






CARTAS DE MENDO DE FOIOS PEREIRA, 
ENVIADO DE PORTUGAL 
EM CASTELA (1679-1686) * 

Por 

A N T ~ N I O  CRUZ 

1. -Lamentava Edgar Prestage, h4 vinte e cinco anos, que 
o reinado de D. Pedro I1 não tivesse ainda encontrado o seu 
historiador em Portugal (I). a certo -acrescentava aquele escritor 
inglês, apaixonado investigador do nosso Seiscentismo- que se pode 
considerar como uma tentativa da história desse reinado a obra 
Monstruosidades do Tempo e da Fortuna: porcim, esses anais 
alcançam apenas o ano de 1680 e ((são material para a história 
e não história propriamente dita)). 

Decorridos cinco lustros, 8 a mesma a carência, no que toca 
h história geral desse periodo. Reconheçamos, todavia, que sã,o 
já, em número elevado os subsídios publicados nos Últimos anos 
e que podem interessar ao conhecimento desse período. 

Com efeito, a crónica do reinado de D. Pedro 11, a escrever 

(*) Comunicação apresentada ao XXV Congresso Lnso-Espanhol para o pro- 
gresso das Ciências (Sevilha, 1960). 

C) Edgar Prestage, Menzórias sobre Porti<gal no reirrado de D. Pedro II,  publicadas 
no Arquivo Histórico de Porlu~al, vol. 2.O, Lisboa, 1935. Posteriormente à confis60 
e voto do Prof. Edzar Prestage, publicou Luis Chaves o seu estudo D. Pedro I1 
(Lisboa, 1959). Porém, ainda não é essa a história definitiva do reinado de 
D. Pedro 2.0, a escrever um dia e a impor-se pelo rigor da informaçao e pela 
serenidade dos juizos. 



um dia, tem de ser alicerçada e ilustrada, repetidas vezes, com 
toda a informaçZo que se colhe nos melnorialistas do tempo. 
No clesencontro das opiniões que eles registam -e essas expri- 
mindo observação pessoal, nem sempre desapaixonada - há-de 
assentar a prudência requerida pelo exame sereno da dociimeii- 
tação que nos resta. 

Serão contributo para essa crónica algumas cartas, autógrafas 
e inQditas, do Secretário de Estado Mendo de Foios Pereira, bem 
como outras que lhe andam juntas e lhes servem de complemento 
ou esclarecem algumas das suas passagens. Recentemente por 
mim encontradas e identificadas, denotam, pela forma como 
andam juntas, que estiveram integradas num códice., podendo-se 
t a m b h  deduzir, por idênticas razões, que outras havia na mesma 
colecção. 

As treze cartas, uma delas incompleta, que se integram neste 
kagmento de códice estão datadas de 27 de Junho 'de 1680 
a 28 de Outubro de 1683: abrangem, por isso, uma parte daquele 
período em que o seu autor se fixou junto da Corte eastelhana, 
como Enviado de Portugal. A anteceder breve notícia do seu 
conteúdo, caberá aqui uma nota biográfica do diplomata, na 
medida em que ela pode concorrer para melhor ajuizarmos dos 
seus dotes e instrução. 

2. - Mendo de Foios Pereira deve ter nascido no ano de 1643, 
em Tomar, como diz Diogo Barbosa Machado. Filho do Dezem- 
bargador Mendo de Foios Pereira e de sua mulher D. Maria Correia 
da Silvela, pertencia a uma família com representantes na magis- 
tratura durante sucessivas gerações. 

Seu pai, depois de exercitar os cargos de juiz dos órfzos em 
Lisboa e de corregedor em Tomar e avara, teve assento na Casa 
da SuplicaçSo. Filho do cavaleiro-fidalgo D. António Pereira 
e de D. Damiana de Foios, era neto, pela via materna, de EstêvSo 
Pires Machado de Foios e sobrinho, portanto, do Desembazgador 
dos Agravos Dr. Mendo de Foios - consoante a lição dos mais 
autorizados genealogistas e a prova oferecida pela documentação 
conhecida. Poder-se-á citar, entre os primeiros, Cristóvão Alão 
de Morais e Felgueiras Gajo. 

Quanto às provas, bastará aludir aos letreiros de sepulturas 



da igreja da Ameisoeira, já interpretados pelo investigador 
J. M. Cordeiro de Sousa (7. 

Iniciando na Universidade a siia carreira escolar, inscreveu-se 
em Instituta a 5 de Novembro de 1658, quando contava, portanto, 
apenas quinze anos. A sua priuleira matrícula lia Faculdade de 
Cânones fê-la aos 1 4  de Oiitiibro do ano seguinte. Porém, só 
decorridos três anos -aos 22 de Xoveillbro de 1662 -voltou 
a inatricular-se, para de novo se ausentar no ano iniediato. A par- 
tir de 1664 e durante três anos, faz uma inscrição regular, tendo 
recebido o grau de bacharel no dia 1 de Março de 1666. 

A sua formatura veiificou-se no dia 19 de Fevereiro de 1667, 
na Sala dos Actos da Universidade. Presidiu o Vice-Reitor, 
Dom Luís de Sousa, Lente de Véspera, tendo servido de padrinho 
o Doutor João de Azevedo, Lente de Decreto. Perante todos 
os Lentes, Mendo de Foios Pereira leu a lição de ponto que lhe 
fora assinada, argumentando todos os seus mestres. No bal ,  
regulados os votos, foi aprovado ne?i&<?&e discrepamte (3).  

Concluídos os seus estudos universitários, ter-se-ia fixado em 
Lisboa: aí, coino Juiz do Cível e também como Escrivão do Senado, 
veio a revelar, na opinião de Diogo Barbosa Machado, (<a madu- 
reza do talento e instruç'50 da yolitica com que se fez dos mais 

(2) J. M. Cordeiro de Sousa, As sepr,llr,ins dos Foios iin igreja dn Aiiicisoeiin, artigo 
publicado na revista Hisrói.in (1932) e reproduzido a págs. 89 da Colectâ,iea Olisi- 
portetise (Lisboa, 1953). 

O Desembargador Mendo dc Foios Pereira e sua mulher D. Maria Correia da 
Silveia tiveram os filllos seguintes: 

I .  Mendo de Foios Pereira. 
2. Pedro de Foios, eremita, que foi Bispo de Bona. 
3.  António Bolado, também ereiiiita, que foi Bispo de Hipónia. 

(3) Arquivo da Universidade de Coimbra, livros de Mori.icrtlrrr e de Airtos e Giuici 
dos anos citados no texto. 
.i. M. Cordeiro de Sousa, no seri voluine Registo da fiegricsin .le Nossa Seiilioi-ri 

da Encni7mção do Iilgni. da Aiizeixoeirrr (Lisboa, 1931). publica, a pig. 9, uma nota, 
relativa ao assenta de baptismo, datado de 23 de Outubro de 1541, de um Francisco, 
filho de Estêvão Pires, e segundo essa nota uma irnG do mesmo Francisco, chamada 
Damiana, casou com D. António Pereira, dos Pereiras de Alcocliete, e veio a ser avó 
de Mendo de Foios Pereira. 



insignes Estadi~tas do sei1 tempos (&). E sabemos tainb4in que 
lhe coul~e redigir, aos 2 de Maio de 1674, para as Cortes então 
reunidas na capital, uma aconsiùta qiie fizerai11 os esta,dos dos 
povos ao Príncipe D. Pedra Nosso Senlior sobre o l~erdiio geral 
que intenta impe,trar a gente da naçc50 hebreia, e mildanças (10s 
estilos do Santo Ofíciou (j) .  

Foi iiina resoliiyão do Príncipe Regente, de 24 de Abril daqiiele 
ano, que determinou nos l~rociiradores dos povos a apresentaç5o 
da Consulta ein Cortes. E i mesma Consiilta foi pronta resposta 
o ~Memorial a favor da gente da iiaç5o bebreia sobre o reciirso 
que intentava ter eiil R'oma)), de ai~toria atribiiirel ao Padre 
Bntónio Vicira (7. 

Desta vez, era o sacerdote qiieili responclia ao jiiriscoilsulto. 
E por essa mesina a,ltiira, ainda a propósito do perd'5o solicitado 
pelos hebreui, vcrificai7a-se tainli4m a ii i~ersa: ao <<Desengaiio 
católico sobre a caiisa da geiite de iiasiío hebreian, outro escrito 
do Padre Antóiiio T'ieira ('), respoiidia Mendo de Foios Pereira 
coin o sei1 (iEngaiio judaico)) 

Não podemos esqiiecor qiie toda a coiltror4rsia de 1674 - 
e assim, implicitamente, os dociiinentos de ilal-iireza dirersa qiio 
lios habilitain ao sei1 coiiheciineilt,o - x-em a iiiteressar, fuiirlx- 

(4) Dioço Barbosa Macliado, Bibliolheco Lirsiirrirn, vol. 3.O Mcndo de Foios Pereira 
havia sido também, antes, Corregedor eni Portalcgre. 

(6) Biblioicca da Uiiivei-sidadc de Coinibra, códice n.O 169, 8s. 50. 
H6 também cópias desta Consulta ein cizico n~anusc~.itos da Biblioteca Pública 

de Evora. 

(6) Esle Meiiiorial foi publicado nas 0bi.m E.scolliirl<rs do Pnclre António Vieira. 
prefaciadas e anotadas por Anfónio Sergio e Prof. HernBni Cidxle (vol. 4.0, &S. 113, 
Lisboa, 1952). 

(7) O «Desengano católicon foi também publicado, de novo, nn obra c Iiignr 
citados na nota anlerior, a pAgs. 109. 

