de França polas incertezas dela e polo que quada ora fazem porque com
hum pasaporte del rei de França que achei aqui em Liam que me mandou
Dom Francisco e com nome de embaixador de Vossa Alteza ainda eu
daria algua cousa por me ver em Espanha porque a saidas senpre trazem
dificuldades em todalas cousas. Polo que m'escreveo Pero Domenico poso
dizer a ida deste nhuntio ter as mãos de Esau e a voz de Jacob porque
posto que o Papa diga ser a fim da Inquisiçam ho fim propio ha de se
falar nas coussas do bispo. Lembro a Vossa Alteza com todo devido
acatamento a seu supremo saber e allto conselho quam estimada he ha
perseverantia ante Deos e dos homens que suas cousas começam com ho
devito conselho e obrigatoria per meditaçam nelas. B que o meo das
coussas a de coresponder com os principios pera serem julgadas nam
serem feitas senam com bom conselho e justa consideraçam e que em me
Vossa Alteza mandar vir de Roma e amostrar ter desgosto das obras
de Sua Santidade foi julgado asi de grandes como pequenos por cousa
necesaria e de boa consideraçam segundo ho caso acontecido. E porque
neste caso sam pasadas alguas particularidades que por carta seria
inposivell de todo se poderem manifestar e por ter confiança na misericordia de Deos que mui cedo beixarei a mão ha Vossa Alteza e lhas
poderei dizer por palavra acabo rogando ha Nosso Senhor que ho mui
alto estado e real coroa de Vossa Alteza aumente e prospere e lhe de
os dias de vida a seu samto serviço que Vossa Alteza deseja.
De Liam de França oje treze de Abril de 1542.
Christovom de Soussa
(B. R.)

440. II, 5-42 — Carta do doutor Baltasar de Faria a D. João III na
qual lhe contava tudo o que se passara no baptismo dos filhos do duque
Octavio e lhe dava outras notícias de Itália. Roma, 1545, Novembro, 11.
— Papel. 2 folhas. Bom estado.
Senhor
Oje x do presente chegou aqui este coreo de Vossa Alteza despachado por Simão da Veiga e quanto ao de lla por sua carta o vera Vossa
Alteza eu o despachey loguo. Achou em Napolles Pedro Rodriguez e
Nun'Alvarez que partiram daqui o primeiro deste.
Ao Papa visitey pollos visnetos por parte de Vossa Alteza. Folgou
muito com a visitaçam e o mesmo Madama e o duque Octavio os quaes
ficaram mui obrigados polla lembrança que Vossas Altezas delles tem.
O duque Octavio esteve a morte de febres ja agora esta fora de periguo
e Madama de tresnoutada ja que o duque se achava milhor caio tambem
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e passou trabalho. Ja esta sam e sae fora. Os mininos estam muito bonitos.
O mais pequeno he muito mais fermoso que o maior. Forain bautizados
sollenemente desta maneira.
Aos 3 do presente as 2 oras depois de meo dia foram juntas em cassa
de Madama as pessoas que aviam de hir ao bautismo a saber a duquessa
de Crasto e a senhora Vitoria sua filha com outras senhoras e romanos
que seriam ate 50 e o cardeal Farnes e o arcebispo de Napolles seu
irmão e o senhor Oratio o embaixador d'Espanha o conde Santa Frol
com outros muitos senhores. E as 4 oras sairam de cassa de Madama
para irem a Samto Hextacio onde estava aparelhado para os bautizarem.
Levavam o salterio Joliam Cesarino e o conde de Gamaro. Os cirios levavam huu o conde Nicolla primo de Farnes e o outro o senhor Pallavisino.
