gaçam expressa que pera elo faço de todos meus beens patrimoniaeea
e da coroa aviidos e por aveer os quaees todos expresamente pera
elo obrigo.
E por certidão de todo o sobredito mandey fazer esta minha carta
asinada por mym e aselada do meu seelo de chumbo em pendente.
Dada em a minha vila d'Almeirim aos xxbij dias do mes de Março.
Jorge Rodriguez a fez anno de Noso Sennhor Jhesuu Christo de
mil b c xxbj.
El Rey
Procuraçam ao licenciado Antonio d'Azevedo sobre o caso de Maluco.
(B. B.)
2691. XIII, 9-13 — Carta de el-rei a D. Henrique de Meneses, seu
capitão-mor e governador da india, na qual o mandava repreender. Tomar,
1528, Setembro, 7. — Papel. 2 folhas. Bom estado. Copia junta.
Dom Amrrique. Eu el rey vos emvio muito saudar. Eu são emformado que alguas ou muitas pesoas tem recebido gramde descomtemtamento e escandolo de vos por lhe dizerdes mas palavras as quais aimda
que asy seja creo que sairam do gramde cuydado e desejo que tendes
de me servir e da muita deligemcia com que desejais que sejam feitas
e tambem porque ha gemte dees algum emxempro pera vos acatarem
como devem e se nam atrevam a vos perder a vergonha peroo sem
embargo de tudo eu vos emcomendo muito e mando que como em cousa
muito primcipal de meu serviço ho emmendees e vos tempereis e nam
uaees de palavras de que se posa receber de vos escandolo porque asy
ho devem fazer meu capitães mores e governadores e lhe he cousa
muito devyda amtes a todos sede bem respomdente e usai de todas boas
palavras porque aqueles que vos nom acatarem como devem ou que
com rezam devam ser castigados com justiça o fareis asy como comvyer
e desta maneira se provera ao de meu serviço e sera sem escamdolo
dos homens.
E muito vos emcomendo que asy o façais e o emmendees de maneira
que saiba eu que aproveytou a lembrança que diso vos fiz e muito vo lo
gradecerey.
Esprita em Thomar a bij dias de Setembro.
Dioguo Neto a fez de 1528.
Rey.
Em baixo:
Outra tal pera Dom Amrrique sobre o escandolo que se recebe das
mas palavras que diz aos omens.

(B. R.)
2692. XIII, 9-14 — Carta de el-rei a Fernão Martins Evangelho
anunciando-lhe que seguiria carta na armada seguinte. Tomar, 1526,
Setembro, 7.— Papel 2 folhas. Bom estado.

Fernam Martinz. Eu el rey vos emvio muyto saudar.
Vi a carta que me stprevestes e por que mamdey despachar a presa
este navio com recados de meu serviço pora Dom Amrrique de Meneses
meu capitam mor e governador desas partes nom ouve luguar pera vos
respomder e o leixo pera o fazer nas naos da armada do anno que vem
pelas quaes vos respomderey ao que comvier reposta.
E someente aguora vos gradeço muyto todo o que me stprevestes
e vos encomendo que no que se oferecer de meu serviço pera o que o dito
meu capytam mor e governador vos requerer o façais asy bem como de
vos o espero e muito vo lo gradecerey.
Stprita em Thomar a bij dias de Setembro.
Pedro d'Alcaçova Carneiro a fez de 1526.
Rey.
Em baixo:
Outra tal pera Fernam Martinz Amvangelo.
(B. R.)
2693. XIII, 9-15 — Carta para el-rei de D. Bernardino da Silveira de
Meneses na qual lhe dizia que o ocupasse pois partira para a India e
levara sua mulher. 1547, Dezembro, 23. — Papel. 2 folhas. Mau estado.
Copia junta.

Sennhor
Ja aguora posço dizer afoutamemte a Vossa Alteza que ho poderey
servir em todalas cousas que me quiger emcarregar e mandar pois me
havemturei a tamto que trouxe a esta terra minha molher e fylhos e
sobretudo perder ce a naao SamcTome pera que os trabalhos que nela
pascei e as mortes que padeci focem testemunha do que ha Vossa Alteza
me hoffresço que haymda que grandes cousas me mamde fazer por seu
serviço e nelas pasce gramdes trabalhos tudo não terei em conta por hos
gramdes que nesta viagem pascei que morer hua morte por vos servir
não he nada mas ver morer molher e fylhos diamte dos olhos sem lhe
poder valer não se pode compadeser senão hum omem como eu que ha
força do amor que ha Vossa Alteza tenho e a seu serviço mediamte ha
paixão de Christo por quem a este tempo chamava me deu ajutorio pera
soffrer meus trabalhos e outras coussas que comprião a serviço de
Deus e de Vossa Alteza que era na salivação de quatrocentas e tantas
allmas que aly vinhamos.
E porque Vossa Alteza sayba como foi nossa perdição dy lo ey
nesta haimda haimda (sic) que sera comprido contar tudo leve mo em
comta porque muito não se pode dizer em pouca leytura.
Eu me embarquei com minha molher e fylhos na naao SamcTome
por ser gramde e de boons gasalhados prymcipallmente pera mym que
tamanha carrega trazia prouvera a Deus que crera a prophecia de meus
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