qu'emtemdo e me parece necesaryo com ha mais temperamça qu'eu poso
porqu'esta creyo que he mais necesarya que tudo al pera quem fala
amtre partes. Sua Santidade me tem pergumtado algias vezes se tenho
mais algum recado de Vosa Alteza e bem emtemdo que não he ja hao
fim da ida Alemanha mas ho pera que he nam tenho emtemdido. A hida
do bispo de Pano dizem huns que he queixar se do imterym outros que
leva a resoluçam dos poderes que ham de levar os legados. Praza Deus
que seja asi. De qualquer cousa que disto mais suceder avysarey loguo
Vosa Alteza cuja vida e reall estado Noso Senhor guarde e acrecemte.
De Roma a xij de Junho 1548.
Feytura de Vosa Alteza.
Dom Yoão de Meneses
(B. R.)

421. II, 5-23 — Carta do doutor Baltasar de Faria a D. João III a
respeito dos cristãos-novos e com outras noticias da Itália. Roma, 1546,
Abril, 6. — Papel. 2 folhas. Bom estado.
Senhor
Por Gaspar Palha que aqui chegou a 24 deste recebi o despacho de
Vossa Alteza no qual emtemderei logo co a deligemcia necesaria. Tenho
pera amenhã audiencia de Sua Santidade na qual o imformarei particularmente e do que me respomder avisarei Vossa Alteza.
Por via de Crecemcis soube como estes cristãos novos tinham aviso
de Portugal e grande esperança de vir a emformaçam do nuncio em seu
favor que nenhua cousa poderia ser mais contraira pera eu pedir a
comcrusam deste negocio que tamto esta no cabo. Mas eu nam me poso
persuadir que Montepulchano faça tamanho error estamdo tam advertido
do pasado eu vou emtemdemdo que se algua demasiada demostraçam
nisto faz deve lhe de ser de ca mandado pera co negocio da Imquisiçam
darem torcedor na cousa de Viseu porque tem gramde pio por eses
fruitos. Digo isto perque me dise o cardeal Santa Frol damdo lhe comta
do que era pasado que sabia de hum prelado desta corte a que Montepulchano escrevera queixamdo se da ocasiam que lhe de ca davam
pera emtrar em desgraça de Vossa Alteza e que nam queriam emtemder
as cousas de Portugal. E tambem me dise em segredo que sabia que o
nuncio estava corrido de ter ca mandado os apomtamentos dos cristãos
(1 v.) novos sem na reposta dos inquisidores. Do que amenhã prazemdo
a Deus espero de me queixar muito a Sua Santidade e ao cardeal Farnes
e a quantos vir que he necesario. A verdade he filha do tempo per deradeiro se a de vir a saber e a queda sera de Montepulchano no que nam
gainhara muita honra nesta corte porque ja ca começam a falar.
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E quanto a culpa que se me da per falar em meos na cousa de Viseu
sem, comisam de Vossa Alteza gastarei pouco tempo na desculpa porque
me nam dou por culpado mas amtes no modo que tive cuido que fiz
muito serviço a Vossa Alteza porque falamdo me o Papa neste negocio
e os que ele pera iso deputou lhes respomdi que nam tinha comisam
de Vossa Alteza pera tratar destes meos. Repricou me o Papa a primeira
vez que me nisto falou que o bispo de Coimbra lhe escrevia em cremça
remetemdo se a mim. Dise lhe que era verdade mas que com carta do
bispo somente me nam determinaria a tomar asemto em nada. Per deradeiro me perguntaram meu parecer. Respomdi lhes o mesmo e que eu
nam tinha nisto parecer nem podia comsiderar a mente de Vossa Alteza
sem ver carta sua e co este presoposto se falou nos meos lamçando me
eu de fora pera se fazer milhor o jogo dizemdo lhes que pera Vossa
Alteza vir nisto nam se sabemdo sua temçam seriam necesarias muitas
avantagens. E desta maneira se praticou o negocio sem eu querer asemtar em nada e o que se niso falou foi co resgoardo que compria ao
serviço de Vossa Alteza no que eu trago tamto temto que a ningem darei
avantagem.