3 ( 8 )  DO «Engano Judaico» 1iú cópias na Biblioteca da Universidade de Coiiiibra 
(códice n.O 230, fls. 11) e eiii nove iiianuscritos da Biblioteca Pública de Évora (seçuiido 
informação colhida no respectivo Coicilogo, de autoria de Cunlia Rivara, vol. 3.". 
pigr. 177). 

J.  Lúcio de Azevedo, na sua Hisiórin dos Clri.isi<ios Novos Poi.rr<g,<escs (Lisboa, 
1921, páss. 317), dá turnbéin noticia de outras cópias, existentes em manuscritos da 
Biblioteca Nacional. 



mentalmente, i história das perseguições movidas contra os judeus. 
Todavia, reconheçamos tamb4m que a Consulta, o Memorial 
e outros escritos relati~~os a essa controvQrsia: algo nos dizem dos 
recursos de Mendo de Foios Pereira, ao tempo investido na função 
de secretário do Estado dos Povos. 

Aludindo-se, por este modo, ?I sua act,ividade como escritor, 
caberá ainda neste lugar uma referência a out,ras obras que são 
tambQm do nosso conhcoimento: incluem-se nesse níiinero um 
aAsseiito lavrado por Mendo de Foios Pereira, relativo 5s pro- 
víncias e terras quo D. Pedra I1 assinou hs dioccses de Pequim 
e Macau, por carta de 18 de Março de 1693»(" e aiiida poesias, 
inéditas umas ( 'O)  e outras publicadas (n). 

3. -Segundo um quadro organizado por Luis Teixeira de 
Sampaio, a Enviatura de BIendo de Foios Pereira decorreu de 
1679 a 1.686. 

Na missão de representantes de Portugal junto da Corte de 
Madrid, uma vez firmada a paz de 1668, tinha, s+.do antecedido 
pelo Conde de Miranda (1668-1670) e o Marquês de Gouveia 
(1670--1674), como Embaixadores, Diogo Gomes de Figueiredo 
(1676), como Enviado extraordin&,rio e Duarte Eibeiro de $Iacedo 
(1676-1679), como Enviado (I2). 

Escassas notícias Q possível coligir, quando se pretenda averiguar 
das negociações ou diligências empreendidas pelos nossos repre- 
senliantes, depois de terem sido estabelecidas, finda a Guerra da 

(9) Biblioteca da Universidade de Coimbra, codice n.O 479, fls. 123 v. 

(10) Biblioteca da Universidade de Coimbia, codice n.O 2829, fls. 74 v. («Ao dezcn- 
çano do mundo)): Agcrn qiie iro leinplo da verdode ... ) e fls. 96. (~Epithalamio. Ao 
Iiimeneo de D. Luis de Menezes, e D. Juana de Menezes: ofierecido a seu Irmão 
o Conde D. Fernandon: Este, que vrwsriu niairo ... j .  

(11) Ainda escolar de Cânones, Mendo de Foios Pereira compôs urna ((Canção 
A Batulha de Montes Claros oferecida a Sua Maçestaden (Moiioi.cn A~igrrrro, Ccsar 
Lirsitatlo ... j que foi publicada na colecção A Fe,è>ris Reitascido, tomo 5.O, pigs. 260 
( L ~ ~ b o a ,  1746). 

É também da sua autoria um «Soneto eni aplauso do célebre Jurisconsulto, Manocl 
Alvares Peças», impresso no tomo 2.0 dos Co»mzenfario od Oi.dlrrotiones, desse autor 
(Lisboa, 1670). 

(12) Luís Teixeira de Sampaio, O Arquivo Histórico do Mitrisfério dos Negócios 
Estrangeiros, págs. 95 (Coirnbra, 1925). 



Independência, as relações diplomáticas com a Espanha. Não as 
ministra o Visconde de Santarém e são imprecisas ou deficientes 
as jnformações contidas nas obras de autores contemporáneos 
dos sucessos. Bastará referir, como elucidação, que o próprio 
Quadro elemeuta?, aludindo a missão de Mendo de Foios Pereira, 
apenas o faz, citando o mês de Junho de 1682, nestes termos 
lacónicos : 

((Neste ano se achava Enviado de Portugal em Castella Mendo 
de Foyos Pereira)). (I3) 

E não admira que assim aconteça, uma vez sabido que Luis 
Teixeira de Sampaio teve de vencer sérias d;ficuldades, por ele 
confessadas, quando o tentou a elaboraç5o dum simples quadro 
dos representantes diplomáticos portugiieses no estrangeiro, de 
1640 s 1834. O Arquivo do Ninistério dos Negócios Estrangeiros 
não fornece só por si - di-lo esse autor - dados suficiontes. 
Recapitulando, no ensaio que dedicou a esse cartório, conside- 
rações anteriormente feitas, Luis Teixeira de Sampaio era obrigado 
a pronunciar-se nestes termos: 

(IA ausência de espécies anteriores a 1668, a raridade das refe- 
rentes ao período de 1668 a 1736, e o estado incompleto das pos- 
teriores, são devidos em primeiro lugar ao terramoto; em segundo, 
a dispersão dos documentos, resultante do abandono em que 
o Arquivo esteve no Pátio das Vacas e na Ajuda; h desordem 
em que se conservou no próprio Mjnistkrio até 1877; por fim, 
à remessa de avultada correspondência para o Arquivo da Torre 
do Tombo)) ('4). 

Sentados a procurar uma explicação para o facto de ter sido 

(I3) \tisconde de Santareili, Qiindvo eli-ri:eiiro- dos r-rirricr poliiic<is c di,:loi:~Iicos 
de Por l r f~o l ,  tomo 2.O, págs. 133 (Paris, 1842). 

(I4) Luis Teixeira de Sailipaio, obra citada, págs. 25. 
! Noutro lugar (págs. 16) do seu estudo, escrevcu também o iiiesmo auloi: 

«O Arquivo dos Negócios Estrangeiros mostra-se inteiramente falto de colecções 
relativas ao periodo que vai da Restauração de 1640 à paz com a Espanlia em 1668. 
Para essa época de capital interesse da nossa história diplomática, não lia o mais 
insignificante subsidio contemporâneo no Arquivo dos Estrangeiros, como o não 
há para pariodos mais remotos. De 1668 a 1736 também não existeni coiecções. São 
poucas as espécies e estas mesmas avulsas». 



STVDrVaI GENERALE 

powsível encont,rar num alfarrabista, de inistiu'a com outros 
dociimeiltos também por nós adquixidos, uin fragmento de códice 
que contéin cartas autógmfas, algii~nas delas com passagens 
cifradas, de 3Iendo de Foios Pereira, temos de concliiii. que tanto 
pode ser atribuído, sem dí~vida, ao malefício daquela dispersão i 

refeiida por Liiís Teixeira de Sampaio. Para concluir também 
- e  ainda na sequência da dediição consentida pela informação 
do iIíesmo autor - que são essas cartas subsídios fundamentais 
para a hjstória de iime época tiio poiico estudada e ainda, desco- 
nhecida em muitos dos seus aspectos (I5). 

Náo ignoremos que divergem as ol~iiuões, emitidas por estran- 
geiros que o conlieceram de perto, sobre a capacidade de Mendo 
de Foios Pereira. 

Cabendo aqiii fazer-lhes, ao menos, uma alusão, refira-se que 
o aiitor anónimo -ou o fidalgo francês Teófilo Daiipineaut, na 
identificação de Edgar Prestage - dumas Jfemólaas sobre POT- 
tugal 170 rei?zudo de D. Peclro I I ,  existentes num inanuscrito do 
Museu Brit$nico e l~ublioadas em 1935, refere qiie o antigo 
Enviado de Portugal em Madrid, ao tempo já Secretário de Estado, 
era iim homem <itrès habile poiir écrire iin biiiet flewayé h pelque 
religiense, mais au reste d'une c,apacité fort inédiocre, qui en 
considérstion d'un frère, qu'il a chez lii j ,  prêtre de l'ordre Augus- 
tin, entreprend fort volontierr, Ia protection des prétentions des 
moines, non pas en intercédant polir eux auprès dii Nonce, mais 
les fevorisant de son chef, en interposent l'autorité dii Roy. 
I1 faiit, diz-je, se garder le pliis qu'on pourra de le choquer, car 
coinme i1 y a des sentimens peu nobles, i1 est homme 5. se vanger 
d'un mécontentement particulier, a,ux dépens de 1% réputatioii 
dii Roy son maitre, eii dispiitant a un Ministre Etrenger les for- 
inalités dn traitteinent quj sont deue i son caractère, comine 
i1 a fait a iiIonsr. Nicolini, quoyque ceiluici eu est sorti fort a son 

(") Ver, por exemplo, o que expõe, embora, suscintameute, Luis Ferrand de 
Almeida, no artigo Duas nolas à rnnrgepn do «Qr,ad?o Eieine,~far.», publicado na 
Revista Poi.tngi<esa de História, vol. VIII. 





vindo a ocupá-lo durante dois anos ( 2 0 ) .  Pelo curto espaço de 
um ano, foi também investido nele, em 1688, o Dr. JosB de 
Faria p). 

Anos decorridos, este último Enviado foi provido no lugar 
de Guarda-Mor da Torre do Tombo, por Carta de 25 de Janeiro 
de 1695, e também nomeado, aos 11 de Abril do mesmo ano, 
Cronista-mar do Reino. No testemunho de D. António Caetano 
de Sousa, coube-lhe ainda suceder, como Secretário de Estado, 
a Mendo de Paios Pereira, quando este ficou impedido de exer- 
citar o cargo. E sabendo-se que Luís do Couto Félix substituiu 
o Dr. José de Faria, a 1 7  de Dezembro de 1703, na função de 
Guarda-mos da Torre do Tombo, podeinos nós deduzir que então 
se verificou o impedimento aludido (2a). 

