de Portugal e dos Algarvees daaquem e daleem maar em Africa senhor
de Guinee e da comquista e navegaçam e comercio de Etiopia Arabia
Persya e da Imdia com toda omildade emvlo beijar seus samtos pees.
Muyto samto in Christo padre e muyto beem aveenturado senhor.
Eu aprevo a Dom Miguel da Sylva do meu Comsselho e meu embaixador que fale a Vossa Santidade alguuas cousas tocamtes a meu casamento com a ilustrissima e muy eixcelente princesa ifamte Dona Caterina irmãa do emperador meu muyto amado e preçado primo que com
a graça de Nosso Senhor estaa comcertado e acabado.
E sobre a dispensaçam que soprico e peço muyto por mercee a
Vosa Santidade que conceda pera nos casarmos por palavras de preseemte
como manda a Madre Samta Igreja segundo que compridamente o dito
meu embaixador lho falara.
Soprico e peço muyto por mercee a Vosa Samtidade que em tudo
o queyra ouvyr e lhe dee imteira fee e crença e em muy symgular
mercee ho receberey.
Muyto samto in Christo padre e muyto beem aventurado senhor.
Noso Senhor comserve Vosa Santidade por muytos teempos a seu
samto serviço.
Sprito em Évora a ... dias de Julho de 1524.
(R. B. O.)

2659. XIII, 8-27 — Carta de el-rei a Domingos Leitão na qual lhe
ordenava fizesse o que o bispo de Tânger lhe pedisse. Évora, 1544, Julho,
31. — Papel. 2 folhas. Bom estado. Copia junta. Selo de chapa.
Dominguos Leitão.
Eu el rey vos envio muito saudar.
Eu escrevo ao bispo de Tangere alguuas cousas de meu serviço em
que quero que vos me sirvaes.
Muito vos encomendo que o que ele de minha parte vos requerer o
façais muy inteiramente na maneira em que vo lo ele diser porque
asy me averey por servido de vos e nesta ey por escusado dizer vos
mais porque ao bispo me remeto e tenho por certo que me servireis
em tudo como de vos o confflo.
Escrvpta em Evora a xxxj dias do mes de Julho de 1544.
Rey
(Selo branco)
(R. S. C.)
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