E quando bem tratara em meos sem a consideraçam que eu niso tive
na carta que me o bispo escreveo que me Vossa Alteza pede que lhe
mande a qual co esta vai se podia bem salvar hum negligemte homem
visto o lugar que com Vossa Alteza tinha. Mas nem por ela me seji senam
ao efeito que digo. E nam tenha Vossa Alteza em pouco o arteficio que
se nisto teve perque estes estavam em outra volta e mui diferemte da
em que depois vieram e de se nam poderem escrever puntualmente as (ê)
meudesas que se pasam nos negoceos nace parecerem faciles a dar se
culpa a quem cuida que se estrema no serviço. Polia carta que emtam
a Vossa Alteza escrevi vera em efeito ser isto 'que nesta digo verdade.
O duque de Florença vista a prisam do seu secretario escreveo a
treze cardeaes grandes queixumes mostramdo se mui semtido do Papa
e dise me que por boas palavras o ameaça co concilio. Este consistorio
pasado as deram todos os cardeais ao Papa. Emtemdo que se lhe mandara outro breve pior que o pasado. Procurarei d'aver a letra do duque
e a copia do breve. Emtam da las ei a Vossa Alteza que ategora anda
isto emcuberto. O Papa esta mui em colera co ele.
O marques do Gasto he falecido aos xxjx do pasado deixa dous
filhos machos. Dizem que Dom Fernando de Gonzaga vira a Milam. Mas
desto nam se eabe cousa certa porque aimda nam veo coreo do emperador. Os seniles mandaram aqui hum seu embaixador ao qual veijo que
se faz muita honra. Tenho emtemdido de boa parte que vem oferecer o
estado de Sena ao Papa. Nam sei como isto pasara. Espera se cada dia
provisam do emperador nestas suas cousas.
Toda esta gemte ficou atalhada emtemdendo o pouco caso que Vossa
Alteza fez do capelo do infante porque esperavam agradecimentos. Ao
cardeal Santa Frol anime Vossa Alteza com escrever lhe porque o serve
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mui fielmente. Sei que fogem dele em alguas cousas de seu serviço porque
o tem por sospeito.
Noso Senhor o real estado de Vossa Alteza goarde a seu serviço.
De Roma a vj de Abril de 1546.
Baltasar de Faria
(B. R.)
422. II, 5-24 — Carta do doutor Baltasar de Faria a D. João III
com notícias da Europa e grão-turco. Roma, 1544, Maio, 18. — Papel.
2 folhas. Bom estado.
Sennhor
De Veneza me escreveram que a senhoria fora compadre do dalfim
por huum seu embaixador a qual senhoria mandou huum presente, a
asaber hua medalha que vai cinquo mil cruzados, pera o menino e cheiros de toda sorte pera a dalfina que valem 1000 cruzados, e outros 1000
em dinheiro pera a ama.
Tambem me escreveram por nova certa que o turco manda muita
gente, a Vellona querem dizer que he pera passar a Pulha e tambem
manda muita gente a Castello Novo mais de 10000 gastadores e muita
feramenta de toda sorte, dizem que he pera fazer hua fortaleza na boca
do porto de Catarro, o qual lugar he da senhoria e se afirma tudo isto
que ya sam cheguados os capitães do turco asi a Vellona, como a Castel
Novo.
Tambem me escreveram que o primeiro dia d'Abrill cheguara a
Veneza huum homem do turco que vinha de Contantinoplla o qual he ja
partido que nam esteve mais em Veneza que 8 dias. A senhoria lhe mandou dar de vistir mui homradamente, e lhe mandou dar 200 cruzados
d'ouro, ao que veio nam se sabe, todavia se afirma que vinha pera saber
da sua armada o que fazia em Tollam e o que era passado na Dieta d'Alemanha. Tambem vieram dous embaixadores sobre certas deferenças de
mercadorias.
A Veneza aribaram cartas de Diogo de Misquita de 24 de Janeiro
e de 17 de Fevereiro pera Vossa Alteza as quaes foram por via de Frandis; de la me escreveram como cada dia esperava por Duarte Catanio o
qual diz que escreveo de Lixboa que se fazia prestes pera partir em
hua nao caminho de Constantinopla.
Tambem veio nova como o primogenito do gram turco o qual esta
na Natolia mandou a Constantinopla a seu pai huum fermoso presente
em sinal d'alegria que ouve da victoria ( 1 v.) d'Ungria. Mandou lhe três liões
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