Mendo de Foios Pereira faleceu aos 5 de Setembro de 1707, 
quem sabe se numa altusa em que os seus contemporâneos mal 
se lembravam já dos serviços por ele prestados e da posição que 
lhe coube na Corte de D. Pedro 11. Todavia, a sua memóiia não 
caiu no olvido: para isso concorreu e concorre ainda, desafiando 
os tempos, o rico sarcófago de mjrmore em que repousam as suas 
cinzas, na sacristia da Igreja da Graça, de Lisboa. 

Declara-se ai que o padroado da sacristia doi dado a Mendo 
de Foyos Pereira Comendador da Ordem de Christo do Conselho 
do Senhor Rey D. Pedro 2.0 e seu secsetárjo de Estados e ainda 
que o padroeiro ornou da casa para seu jazigo, de seus pais 

(,O) Luis Teixeira de Sampaio, obra citada, págs. 97. 
A 29 de Outubro de 1688, oficiava António de Freitas Branco ao Secretário de 

Estado Mendo de Foios Pereira, dizendo que o seu conferente, em Madrid, era o Duque 
de Alva, como sucedera com aquele seu antecessor no posto, e falando-lhe também 
da negociação sobre a colónia do Sacramento (cfr. Visconde de Santarém, obra citada, 
págs. 133 e 134, onde se colhe também a noticia da existência de dois volumes de cor- 
respondência de António de Freitas Branco para o Secretário de Estado). 

(*I) Luis Teixeira de Sampaio, obra e lugar citados. 
("2) D. António Caetano de Sousa, obra e lugar citados. 



e isinãosi) p3). Memorando-o c o m  louvor,  reza assim o seu epi- 
tá f io  (I4) : 

QTI LAPIDI INCIDENDA, CEDRO QUI DIGNA 
LOCTTVS/VOX FVIT IMPERIJ, LYSIA CLARA TVT/ 
HIC MENDVS JACET: EGREGIVM, AC MEMORA- 
BILE NOMEN/HEROIS CLAMENT E1 CEDRVS, ET 
LAPIDESID. 5 7BRIS AN. 1707. 

N e u  senhor: a esta Corte c7~egou fugido de Mazagão Vicente 
C0eliL0, e conz a sua custumada intelligencia Crata dos Tneyos 
de se restituir a esse Reyno. 

Intentou enzpenllar o senhor Conde de Oropesa para com 
S .  A. que Deus guarde, m a s  com o custumado aperto lhe res- 
polzdeo qzie fallando conhigo m e  senigjicaria a sua vontade e .foy 
querer informar-se dos seos Crimes. A o  senhor Duque de Medina 
Sidónio buscou para o mesmo empenho, dizendolhe que era 
h u m  cavalleiro que conz. justa e honrada causa se auzentara 
desse R e w o  e não queria menos que I ~ u m a  carta sua para 
S .  A. e m  que, por mercê, lhe pedise a sua restitziipão. 

O senhor Dzipue lhe respondeo que favor t i o  soberano que 
não pederia elle para outrem senão para s i ,  e ao senhor Duque 
do Cadaval escreveo com effeyto, e sabendo que os seos Crimes 
eram de pena e nEo cde espada se achou envergonhado, e me 
pedio escrevese ao senhor Duque não f iesse  caso da Carta, 
e ass im lho escreveo. B jiqne V .  Sa.  advertido que se lá  appa- 

Anlónio Baitio, Algrols nsceirrlcirfcs c/c Albr<qr<erq!re e o szit filho, págs. 129 
Lisboa, 1915). 

(19 1. M. Cordeiro de Sousa, I?~scr.i$ões porrirgi~csos dc Lisboa, pass. 31 (Lisboa, 
(1940). 

Mendo de Foios Pereira já era viúvo de D. Juliana Maria JordBo de Noronlia e sem 
descendência, à data da sua morte. 

Em Março de 1706, juntamente com seu iriii;io, o Bispo de Hipónia, instituiu duas 
capelas, na Igreja da Graqa, eni Lisboa, e nomeou administradora a Irmandade dos 
Passas. Esta e outras noticias relativas ao morgado foram recolhidas pelo Rev. Ernesto 
Sales, no seu livro Nosso Se,ilror dos Passos rln Gvoçr, (Lisboa, 1925, págs. 165). 



STVDIVN GEKEEtALE 

reçer alguma Carta destes Senhores Parentes da  nossa Caaa 
Real que poderd ser falsa não senda por m i n h a  wia OU não  
avisando Eu que vay,  o que sera impossivel porque já tenho 
evittado poder verse S. A. no  aperto destas petições. 

Elle ainda não perdeo as suas boas habilidades, porque 
enganandome um Brade Begino por Pilho de Denis  de Mello 1 

conz 7iunza Carta sua de Letra bem furtada m e  f u ~ t o u  huma 
venera de Diamantes e colhendo Eu o Frade no  furto e n o  
engano, com boa destreza a uzou melhor T7icente Coelho porque 
deo ordem a que o Prade fugisse depoys de I7~e tomar a venera, 
para m e  dizer que a levara e por nüo aweçentar aqui h i s tó~ ias  
de Portuguezes não falley nesta materia. 

E e m  Toledo fes este P ~ a d e  cousas raras com outra Carta 
minha  paTa o Corregedor que ate o seo Coche lhe deve para 
a jornada; e o que tenho sofrido a Frades depoys que v i m ,  m e  
fará p e ~ d e r  a charidade para com elles porque m e  não entrarão 
nbays e m  Caza. 

Deus guarde a Pessoa de V .  Sa .  
illadrià, 27 de J u n l ~ o  de 680 

Memdo de Poyos Pereira 

Pelo Correo ordinário fis a V .  S a .  rellação do modo como 
??esta Corte se celebraram os Despozorios dos E?nperadores 
e porque agora se m e  ofereçe esta Posta quero anticipar a reposta 
ao que S .  A., que Deus guarde, m e  nzandou saber n a  ul t ima 
Carta de V .  Sa., de 14 do corrente, poys entendo que o Marques 
de Bronievo poderá ser chegado e de C a m i n l ~ o  digo a Ti .  S a .  
que os Principes que cazanz, custurnaram sempre mandarem. 
os poderes a Vassalos daquelles Pr2ncipes com cujas P i l l ~ a s ,  
Ir?na?zs ou Sobrinhas cazam. 

Quando o Emperador cazou, tendo Embaixador nesta Corte, 
inundou os pode~es  para os Despozorios ao Duque de i l ledina 
de Las  Torres; quando cazou E1 Rey  de Pranga mandou  os 
poderes a D.  L u i s  Mendes de Haro Marques de1 Carpio; Quando 
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E1 Rey  de Castela agora cazou tendo por Embaixador e m  
Prança o iMarques dos Valvazes, grande de Hespanha, mamdou 
poderes ao Principe de Conti e e m  Castela, França e Imperio 
assim se custuma, segundo o que tenho alcansado. 

E1 Re i  Carlo 2.0 não celebrou esponsães com a Rainha  sua 
illoll~er m a s  mandou Procuração ao Principe de Conti para 
se receber com ella o que fes e m  Pumtenebló, e Em Castela 
quis retijicar o Despozorio, o que fes e m  Quintanapalha, lugar 
pequeno adonde a primeyra ves se v i u  com a Rainha;  assis- 
t i ram aeste Acto os Grandes e Senhores que o acompanhavam 
e o celebrou o Patriarcha seo Capelão mor e Logo por devação 
tomou as bensães amtes de se Consumar o Matrimonio. 

Nesta ocazião se deo Joya  ao Principe de Açur,  e a sua 
Molher e a S u a  Camareyra. 

E1 Rey  de Castela não chegou a oont~ahir  esponsaes com 
sua Sobrinha Pil7'ilha do Emperudor, m a s  somente foy o Caza- 
mento ajustado e publico, m a s  sem Capitulações assinadas. 

Aos Embaixadores que vem ext~aordinarios a semelhantes 
funções senão costuma dar J o y a  senão quando se despedem, 
e esta sempre he ventajosa segundo a grandeza da  Pessoa a que 
se d á ;  e ainda que traga Pilhos e comnpamheyros se lhe não 
dão Joyas. Quando cazou e1 R e y  de Pramça, mandou pedir 
a Rainha pelo Duque de Gramont P a r  e iifariscal de França 
Soberano de Vidaohe e seo Ministro de Estado com caracte~ 
de Embaixador Extraordinario, acompanhou se de seos dous 
Bilhos e o Conde de Conteri e o Conde de Guia e trouxe m a y s  
comsigo 40 Cavali~eros Pranceses e quando se foy, deram h u m  
Cintilho de Diamantes ao Duque, cousa m u y  preciosa, sem que 
desem aos Pilhos n e m  Camaradas cousa alguma. 

P o y  conduzido pelo Almyraute de Castela Depoys de haver 
dado jim a este Acto, foram chegando os Pilhos e camaradas, 
e fazendo profundas cortezias a e1 Rey  e o mesmo Duque lhe 
dezia o nome de cada hum e d a l ~ i  passaram todos ao quarto 
da R a i n l ~ a  e neste particular se me não ofe~eçe cousa que mays  
possa clizer a V .  Sa .  ouja Pessoa Deus Guarde muitos Annos.  

iVadrid, 27 de Janeiro de 681 
Mendo de ~ o y o s  Pereira 
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Dessa Carta do Secretário do despacho Universal vera V .  Sa. 
como ja se tem mandado Levantar as Guardas ao Agente de 
Cadis, e não duvido que os dtiuistros de Castela me enganem 
muitas vezes, se tão claramente 7ne nzentirenz, mas o certo he 
que a ordem foy confusa e que o Duque de Ciudad real a ilzter- 
petrou conto quis, e resta que a esta que vay nzays clara, fasa 
O nzesmo. 

