aqui tomar carrega escusarão muita pimenta e muito gemgivre que por
força ham de mandar fora pois lho não comprão os oficiaes de Vossa
AJteza. E ysto não tenha duvida porque busquão myll maneiras pera
não perderem suas fazemdas e não pode aver na Ymdia tão boa guarda
que lho estrove. Emforme ce Vossa Alteza disto polos capitães que forão
nesta fortaleza Manoell de Brito e Nuno Vaz de Castelo Bramco que
la estão e elles lhe dirão a verdade que eu aimda aguora começo a oulhar
como milhor poderei servyr a Vossa Alteza.
Pesco a Vossa Alteza que aja rispeyto a minha perda e ficar desbaratado e a terra não ser de callidade pera tanhazinha (sic) me tirar de
minhas nesecidades e me faça merce dos duzemtos myll reais d'ordenado
que me tirou porque com o que me fica nam me poso sostemtar com
tamanha casa como tenho e faça comta que os da a minha molher e
fylhos pera sua mamtemça que os duzemtos myll reais que tenho d'ordenado ey mister pera mym e pera quem me ajuda servir Vossa Alteza
e ysto com cousas que la lhe requirião de minha parte. Pesço a Vossa
Alteza que me faça merce.
(Sv.) Depois que haqui estou se vierão pera esta fortaleza dous
padres de sancta vida da Companhia de Jhesus dos que Vossa Alteza
qua mamdou com os quais eu e todos estamos muito comsolados por
respeyto de suas vidas e por o fructo, que espero que nella farão porque he ella aparelhada pera tudo.
Aqui ha muitos christãos e emtre elles a i muytos muito valemtes
omens que aquy servem a Vossa Alteza tambem e mylhor que os propios
portugueses. Asy estes como aos outros mamde Vossa Alteza aos seus
governadores que os favoreção muito porque se asi for sera camynho
pera toda esta gemte se tornar christã e sera Deus servido e Vossa
Alteza tambem. Por me fazer merce spreva todos hos anos aos governadores da Ymdia muy emcarregadamemte sobre nos que nos favoreça
e hajude por respeyto de Vossa Alteza que qua elles podem fazer bem
e mall ha quem querem porque esta muito lomgue Vossa Alteza a quem
Nosso Senhor acrecemte ha vida e seu reall estado per muito annos
como deseja.
De Chale a 23 de Dezembro de 1547 anos.
Dom Bernardina da Silveira de Meneses.
(B. R.)
2694. XIII, 9-16 — Carta de el-rei D. João I n para D. Gonçalo
Pinheiro, bispo de Tânger, e embaixador em França, a respeito dos roubos e mortes que franceses tinham feito a portugueses. Almeirim, 1544,
Julho, 28. — Papel, 2 folhas. Bom estado.

Reverendo bispo amigo, eu el rey vos emvlo muito saudar. Per Aires
Cardoso receby vossas cartas e por elas o que me escrevestes acerqua
da carta de marqua de Joham Ango e o que niso pasastes com el rey
e com o almirante e com as outras pesoas do seu Comselho, e fiquo muy
espantado de elle em tal tempo e em que meus vasalos tangiam desdanos,
roubos e mortes tem recebidas dos seus querem que Joham Anguo huse
desta marqua não se lenbrando nem querendo ver o que acerqua delas
he pasado. E porque me pareceo o caso tam exorbitante quis mandar lhe
fallar nelle por Fernand' Alvarez Cabral fidalguo de minha casa e dizer
lhe acerqua diso o que vereis pela instruçãao que leva a quall lhe mando
que vos mostre. E por asy ser nam ouve por necesario escrever vo lo nesta
carta e a dita instruçãao me remeto.
Husando el rey de tamanho desarezoamento como seria nam mandar
logo enmendar ysto e vindo se Fernãod'Alvarez na maneira em que
mando que se venha quando se não enmendar, dir lhe eis naquela derradeira audiencia que Fernamd 'Alvarez com ele tiver segundo forma da
instruçãao que pois ysto asi estaa que vos vos envergonharieis de vos
verem em sua corte enquanto nao sabeis o que vos eu mando que façaes,
e que entretanto vos his a huu luguar que vos escolhereis onde vos
parecer que esteis seguro e a vosa vontade, e quer vos his aquelle luguar
atee verdes meu recado, e isto quero que façaes asy per demostraçam de
quanto o sinto e que nom pareça que vo lo mando senão que por a vos
asy sentirdes do neguocio vos parecer que acertais em o asy fazer.
E quando vos el rey disese que o nam fizeseis nem vos foseis da corte
lhe direis que pois vo lo elle manda que assy o fareis.
(1 v.) E neste caso de vos virdes da corte ey por meu serviço que
Dominguos Lreitãao amde na corte mostrando que noguecea alguuns
neguocios de Ruy Fernandez porque aja nela quem me avise do que se
faaz e pera ysso lhe escrevo a carta que com esta vos envio a qual lhe
dareis loguo como vos sayrdes da corte. E estando ele fora dela lha
mandareis onde quer que estiver. E sendo necesario acodirdes a algua
cousa o fareis, e avissa lo eis que de tudo o que se pasar vos dee avisso
pera mo mandardes no milhor modo que vos parecer seguindo este
caminho de estardes fora da corte atee saberdes minha vontade e de
tudo me avisareis naquela diligencia que vos bem parecer e comprir ao
neguocio.
Antonio Ferraz a fez em Almeirym a xxbiij dias do mes de Julho
de 1544(i).
Rey
Em baixo:
Reposta ao bispo de Tanger.
(B. R.)
(>) Em baixo: Reposta ao bispo de Tanger.
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