que fora o que Sua Majestade desejava que nam a ir tratar dele O que
se podera fazer secretamente sem que framcezes o emtemderam e
que nam posesem culpa a Sua Santidade se fizese algua cousa porque
tivera tamtos comprimentos e mandara tamtas vezes a Sua Majestade
sem nunca vir a conclusam e que este se mandava por ultimo peremtorio.
Dom Diogo bem quisera que este levara as faculdades logo pera em
evento que Sua Majestade asemtara no de Prasemça podese logo usar
delas sem ser necessario tornar a escrever ca sobr'iso. O Prospero de
Sancta Cruz ficara por nuncio a el rei de romaos. Outro bispo mandou
agora Sua Santidade a el rei de França que se chama Odandino e omtem
num seu camareiro. Nestes termos fica este negocio.
De Roma a xij de Junho 1548.
Baltasar de Faria
(B. R.)
427. II, 5-29 — Carta do doutor Baltasar de Faria a D. João III
dando notícias de Itália e da armada de Barba Roxa. Roma, 1544, Junho,
22. — Papel. 2 folhas. Bom estado.

Senhor
Per via de Genova tenho escritto a Vossa Alteza multas vezes o
soceso das cousas de qua he como Barbarroxa depois d'alevantado de
Telão onde se diz morrer lhe muita gente sua de camaras he aver
preso o capitão Paulino he o priol de Capua he tomado as milhores seis
gales de França com toda artilharia he munição da mais armada viera
ter a Saona onde genoeses lhe mandarão grandes presentes he como dahi
se partira he viera ter a Pomblino onde tambem do capitão recebeo presentes he como sem fazer dano se partira he o dano que na senhoria
de Sena fizera he como se tinha presunção que hia na volta de Costantinopla he que primeiro dera vista a Orbitello.
A XX deste mes (o mesmo dia que o duque de Camarino partio
Barbarroxa pasara por Civita Velha mui engolfado sem fazer nada em
Orbitello por aver jente dentro do duque de Florença que mandou em
socorro. Sua Santidade disse ontem que tendo nova certa que levava a
via de levante se hiria ter a parte que ficava do verão a Perosa.
(1 v.) Soube a soma dos comendadores que Vossa Alteza mandou em
Cepta he dei disso conta a Sua Santidade. Mostrou folgar muito he assi o
dise a mesa publicamente que fora obra necessaria pera o serviço de Deus
esta ordem das comendas pera hua necessidade como esta.
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Ho cardeal de Ferrara esta ainda aqui não se falla nada do seu
negocio.
Pello duque de Camarino mandou o Papa o capello ao bispo do
Tranto.
Do Piamonte nam ha cousa nova somente que o marques he Joam
da Veiga se diz esperarem v° cavallos he tres mil grisões pera outra
vez tentarem dar socorro a Carignano por aver ahi mandado expresso
do emperador que se socorra em todo modo. Diz se que Pirro escreve que
tem de comer por todo Julho he assi manda dizer ao marques he a Joam
da Veiga que vão a tento que franceses estão posantes de cavallos ha
maneira em que se ha o marques he Joam da Veiga he ordenarem juntamente as cousas da guerra mas pollas cartas de Joam da Veiga se mostra atribuir tudo ao marques. Não se sabe se he por cortesia sua se por
instruirão do emperador porem disse que socorrendo se Carignano que
o emperador mandara chamar o marques pera o trazer consigo he Joam
da Veiga ficara em seu lugar.
O secretario do embaixador he o que faz aqui as cousas de Sua
Majestade he fazem capital do cardeal de Carpi.
(g) Com esta mando a Vossa Alteza hum desenho do Piamonte pera
poder conhecer bem o lugar onde esta Carinhano he a maneira que trazia
o marques do Vasto de o socorrer com hua carta que me veo ter a mão
impresa que mostra tudo he bem parece quanto trabalha o marques de
se mostrar nella desculpado do que se lhe pode por.
Tenho escritto a Vossa Alteza como Joam de Monte Pulchano estava
cada dia pera partir por nuncio a Vossa Alteza he como fora partido se
com palavras o não detivera parecendo me ser necessario antes ver correo
de Vossa Alteza por que cada dia espero he parecendo a Sua Santidade
que hia mui singello com so nome de protonotalro apostolico o elegio por
arcebispo sipontino que he no reino de Napoles val oitocentos cruzados
mas segundo tenho entendido nom gozara mais que o titulo porque deu
regressos he frutos em pensão.
Nosso Senhor o real estado de Vossa Alteza conserve por largos
annos de vida a seu serviço. De Roma a xxij de Junho de 1544.
Baltasar de Faria
No verso:
A el rrei nosso senhor.
(B. R.)
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