Depois do Correo ordinario 71a novidade nas cousas de lirança 
porque e1 Rey Cristialzissimo mandou dizer que se lhe não 
Largarem tudo o que lhe pertense pelo Dote de sua iiolher, 
que se valerá das Armas, o 

O Principe de Parma queria mandar fortijicar huma Praça 
e 17~e mandozc dizer E1 [Rey] de França que o não fizesse por- 
que lho impederia se qzcizese continuar a fortijicação, e o que 
estes nzotivos tão affectados prometem tem poz~co que discursar; 
e dizem que já para a Alsasia tem marchado nzuitas Tropas. 

Aqui c7~egozc ha doz~s dias dtanuel da Silva, e da sua vinda 
o que posso dizer a V .  Sa. 7~e que lzão tras cartas de S. S .  A. A. 
X. R .  para os Principes nossos Senhores, que não esperou 
pelo Dr. Diogo Carvalho de Cerqueira, que Enz Saboya lhe 
não deram cousa algzcza, sendo tal a liberalidade de i iadama 
Real, como todos adqni~am; e que embarcandose com o Embai- 
xador o cleyzozc no pri?neyro Porto vindo por Terra, e as causas 
destes effeytos dirá elle como chegar, ou o Dr. Diogo Carvalho 
conz mays vwdade. 

Veja V .  Sa. em que o posso servir e Deus Guarde a Pessoa 
de V .  Sa. muitos Annos. 

Madrid, 27 de Janeiro de 681 

Mendo de Foyos Pereira 

Ren~eto a V. Sa. a carta com que dfadama Real foy servida 
responderme as difjiculdades e inconvenientes que lhe repre- 
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sentey, por seo mayor serviço para que no  Tempo prexewte senão 
tratase do pagamento do Dotte da  Infante Catarina e lambem 
juntamente a carta qzce sobre este mesmo particular m e  escreve0 
o Secretario de Estado Spineli ,  para que pondo V .  Sa .  h u m a  
e outra n a  real ?aotioia de S. A., m e  diga o que o que o dito 
senl~or se sirva de mandarme e grande fora a minha  fortuna 
se, obedeçendo a S .  A., e dalzdo gosto a R. R. Senhora, Eu 
pudesse servir a iW. R. e m  materia de interesses tão relevantes 
como a satisfação deste Dotte, e seos redditos, que hoje, ao todo, 
passara de quatro iWilhões. 

Das mesmas cartas de lll. R. i n f i o  que não tem esperança 
de qzce se lhe pague, e solioitar este dezengano, unindo a repre- 
sentação de S .  A. com a de E1 Rey  Cristianissin~o meparece 
que encerra alta resão de Estado porque de ouvir hum dia 
desculpas, e outro dezenganos nesta materia s a l ~ i a m  cansados 
desta Corte o Conde de Gzcbernatis e seo Alztecessor. 

E u  tenho por mão de V.  Sa .  reprexentado a S. A. o que m e  
parece0 conve?ziente a seo serviço com que agora da  vontade 
do dito S e n l ~ o r  está pendente a minha  obediencia, que pora 
logo e m  execução tudo o que se m e  ordenar; e no  Caso que S. A. 
m e  mande inte-or ofJicios, não poderá deyxar de ser e m  seo 
Nome porque e m  outra forma m e  poderá dizer o Duque de 
Alva que não  he meo conferente mays  que para os ~zegocios 
de Portugal e como Italia tem defrente Secretario de estado 
a formalidade do requerimento m e  fará seguir huma ou outra 
Secretaria e e m  tudo obedecerey o qzce S. A. m e  ordenar e rs 
sociedade do Embaixador de Pra?l.alzça fará que o dezengano se 
me de com menos agrado porque a sua companhia fas mays  
sospeytosa esta pertensão e m  que a impossibilidade prezelzte 
&era que o mesmo effeyto tivese querer que não querer pagar 
e1 Rey  Católico. 

Deus guarde a Pessoa de V .  Sa .  muitos Annos. 

Madrid, 22 de Janeiro de 682. 

Mendo de Boyos Pereira 



Pelo Conde Palavec7~in0, que a 26 deste partio desta Corte 
para A l m e y ~ i m ,  jiz presente a V .  A. a noticia que tinlha da 
nova proposição do Embaixador de Brança sobre se jurar 
o Deljim sucessor das Hesparzhas; fazendose para este effeyto 
desistencia de Plandes e segurandose a Castela a conquista de 
Portugal, ndstes poucos dias não ouve cousa que possa fazer 
menos provavel esta proposipio, antes com vos Constante e m  
todo o genwo de Pessoas se t em por certa; e alguns i?Iinistros 
que se acham ma?js incredt~los tibiamente duvida7n a parte 
contraria; porque o E m b a i ~ a d o r  t em dado bastante ftjndame?zto 
para se crer a afjirntativa. 

Eu conz a vista m e  dezengnnarey porque se confonna mays 
com o meo entendimento não haver de errar E1 Rey  Cristia- 
nissimo n a  materia de mayores consequencias; mena querer dar 
a Castela inutilmente tão g ~ a n d e  partido, como a justa queyza 
de V .  A. 

A entrada do Embaisador tardará poucos dias e com ella 
se saberá averdade. Nesta matéria não ha outra cousa que deva 
por n a  Real noticia de V. A. 

iTfadrid, 24 de Janeiro de 682. 

Mendo de Poyos P e r e i ~ a  

Repetidas vezes tenllo dado parte a V. Sa .  da  noticia que 
m e  deram alguns Homens de negocio Portuguezes que assistem 
nesta Corte, de que por Bragança e Cl~aves  vem ii!iercad~res 
com fazendas as quaes vendem por preços m u y  acomodados 
e cobram os pagamentos e m  Patacas as  quaes cerceam, t i r m d o  
a cada huma de 7 h z ~ m  Tostão ate 150 reis. 

Daqui  rezultam dous damnos grandes; o primeyro intro- 



duzirse no nosso Reyno um genero de 3Ioeda falsa, pela falta 
do verdadeyro peco. O segu~záo perderse o Comercio de Por- 
tugal para Castela porque podendo esses Mercadores arespeyto 
desta fraude dar os generos mays baratos Jicam perdidos todos 
os nzays, que os trazem porque se necessitanz a vendelos po? 
menos do que lhe custam. 

Agora estava o Asucar +testa Corte a 70 reis de Bilhão a 
Arroba, em que os Almoweves, com pouco ganho seguravam os 
seos carrettos. Entraram dous Nercadores de Bragança, e logo 
valeo a 60 reis e por esse preso corre agora em que se perde 
muito. 2ste particular está já tão publico que ja as Justiças 
de Mad,rid quizeram prender num destes Portuguezes, que 
sendo avisado fugio. Esta materia merese que se porlha grande 
cqtdado na  sua enzenda, e assim V .  Sa. se sirvirá de a fazer 
prezente a S .  A. que Deus guarde para que pelos dfinistros 
a que toca lhe mande dar o remeclio conveniente. 

Deus Guarde a Pessoa de V .  iSa. 

Madrid. 27 de Janeiro de 682. 

iVendo de Poyos Pereira 

Domingo 25 deste morreo nesta Corte Francisco de Mendonça 
que de Caramanchel adonde vivia se veyo curar a ella; vendose 
naquella triste miseria com que Deus Castiga a ingratidão dos 
Vassalos para com os seos Principes, e para com a sua Patria; 
o que muy muy  espicialmeste se ve em todos o que deysaram 
por Castela a Portugal poys ainda aos que não falta a fazenda 
falta o gosto, e sobram os pegares. 

Dizem me, que fez Testamento em que deyxara sua Pilha 
por Urziversal Herdeyra e huma Negrinha que tin7~a deyxou 
a Rainha de Castela e I~um Negrinho e E1 Rey ;  e o seo enten- 
dimento Capas era deste legado sem delirio. 

A s  cousas da Caza de Aveyro tem chegado a ultimo termo 
entre a Senhora Duquesa e seo Marido e ambos estão com igual 



Constancia, ella para hir a esse Reyno, e Elle para que não 
va. Tem feytos Papeys, que deram a e1 Rey; e cuydo que pela 
nossa desconfiança senão verão no Conselho de Estado mas que 
se lhe dará Junta de Ministros particulares. Os Duques estão 
de sorte que ate Cozinha tem apartada pela justa desconjiança 
que a Duquesa tem de que o Marido lhe de veneno; e se as 
duvidas durarem muito tambem separará Casa, e esta Senhora 
como 7~e muy entendida tem muito que sofrer no Marido por 
ser grandissimo tonto. 

O inviado desta Coroa m m d o u  ja hum Proprio ao Duque, 
e dizem, que lhe pezou de o pagar pelo desengano que lhe trouze 
de que se lhe não daria posse. 

Agora me dizem que intenta valerse do patricinio de1 Rey 
da Gram Bertmha. 

Deus Guarde a Pessoa de V .  Sa. 

Madrid, 29 de Janeiro de 682. 

Mendo de Poyos Pereira 

Da Audiencia do Embaizado~ de França não tem ate agora 
rezultado propozição alguma; antes com grande vagar vay 
vizitando os Xilzistros de Estado. 

