yso me dise muito bem hum ornem e acho que asy que hos fidallgos
avião de ser de Castela e os cavaleiros e jente bayxa de Portugal porque
estes bayxos tem mais lealldade ao seu rey que hos fidallgos porque
huns aos outros fazem isto como fez Dom Estevão e Dom Francisco
de Lima que lhe deu quanto ele levou e per derradeiro não ouve outro
que ho posese na cruz senão ele. E asy praguejão todos de quem lhe
faz bem e estes fidallgos não são mais que pera despejarem na vosa
feitoria de dinheiro porque com ho que pagão a hum destes pagão a
vinte lascaris e eles qua andão empapelados porque quando imos allgua
batalha aparecem muito pouquos ainda que vão muitos e se allgua
desonra pasou por Dom Estevão e judaria em não queima Ias gales foi
por levar fydallgos comsygo. Mas ele dizia muito bem que se governara
mais dous anos que os ouvera de mandar todos pera Portugall e não
deixar mais que seis.
(B. RJ
2676. XIII, 8-44— Carta de el-rei ao imperador a respeito do crédito
de seu embaixador. 1516, Setembro, 12.—Papel. 2 folhas. Bom estado.
Copia junta.
Muyto vitorioso muyto alto e muyto poderoso primcipe primo e
irmãão (i). Nos Dom Manuell per graça de Deus rey de Portuguall e dos
Algarvees daaqueem e daalleem maar em Africa sennhor de Guinee
e aa comquista navegaçam e comercio de Etiopia Arabia Persia e da
Imdia vos emvyamos muyto saudar como aquelle que muyto amamos
e pregamos. Nos fallamos a Pero Corea do noso Comselho e noso embaixador pessoa de quem muyto comfiamos alguuas cousas que de nosa
parte vos fallara segundo leeva por nosa instrução muyto afeytuosamente vos rogamos que ho ouçaaes e lhe dees imteira fee e cremça e
em muy symgullar prazer o receberemos de vos muyto vitorioso muyto
alto e muyto poderoso primcipe prymo irmãão Noso Senhor Deus aja
seempre vosa pesoa e reall estado em Sua Samta garda.
Stprita em Lixboa a doze dias de Setembro de 1516.
El Rey
Dom Antonio
(B. RJ
2677. XIII, 8-45 — Alvará pelo qual el-rei fez mercê a D. Afonso,
filho do conde de Penela, do ofício de capitão de ginetes do príncipe.
1516, Maio, 15. — Papel. 2 folhas. Bom estado. Copia junta.
(•) O Imperador

Maximiliano.