E m  Navarra e Biscaya não tem havia movimento algum; 
huns disem que pela falta dos petrec7~os militares que trasiam 
os dous Navios de que arribou hurn e se perdeo outro enz 
Nieuport; e outros, que pela muita neve que tem crecido nos 
Pireneos; e n~uytos consideram, que visto que E1 Rey de Prança 
não interprendeo huma de aquellas Praças, quando sem resis- 
tencia a podia ocupar, que não deve de pzcerer avivar muito 
a guerra por aquelles con$ms; mem mays que ter melles a Gente 
que baste para dar cuydado a Castela e lhe fazer huma grande 
diversão, obrigando: a que dentro em si mesma consuma inutil- 
mente as forssas que em Italia ou Plandes poderão ter mays, 
progressos, e darem mais calor aos colligados. 



Se este foy o fLm de1 Rey wistianissimo o logrou, porque 
para Biscaya e Navarra se tem feyto os mayores esforsos e 
consumido aquelles espiritos que ent outra parte dariam grande 
alento; mas se E1 Rey c~istiauissimo queria Puenterabia, on 
Paniplona se a~rependerá ntuito de anticipar tanto os ameaços 
aos golpes, porque hoje o seo ntayor poder ac7iará gralzde rezis- 
tencia, porque Pamnplona que mays se tentia, tem os mantimentos 
necessarios 3.200 Infantes veteranos, e 1.200 Cavaleiros os 
melhores de Catalunha e a Praça na  forti$cação e sitio tem 
por si a Arte e Natureza, e ~taqz~elles co?bfcns de Biscaya e 
Neverra havera hoje 20.000 Iufantes e 2.500 Cavaleiros que 
para defender passos 7~e bastante poder; e estes se tem tomado 
como ha sido possivel. 

Nos gra~tdes intentos de1 Rey cristianissimo não sey conto 
pudese deyxar de querer Pamplona; porque por esta Praça se 
lhe largaria todo Plaudes, e emquanto a conservase d a ~ i a  a Ley 
a toda a Hespani~a; e mostrar a ferida que podia dar no cora- 
ção fez abrir muito os olhos a Nadrid;  a Nos esta muy  bem 
que França errase em cousa tão principal, porque no continente 
de Hespanha  tos não servem mays Amigos ou Inimigos que 
os Custelhanos e emquanto Elles derem que fazer a P r m ç a  
estaremos descansados, e emquanto estas duas Potencias exis- 
tirem sempre estaremos seguros, e sem mays enbpenho que 
aquelle que se quizer tomar; que considerar que França pode 
dominar Hespanha nos deve ser mays forntidavel. 

O Primeyro Ministro está com resolução de ter em Castela 
25.000 In fmtes  pagos e 3.000 Cavaleiros por se livrar dos 
grandes cuydados em que agora se virana, mas buscando dinlheiro 
para formar este Corpo, ainda não czcydou nos effeytos cloqzde 
se deve sustentar e como em Castella não ha forma alguma 
de planta para o Militar, estes exercitos são Lacayos de Tot~ros,  
que se vestem e pagam para hum dia;  e nesta Corte se vão 
fazendo solas e Armas para os 1.000 cavaleiros que levanta 
o 8enhor Condestavel, e por toda mays Castela se manda fazer 
Gente. Das 200.000 Patacas com que Sevilha serve a e1 Rey 
se mandou acabar de pagar aos Holandeses o gasto dos 8 Navios, 
que dão para a Armada, com que ouvina alguns Ministros, 
que Constara a Armada desta Primavera de 30 Baxeys mas 



Eu cuydo que quem t ira aos Gastelhanos a tersa parte do que 
prometem lhes não jica devendo muito  e que pondo 20 Navios 
bem Artelhados farão m u y  bastante Armada.  

A Gibaltar se deo por Governador D .  Prancisco de Angulo i 
que o era e m  Badajoz, porque já  os Castellha?zos se vão con- I 

fyando mays  7za nossa visinhança e o Duque de Alva m e  disse 
h u m  destes dias, que armar bem contra Pra?zça e unir  bem 
com Portugal seria senzpre o seo voto e que tomara saber o cami- 
nho de poder co~lfiarnos de sorte que pudese ver no  serviço de 
Castela mui to  bons Tersos de Portugzcezes e muytos cabos, 
porque saberiam lindamente matar P~ancezes  e que estes se 
podiam deysar passar com dissimulação; a que lhe respondi 
que os dezejos de S. E.& eram m u y  conformes ao serviço do 
seo R e y  que quando nesta materia m e  falasse como iMinistro 
lhe responderia segundo S. A. que Deus guarde m e  ordenase, 
porque e m  materias tão sumamente graves não deviam os Minis-  
tros responder com discursos, senão com a mesma voz do seo 
Principe. 

Hzcm Ministro Estrangeyro m e  buscou e m e  perguntou com 
con$ança de meo Amigo e querendome persuadir que delle 
nascia a pergunta, se se& possivel fazer Portugal liga com 
Castela para o que tocava a H e s p a l z ? ~ ~ ,  e este foy o Inuiado 
de Plorensa que agora se vay  e era cabal Ministro e e u  lhe 
respondi que essa tal proposição seria m u y  leve toda a resposta 
que Eu lhe dese, porque esta matevia ocuparia com grance peso 
toda a consideração ce S. A. e seos mayores iMinistros que 
chegadas a propor as Go+zvenie~~cias as encaminharia aos pés 
de S. A. com verdadeyro affecto de interessar as Coroas e m  
muitos e reciprocos interesses; m a s  que era tal a pregulzta que 
Eu não podia dar outra resposta. 

E depoys soube com certeza que esta pratica nascera de k u m a  
Conferencia que tivera com o valido que deseja muito fazer 
esta proposta m a s  com a sente difjicultosa, não acaba de resol- 
verse. 

O iMarques de L u  Grana fez demandar a Vigo dous Navios 
Dunquerquerses, que naquelle Porto o esperavão havia muitos 
dias; porque ao Imperador se havia pedido Licença para elle 
aceytar o governo de Plandes; a sua jornada foy com tal segredo 



que ainda hoje ? ~ ã o  sabe o Conselho de Estado a formalidade 
dos despachos que leva. liuns querem que va governador das 
Armas  e que algzcns dias haja de estar as ordens do Principe 
de Parnza; o qual se suppoenz despachados enz. Principe della 
mar,  e que então jicara o Marques govewzaudo absolutam,e?zte; 
outros consideram que o Duque de ATieubotrrg sogro do Ew~pe-  
rador será Goverlzador de Plandres e que o illarqzres ilella 
G a n a  maqzdara as Bvrnas a sua ordeni, porque a Gaqtdeza 
da Pessoa o de?lxará sem contradição; e isto seria o niays con- 
veniente polqzre o Duque tem Dominios conjinantes com os de 
Castela em Plandes, e se empenharia n a  defensa com poder 
Proprio; e se ?tão for assina m e  &se o Invindo de Bransvieth 
que se acabaria de perder Plalzdes, porque todos os Pvincypes 
e Senilores de Alemanha czc?/davam que estavam diante do 
Jlarques della &aua, para govenzar a Plandes e q t e  por 
mostra:renz a el Re?/ católico que errara, se conjurarianz para 
que itfarqzces não tivese bom sucesso; agora dizem que lhe 
remetem 600.000 Patacas procedidas de beneficiar Postos e 
of$cios nas Inclias com que aos Soldados alegrava c o ? ~ ~  alguma 
paga; mas seo Principe de Oranges se não tivesse resoluto a 
socorvw Luxemburg e achara ocupado dos Pranceses porque 
estava e?n grande aperto e com a ordena que se mandou ao 
Principe de Parnza de que o socorrese como se o não podia 

fazer, peclio socovvo ao de Oranges, e l l ~ e  respondeo que man,dava 
fazer p>ime?yro protesto a e1 Rey de França e se a ult ima neces- 
sidade o não fes tomar a ~ i l t i?~za  resolnção, estará perdido 
Luzenzbozirg. 

O f i incipe de Parnta ti?zlia 16.000 Infantes e 4.000 Cavn- 
leivos. Hollanda está poclerosame?zte Armada porque te???, 45.000 
Infantes 10.000 Cavale.iros e 5.000 D ~ a g õ e s  e a gente dizem 
ser boa e tirada das lllilicias antigas; m a s  entre o poder de 
Prança e o de todos os mays Pvincipes e Eepublicas que lhe 
querem fazer opposição há a grande defrensa de que as Tropas 
de Pra,nça manda h u m  só entendimento e huma só vontade; 
e as outras são mandadas por muitas vontades e ?~zuitos entela- 
dinzentos que se não u n e m  n e m  col~formanz, porque cada 7mni 
olha para os interesses particulares, e quando lRes chamanz 
comuns então os fazem mays  particulares. 



Bollanda arma 30 Pragatas de Guerra, m a s  sera para segurar 
a sua Frotta de Levante porque naquelles illares andam m u i -  
tos Navios Franceses. 

Aaqui  se falla muito e m  se mandar D. Manuel de Lira 
Secretario de Estado de Italia a Ing la te~ra ,  porque de Rolz- 
qzsillo qzse lri assiste se não tem yran,de satisfagão. n a  estafetilha 
de Pamplona e m  que hontenz vieranz cartas de Iqzglaterra senão 
escreve novidade algz<ma emquanto a convocarse o Parla?nento. 

Estinzo stinzanzente as novas que 17. Sa .  me dá de fccar 
a Senhora Infante  Livre de sua queyxa e os Principes Nossos 
Senhores de perfeyta saude. 

Sobre a petição de Rodrigo da Costa. darey ao Senhor Conde 
de Oropesa a %?posta n a  forma que V .  S a .  m e  adverte e qzzan,to 
para o fictwo achará S. 11. nelle hum bom Vassalo porque os 
traballlos o tenz bem advwtido. 

N o  particular da  nova Ley sobre o Conbercio se não reme- 
teram ainda ao Conselho de Estado os Documelztos que se pedi- 
r a m  ao Conselho de Castela porque pela sala de Governo se 
expedirana as ordens; e 7iontem me v i  com o 8ecretario de Estado 
e applicarey com todo o calor a resolução desta materia. 

E1 Re?l Catolioo nzandou agora prohibir novamente as des- 
pensas aos ~ l f in i s t ros  Estrangeyros e o Secretario de Estado 
m e  senificou o agradecinzento conz que e1 Rey  estava de saber 
que enb nzinlia Casa o não ouvera nenz havia e de não liaver 
queyxas eilz qzce Criado meo se entremese e7n cousa que tocase 
a Dweytos e neste particular pus  e porelj sempre grande cuydado 
e posso seg7trar a Ir. Sa .  que de Jfinistro não ha caza nesta 
Corte a que se tenha maflor Amor  e nelle se segura ?nell~or o 
respeyto; e m e  dise o mesmo Seo'etario de Estado que aos 
d f i ~ ~ i ~ t l . 0 ~  de Castela se passava tambem ordens, para qzie neste 
particular não dessena a menor qzieyxa nas  Cortes e m  que assis- 
tiam. 

D o m  Lzcis Serden7zo veyo de Badajoz n m y  nantorado dos 
Portz~gzcezes, e dizendo nzil beas dos nossos Co~zferentes e m  qtte 
Confessa grandes Letras o capacidade. E Dona João Carlos 
ainda estava enz Badajoz esperando saber se havia de voltar 
para. essa Corte otz vir para esta. 

T o  partioular de Saboya sobre que escrevi a V .  S a .  se ser- 



vira dizerme o que devo fazer e responder a Madame Real 
veja V .  Sa .  e m  qzce posso servilo. 

Deus guarde a Pessoa de V .  Sa .  muitos Annos como desejo. 

ilfoclrid, 26 de Pevereiro de 682. 

ilIendo de Poyos Pereira 

dTo Correo passado escrevi a V .  Sa .  largamente sobre o par- 
ticular do Cazamento da Senhora Infante a que só agora posso 
amecentar aquellas Co?zjectzcras que cada dia podem mayores 
as intellige?zcias. Castela está n o  verdade~jro conhecinze?zto de 
que esta he a mayor materia de Bstado que tem n o  tempo pre- 
sente, e que pode ser de mayores co?zseque?zcias para o bem, 
o para o m a l ;  e ao nlesmo passo que se consideram grandes 
as delligencias de Pra?zça se conhecem mayores os interesses 
de Castela e nesta certeza. 

400. 20. 19. 15. 200. 30. 55. 37. 200. 30. 33. ...... 28. 200. 
20. 50. 90. 37. 200. 30. 19. 350. 30. 100. 75. 100. 20. 15. 25. 
30. m b  55. 28. 40. 15. 85. 10. [Convem que se publiqzce o sezc 
grande empenho] porque assim nos estava ?nelhor n o  Cazo, que 
se escolha 401. 19. 20. 40. 9. 40. 55. 30. 15. 120. 19. 25. 30. 
19. 30. 200. 20. 200. 100. 75. [ N o  cago que se escolha o caza- 
mento de ATieubozsrg]. 

Tenho por sem duvida que sempre se esperara ver o que 
Dom João Carlos alcalzsa uesta materia para assim 402. 403. 
350. 30. mb 55. 28. 30. 25. 85. 40. 280. 30. 350. 20. 19. 55. 
19. 90. 55. 28. 30. 100. 40. 28. 19. 100. 28. 30. 100. 40. 30. 
60. 30. 90. 270. 19. 25. 30. 55. 90. 25. 25. 40. 100. 30. 55. 20. 
40. 208. 40. 25. 19. 100. [se empenharem com o Bmperador 
para effeito demandar Enzbaixador] e esca consideração já t em 
alguma Lzbs de intelligencia; e como ja escrevi he certo que 
tudo se fura por se conguir o que se deseja, mas que farão muito  
porque se consiga sem os realces e oirounstancias que nos pode- 
mos dezejar. e sera util issima politica que no  mesmo vaso 
405. 30. 55. 37. 200. 30. 19. 350. 20. 40. 350. 220. 30. 50. 



85. 40. 25. 19. 350. 25. 19. 350. 37. 200. 30. 200. 30. 55. 25. 
40. 100. 200. 30. 25. 30. 25. 19. 50. 85. 19. 25. 30. 55. 19. 
350. 25. 19. 350. 40. 30. 50. ...... 350. 30. 25. 75. 40. 25. 40. 
25. 25. 19. 40. 25. 19. 55. 90. 19. 40. 550. 20. 40. 100. 50. 
19. 350. [ e m  qtre os Catellbanos nos querem dar Veneno, llio j 

demos nós aelles e?zganando a D .  João Carlos porqzse assj nos 
serviremos] porque assim n,os serviremos das suas nzesnzas 
armas e ainda que seja com alguma pouca dilação mays ga?zha- 
remos muito  tempo para a gloria de Ln,stre com que devemos 
procurar a mayor acção do Principe Nosso Senlior porque 
420. 40. 350. 200. 19. 9. 30. 350. 25. 30. 25. 19. 55. 90. 19. 
40. 55. [as vozes de D o m  João são] são as que kão de enganar 
ou desenga?zar Castela. 

400. 402. 20. 19. 55. 190. 702. [com o senlior Colzde de 
Oropesa] tenho continuado as praticas nesta materia, e nela 
aCh0 aquelle verdadeyo animo e affecto que S. 11. que Deus 
guarde podia espwar de h u m  $e1 e anzalzte Vassalo e conti- 
nua?zdo elle e m  fallar com alguma inresolução lhe dise que 
entendia, que a sua tibexa não nascia delle senão delle entender 
que aqzti poderia liaver algzsnza duvida e que assim fugia de 
me insinuar facil o que poderia df$cultoso porque conliecia 
do grave paso da sua pradsncia a certeza. e seglcrança com que 
fallava nos negocios $ando mays as obras que as palavras 
e m e  respondeo, que eu conliecia as cousas como eram e que 
sua tibexa ~zascia mays  de Alema?zha que de Castela p o r p e  
a,qui havia entelzdido se faria tarde o qzie fosse n,ecessalio; m a s  
que em illemanlba não podia l~aver  certesa pela iwegnlal.idade 
daquella Corte; que hoje esta como ,?zu?zca foy;  e lie certo que 
aos nzesnzos particulares desta Coroa se respo7zde as vezes de 
sorte qzce oazssa estranlbeza. 

S e m  embargo de tudo szsponlbo qzre poderd muito a Rainlba 
Mã?y com o Inzperador sendo Irnzã e Sogra; e1 Rey de Castela 
sendo tanto o Parentesco e a Aliança. 

O Duqzse de Neuurg sendo o sogro, a Imperatris sendo ~l lolher;  
e a iifolher do fi lho do Duque sendo I rmã.  

E Ti .  Sa .  se sriva de avisarme com claresa se no  caso que 
se não possa venser este negocio com o Imperador o qzie não 
espero, se se agradara S. A. de que e1 Rey  Catolico ou a Railzha 



i l fãy  lhe mandem Embaiaador estrangeiro a fazer a mesma 
petição. que salvo o inconveniente da  queyxa de França, não 
fora de nzelzos Lustre. 

Pico continzca?zdo as possyveis clilligencias 400. 28. 30. 50. 
19. 28. 40. 28. 30. 50. 25. 30. 25. 19. 55. 30. 200. 90. 350. 
380. 30. 100. 25. 30. 25. 85. 19. [pello papel de D .  L z ~ i s  Ser- 
denho]; e como e m  JIadrid o dinl~eiro vale muito não está 
sem esperanças. 

Deus Gzcavde a Pessoa de V .  Sa .  os muitos annos qzce desejo. 

Z a d h d ,  11 de P E V E Y ~ ~ ? ' ~  de 683. 

Nendo  de Poyos Peveira 

Depois de haver remetido as Cartas de Plandes n o  Correo 
passado recebi as inclusas, que o u  se retardaram o u  vieram 
%a estafetil7~a de Pamplona. 

Nesta Corte não lha novidade algunza; e suposto que os 
Holandeses deram tão bos resposta a Inglaterra, e pr6param 
quantas Tropas lhes podem ser necessarias; o Seo Embaizador 
incansavelmente insiste e m  pedir a E1 Rey  Catolico que lome 
forma de ajustamento com Prança;  ace?ltando o Arbitvio e 
mediação de1 Reg da  &ã Bwta?zha m a s  sey que os ma- dos 
iMinistros de Bstado l7~e tem respondido com rezolução e deza- 
bl;imento clizendol7bes qzce segundo as proposições de Pvança 
não podia haver Camin7~0 de ajustamento porque elle não queria 
o Arbitrio para o qne incertamente he podia pertenser; se não  
para a compensasão do que certamente lhe -iava, declarando 
que n a  quase toda a Plandes, conz. que não queria E1 Rey  de 
Inglaterra para J u i z  senão para exectctor e que quando E1 Rey  
Catolico se resolvera a não estar por esta senz razão, já sabia 
quaes eram as forsas de Pra+zça as prevenções do T~LVCO contva 
o Inzperio e que assim não havia causa para alterar a resolzcção 
e m  que sempre estaria constante e com toda esta claresa, não 



se causa o dito Embaixador de cansar Ministros e emquanto 
el Rey  Cristianissimo tiver esperauças de poder desunir os 
Aliados de Castela esperará fazer a guerra co?iz meaos Contra- 
dição, porque senão contenta conz que o Imnperio se ache divertido, 
senão quere Eolanda separada; Titas o Hola?zdes tenç zcnl grande r 
freyo, enz se poder Castela dezesperar e trocar Pla~zdes pelo .) 

co?zclado de Rzcyselhon, com que acabava Holanda; e para Plan- 
des se vão fazendo alguns Asseqztos de consideração. 

Esta semaqza se co?zsultou o Posto de General da Arnzada 
e segundo tenho eqztendido de alguns Ministros se dura ao Co~zde 
cle Aguillar, Vice  Rey  actual de Valensa;  e Portugues pela 
Ma?/, que era $lha de Gaspar de Sozcsa; e se vay preparando 
a A r ~ n a d a ,  e eonzo o ?nesnzo Asse?ztista della tenz os Alnzoza- 
rifados do M a r ,  se l7ie de0 ?ia sua nzesma nlão o que liavia de 
receber de Zontado. 

A esta Corte vieram inunzeráveys cópias da carta que iMadanze 
Real esweveo iL Rainha  ATossa Sen7~ora que foi tomada com 
geral esca~zdalo mão tanto pelo que continha como pelo imnpru- 
delate atrevinzento de publicarse; e o Senlbor Conde de Oropesa 
m e  ilise, que a louonva de 17.1. R. ter Lastinza de S. A. e de dar 
exaltação com seo Pil7io ao Reys  de Portugal fora desculpavel 
no  seo sentimento não passando a carta de entre duas Irma+zs, 
m a s  que o atrevinzelzto de Gzcberuatis fora grande; mas delle 
rezultara acabaren~ de cilzhecer todos os Co?ztenzplativos que 
o casavzento se desfas por parte de Portzcgal e não de Saboya. 
O E?iabaixador de França pedio Passaporte para a Cavalha- 
risa de S. A. R. tornar conz passo livre pelos Portos de Castela, 
Aragão e Cataluuha, com que aqui verey a Gubematis capitão 
desta tropa, e feyto Colzde dos Siga?zos vender machos e a par- 
tidos; e ~ L O  caso que assim seja m e  clira V .  Sa.  se o Pri?zcipe 
ATosso Se+ziior quere alguns dos Tiros ,  cavalos ozc nzachos, porque 
por interposta pessoa se fara a cowzpva. 

Os livros de Cavallaria, Caça e Portificapão tenAo enco?i~eiç- 
dado, e revzeterey todos os que se acharem; naas os poucos que 
ria eiii Gastelu de Porti$cagão são nzzcy auti.os, e supposto que 
e??z Itúlia não lia muitos,  os Pra?zceses modernos são os mellço- 
res e os ultinaos dotcs que se i7uprinzira?n os ??zays esti?nados, 
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e não seria pouco mecessario mandalos S .  A. que Deus guarde 
traduzir Iza ~zosso lingoa. 

Frei  Pedro Pacheco depoys da  sua doensa m e  bzsscou dizen- 
dome o desejo e impossibilidade com que estava de hir servir 
a S .  A. m a s  se o não socorresse sevia impossivel sahir desta 
terra; e por m e  aproveytar da  conveniencia de o levar sem 
gastos e m  sua companhia o Gorreo iMor que parte para esse 
Reyno a 23 deste lhe pergzmtey o que ultinzamente lhe seria 
?zecessario para pagar o que devia, e dizendome que 20 m i l  reis 
Ihos dey como consta do seo escritto incluso, enteudendo que 
S. A. o haveria ass im por bem, porque de outra sorte jicaria 
inut i l  a despeza dos 100 m i l  que lhe havia dado; e como as 
Naos partirão e m  Março m e  parece0 o deter avisando a V .  Sa .  
como também, porque cada dia deveria mais ,  e alzcgando h u m a  
Lile?lrcs seria m u y  defrente o custo, o que agora se escuzava 
dandolhe lugar no  Coche o Coweo iliZor. 

Sumamente m e  alegra de que os Priucipes Nossos Senl~ores 
passenz e m  Salvaterra com a perfeyta saude de que necessitamos 
e veja V .  Sa .  e m  que pode mandarme ?to seo serviço e Deus 
guarde a Pessoa de V .  Sa .  os muitos annos que desejo. 

Nadr id ,  11 do Pevereiro de 683. 

Ilfeudo de Povos Pereira 

O Co?zde de Charni he Pilho de Gastüo Duque de Orleaus; 
Irnzão de L u i s  1 3  e assinz Prinzo conao Irmüo de1 Reg Ciis- 
tianissimo e por tal o reconl~eça e1 Católico porque eu v i  carla 
enz. que o Secretário de Estado lhe dezia da parte de1 Rey  que 
nüo se podia esqueçer S u a  Jfagestade do Seo Serviço uenz da 
Xemória do Seuhor Duque de Orleans seo P n y ,  e que assim 
lho ?na?zdava Segurar a S u a  Ezcel~woia. Em Prança teve hunz 
dezajio conz outro Principe que folj a causa de buscar o Ser- 
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viço de Castela enb que tem mericido 7nelhor fortuna do que 
logra, n o  Posto de General da  Cavalaria da  Estremadura, de 
que elle deseja sahir mzcito e se a Guerra do Inzpério continuar 
a 7iirá servir; porque deseja mui to  ocuparse e m  gtcerra viva. 
E e  valeroso e ewtendido, e conz prendas dignas do Seo Salzgue, 
e nos tem singular affecto, e a todos os que o nzereseva porque 
o seo entendimento he P a i s  Livre,  sem sojeyção ics inclinações 
e ódios das .nações; elle ainda está preso e m  Casa, e contta 
cowz darsel7ie licelzça para vir  ?L Gôrte para se desenga?~ar, que 
sobre l7ie deverem qzcatro para sinco a m o s  de soldos; estão senz 
effeyto humas iTIercês que e1 Rey  17ie fez; isto é o que posso 
dizer a Vossa Senhoria cuja Pessoa Deus guarde por muitos 
a1ZOS. 

iMadrid, 26 de Outubro de 683. 

iMendo de Poyos Pereira 

XII 

N o  Correo passado participey a V .  Sa .  a noticia, que Icavia 
recebido naquella hora, de que se 7lavia dado Licença ao Senhor 
Conde de Oropesa para por Lutos n a  s u a  Pessoa e Pamil ia ,  
pela morte do Senhor R e y  D .  Affonso e assy?n foy porque lhe 
está concedida a dita Licença. 

l'anibem foy certa a noticia de que se mandava levar ao 
Dzrque de Ossu~za ao Castelo de iTIo?zta~zc7ies, si~zquenta légoas 
desta Covte aaprovincia de Estrenzarlte~a entre Truz i l l~o  e iMélrda, 
adonde morreo o Avô  do meswzo Duque e como o Despaclio 
dezia que litem Alcayde de Corte conz doze Aguazis seni perder 
de vista ao Duque de Ossufia o levasse ao dito Castelo e o Duque 
sozibesse, que ao mesnao Alcayde se 7~avia dado segulada ordenz 
serrada, para que a ablrse trinta légoas de iloladrid; se resolveo 
o Duque a retirarse ao Cowvento do Carnzo qz~a7ido já o Alcayde 
estava para meterse com elle n o  coche, dizendolhe o Duque que 
íiia deqztro a esoever l ~ u n z  Papel. 
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A noticia desta retirada fez g~a?zde ruido, e logo se mandou 
cercar por todas as Justiças ao Convento; e os dozis Cardeais 
ass im de Toledo, conzo o ATuncio mandaram noti$car aos Alcay- 
des de Corte, qzie não violasem a imunidade eclesiostica; e ?to 
mesmo dia ozive Co?uelho Real que dzirou até as quatro da  
tarde, e logo Consell~o de Estado e o que resziltou de I~ztm e outro 
foy mandaremse por editaes de que remeto a cópia, qzce hoje 
se acabam; eo Duque esta ainda no  Carmo e só e m  Jfadrid 
se vira hunz Duque de Ossuna, General que foy de Castela 
a Velha, General e V ice  Rey  de Catalunha, Gover~zador de 
illilão, Presidente de Ordens, Cavalhariso iKayor da Rainha  
e sobretudo do Conselho de Estado retrahido num convento 
e chamado a jziizo pellas esqui?zas, estando ainda Cavallhariso 
N a r o r  e do Conselho de Estado. 

T a s  causas desta demonstração se falla conz grande varie- 
dade, mas 710 certo qzie o Dziqzce não deve ter caso capital, pois 
se fcado de hzinz Alcayde de Corte hzinz Honzem cle tanta gran- 
deza e vessalos. 

A seo f a v o ~  fallozi a Raiibha Re~jnoiite a e1 Rey  e lhe Yes- 
poqzdeo que emqzianto vivese l7~e veria nzays a cara o Duque 
de Ossuna; e eswevendo lambenz a E1 Rey  a Railzha ii!Iay lhe 
respondeo que ic vista lhe daria aveposta. O Dzcque he livre, 
soberbo e pitulante, e assinz aborrecido do Povo e dos Senhores 
e nzays que de todos de1 Rey,  e o Duque cometeo grande abszirdo 
e m  ?a80 desistir do lz~gar de Cuvat7~ariso Mayor da  Rai?a7~a 
depoys qzce o ililarquez de Astorga escreveo do caminho o que 
deyxou a e1 Reg com tanta descon$o?zça que nzcnca o deyxozc 
exe~citar o offccio. 

D i z e n ~  que e m  sua Casa fez alyurnas juntas contra o governo 
presente, nomeando semgre a e1 R e y  dezatentamente por Rapaz ,  
e iWuc7~aoho; e parece que ao primey?o iMinistro escreveo falla7zdo 
com indecoro u a  Pessoa del R e y ;  e nuuca podera o Duqzie 
fccar bem depoys de não haver obedecido hzima ordem do seo 
Rey  que 17~e foy noti$cada e viola%do a prizão de Szia Caza 
e m  que estava preso como no  castelo de Segovia. 

Elle se alembrozi, e não sey que Ihe esquesa de que Portugal 
era o Reyno mays  vexinho. E o iPIarquez de Tenorio que he 
muito seo Amigo  m e  veyo preguntar se S. N .  se desagradaria 



se o Dtique passase nesse Reyno e deza$ase ao Duque de Medi- 
~zaceli. Bu lhe respondi que os Re:/nos estranhos se buscavam 
para segurar de delittos, e não parcz os conceder; que o Duque 
e todos podiam senzpre esperar de S. 11f. que Deus guarde tuo  
o que podia caber ?za gelzerozidade do mayor R e y ;  e mudey j 

)I 
a prattica por nze não necessitar a darl7he nzays respostas; 
e qualzdo o Duque se veja n o  ultimo aperto; ten7io por vere- 
simil  que se passe a esse Reyno;  e por isso anticipo esta uoticia 
porque se não perdera e m  ter preve~zido o que se deve usar conz 
lizcnz tão grande Homem e com tczntas razões de Parentesco 
com a Casa Real;  supgosto que lhe devemos tão poucas obri- 
gações que ainda fas cargo ao valido de se acomodar e1 R e y  
a dar satisfação nas  duvidas de Süo Gabriel; e m  qu.6 este votou 
qtie se não desse; como então avizey. I3 quando ozc se deyxe 
estar no  Carnzo, ou os seos particlclares tomem nzellior forma 
pouco se perde nerta prevensão. O valido anda triste e nzziitos 
grandes descontefites de verem no  Uuqzie, o que por elles pode 
passar, e se teme que possa haver alguma alteragão. 

A 26 chegou o Gentilhomeni que estava detido e m  França; 
e o Secretario do Bnzbaixador de B'ranga nze disse que e1 Rey  
seo Senlior o detivera pela desatenção do Iniperador lhe não 
escrever nenz darllie noticia da  vittol.ia, ?to que nzostrava que 
elle asentiria. Como se retardou tanto não tras noticia, que não 
esteja subida. B l  Rey  de Polouia ?ião continuon o alcanse dos 

.tzircos; porque vio yzie o Grão T'exir se vetiravn como grande 
Soldado que 716 e que se metia e m  Pais  estra?zlio, e e78 tempo 
que de hunaa hora para a outra podia711 encher os lios. E se 
c7iz que se cuydava e71t por sitio a Bzida, o que tambent não 
creio por estar o I?zeeruo mu?j entvado. Coino por agora conzegar 
a guerra do Turco cujas reliyziias de exercito são 200.000 
Homens;  e o Clão 2'nrco lzão fez demo?estração alguma conz 
o Grão Vez i r ;  antes mandou enforcar a todos os Baxás de qzie 
se queyxou o Vez i r ;  qzie como 71e Cunliado do mesmo Grão 
flenlior; e o que conqzcistozc Candea, parece lhe tem respeyto; 
e este inimigo lie gra?zde e jica nzny vezi+zlio e assas se fura 
enz se reedi$car Vielzua, e prevelzir a campanlia futura. 

O Duque de Saxmzia ja se havia retirado co7n a sua Gente 
para os seos dominios.. Il'a?nhenz a 26 cliegou Iium exevcito de 



Pla~ades, mas sem mays  com Letras protestadas; e Segzcndo 
o que se discursa, pareçe que se entende que D .  Antonio Car- 
?zeyro trouxe noticia de que o Principe de Oranges armava 
Tropas, não para defelzder Plandes naas para se aproveytar 
da  desesperação dos Plamelzgos, nas opressões prezeates e 
fazerse Soberano de aqtcelles estados jiando e m  que Holanda 
e Inglaterra o ajudarão, assina a respeflto da Relligião, como 
dos interesses. 

O que he certo l ~ e  que e1 Rey Cristia?zissi?~~o ?tão esta hoje 
Senhor de Plandes porque se contentou somente com destrnir 
o Pais  e cobrar dinl~eiro e agora dizem que os Principes de 
Zel;  ba?yxa?~a a socorrer Plandes 0o.m 22.000 Eomens;  m a s  
mays  seguro socorro lhe trara agora o In,ver~zo. 

A 22 deste cl~egou aqui Juavz de1 Sol,  mandacZo pela Posta 
pelo Iuviado desta Coroa com o V .  Sa .  ?nell~or sabera. Dizem 
que vem a pedir dinheiro e cousas cazeyras do ?iaesmo I?zviado 
o que seguro a V .  Sa .  l ~ e  que ?to Co~zsell~o de Estado senão t e m  
visto despacho algum que trouxesse o &ito Proplio. 

Agora se aolha Castela ern. grande embaraço conz Aragão; 
porque nas ultimas Cortes daquele Re?lno ss asselztozc., presi- 
clindo D .  Pedro de Aragão, que passados tres a m o s  podel.iam 
convocar Cortes dando conta a e1 Rey  e tambena no  caso que 
e1 Re?g 17~e não deferisse; como nada do prometido nas  Cortes 
passadas se obtivera por parte de1 Rey ,  pediram lice?açn p m a  
covavocav as Covtes; não se l l~es  concedeo; e .iesa?zdo do seo foro 
e capitulação estão convocadas para Saragoça e pedilado e1 R e y  
agora algum socorro para as presentes necessidades, responde- 
r a m  que não t inham possibilidade para servi.? a S .  M.  porque 
o pouco que tinhana lhe era necessario para o gasto das Cortes; 
de que o vaildo se sente, m a s  não impedira qzce as façam. 

O Duque de Vilahermoza se reti?.oz~ cle Sarayoça por não 
dar a entender que ti lzl~a parte n o  f q t o  n e m  no  que se jizesse 
porque se entende que como Catalzcnl~u tem a Gzcerra de França 
aplicarão os Aragonezes as contribuições para este effeyto. 

V a y  essa carta do Agenle, que insta  por que se lhe mande 
por ordem a resolução do Consell~o de Estado que V .  Sa.  m e  
participou; e m e  diz que quatro embarcações nossas jicaram 
naquele Porto e que não fazia caso algzcm delle e que eram 
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chegados os Navios  que lhavia?n estado n o  R i o  de Janeiro e dizem 
que trazem mui ta  prata; e com e1 Rey  se indultarão por 30.000 
Patacas e ainda não vieranz as Cartas que eles trazem. 

Pico adve?%ido no  que V .  Sa .  m e  diz  e sempre para obede- 
cerlhe n o  que nze mandar do seo h'erviço. 

Dezcs guarde a Pessoa de V.  Sa .  os muitos anos que dezejo. 

i l fadrid,  28 de Ozitubro de 683. 

1Vendo de Poyos Pereira 

XIII 

Aresta Corte por lhora ha pozioas novidades; aos iifinistros 
Estra~igeyros, a que se havia mandado i?!inifesto, depoys que 
el Rey  fLTnzou o Tratado se lhe participou o ajustamento nessa 
fonna, que V .  Sa. vera da  Copia inclusa, e quando os Caste- 
lhanos são sucintos nas  suas expressões bem se conhece a von- 
tade com que as fazem. 

Sobre a queyza do ATuncio dessa Coroa nascida da  informação 
do Dzcque de fuvenaso, se t em tomado por expediente que E1 
Rey  escreva ao Pontij%ce agradecendollhe a inte-osição e o zello 
com que o ATzcncio desta, e dessa Coroa obraram pela conser- 
vação e segurança da  P a z ;  conz que ambos ficam bem satisfeytos. 

A Barcelona adonde governa as  Armas  como mestre de campo 
geral o Duqzie de Bornavilla chegou hunza esquadra de doze 
Galles de Prança de que he General o Duque de Bibona; e 
ancl~ora~zdo fora o mandozi vizitar Bornavilla, pelo seo Capitan 
da Guarda que querendo saber delle a que era chegado lhe res- 
p o n d e ~  Bibona que buscava as Galles do Duque de Tarce para 
lhe fazer abater os Estendartes, e que como entrase para dentro 
que tanzbem o Duque de Bornavilla sabia o que devia fazer; 
e pedindolhe o Capitão se declarasse porque não entendia o que 
ele nzandava dizer ao seu General lhe raspondeo que disese ao 
Duque o que lhe havia ditto porque elle o entenderia e voltando 
o Capitão com este recade, o tornou a mandar Bornavilla a dizer 



a Bibona que n e m  podia deyzar de entender a S .  E. n e m  de 
saber que o devia fazer, e que assinz podia erztrar porque o nzan- 
daria salvar com tantas Ballas que o meteria a pique, e a toda 
a sua esquadra; com, que Bibona levantoz~ fevro e se fes n a  volta 
do m a r ;  e enco$trando algzc?na esquadra destaCoroã .sei.a o seo 
argumento mays  forsoso, e tódos estes preludias mostram como 
a P a z  esta vacillante. 

A esta Corte 7 ~ e  chegado' novo Embaixador de Veneza e e1 
Rey  mandou suspender os Processos de kuns  Cavall~eros que 
estavam presos por ladrões e os nzamda para os Prezidios de 
d f i7ca;  e1 R e y  anda com nzuy desusada tristeza e n a  procissão 
de Co-us de hoje se representaram os ultimos Autos  de Cal- 
deyrão que a Semana passada o entewaram bem Sagrado e m  
dias. 

Como V .  Sa .  m e  da  a nova do achaque da Senhora Infante  
com a da  sua mellioria, jico' conz o sentinten,to de que o padecese, 
m a s  sem o grande cnydado que m e  cazcsara a incerteza da  sua 
saude, que Iza de S. S. A. A. que Deus nos guarde esta a segu- 
rança das nossas nzayores felicidades; e como a grandeza de 
S .  A. e m  tudo he igual [...I 