Os mininos ho maior levava a molher de Lopo de Gusmam aio de Madama
o outro a senhora Ysabella Perossina. Todas as outras senhoras e (1 v.)
romanas hiam detras. Com esta ordem chegaram a ygreja que estava
muy bem armada de brocado e feita hua pia de prata que seria de 4 palmos de comprido e huu e meo d'alto sostinha a duas sereas de hua parte
estava o alicornio do Papa com suas armas da outra hua aguia com as
do emperador. Foi mui grande o concurso da gente. Chegando a ygreja
saio o cardeal Trane que he decano que os avia de bautizar com sua capa
e stolla e mitra. Com elle vinha o cardeal Trinuleis que juntamente foi
compadre com o embaixador d'Espanha. Dentro na ygreja estavam 1? ou
18 cardeais esperando. E acabado o bautismo se tornaram eom a mesma
ordenança e depois foram os cardeais dar o prolfaca a Madama onde lhe
foi dada hua mui grande collação. Ao maior puseram nome Alexandre
como o Papa e ao menor Cario.
A coussa de Parma e Prazença vai avante e Pedro Luis tem ja
tomado posse de todo o estado e fez conselho de leterados. Os parmesanos se querem emforcar e sam idos muitos gentis homens a viver a
Veneza e por outras partes. Dizem que o emperador a huu seu que lhe
mandou loguo que lhe deram Parma a fazer lhe saber a coussa e pedir
lhe licença e perdam de vir primeiro a elle que ao duque Octavio responde
que antes folguava que isto começasse nelle porque todos os estados
novos em seus principios eram odiosos e passavam risco e trabalho que
ja quando viesse a Octavio seria purgado disto e com quietud. Todavia
Madama nam pode esquecer esta coussa foi mui anojada por nam começar em seu marido.
O embaixador del rey de França que os dias passados fizeram cardeal he ido aguora. Faz as coussas de França huu gentil homem frances
que aqui ficou.
Frey Antonio d'Abreu a quem Vossa Alteza manda dar a pensam em
Tarouca veo aqui ter comiguo e me fallou. Eu lhe disse meu parecer
e quanto devia a Vossa Alteza polla merce que lhe fizera tendo elle tam
pouca justiça polla sua eleição. Elle caio na conta disso e mostra ser em
conhecimento da merce. Escreve a Vossa Alteza para que lhe mande
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dar as suas letras as quaes me pedia. Nam lhe quis dar nada sem que
primeiro Vossa Alteza mo mandasse. Algua difficuldade se poem acerca
das condições que elle meteo na procuraçam segundo sinto delle descia
de se tornar a viver ao mesmo mosteiro se lhe Vossa Alteza para isso
dese licença.
(2) Com estas mando a confirmação para o padre frey Christavão
Valbuena. As mais coussas que acerca disto Vossa Alteza pede se mandaram como as despachar.
O secretario do embaxador do emperador veo esta semana de Frandes e tras resoluçam do. concilio de parte de Sua Magestade proposse em
consistorio e ficou a coussa asentada para se abrir a 3ª domingua do
Avento. Tambem se tratou no mesmo consistorio de depor o arcebispo
de Colonia.
O cardeal Farnes me fallou de parte de Sua Santidade sobre huu
homem que se chama Tamaio sobre o qual escreve a Vossa Alteza pollo
abito de Christo dizemdo me que desse a emformação de sua pessoa.
Elle he castelhano de junto de Badajos e segundo o que entendo tem em
Castella defenças. Queria viver em Portugual e he homem homrado e
rico. Tera mais de mil cruzados de renda de bennefficios. He camareiro
do Papa antiguo e certo muito incrinado as coussas do reino e folgua de
avissar muitas vezes de coussas que importam. Vossa Alteza faça o que
mais for seu serviço. Nosso Sennhor o real estado de Vossa Alteza guarde
com largos annos de vida.
De Roma a 11 de Novembro 1545.
Baltasar de Faria
(B. RJ

441. II, 5-43 — Carta do doutor Baltasar de Faria a D. João III com
várias notícias da guerra de Itália. Roma, 1544, Junho, 12. — Papel, 4 folhas. Bom estado.
Senhor
Os dias passados escrevi a Vossa Alteza como Joam da Veiga embaixador do emperador se partira daqui polla posta a xxij de Maio por carta
que de Sua Magestade no mesmo dia recebera he como hia direito a
Milão. Aynda não se sabe de certo a que vai senão dizer se que por
estar o marques mal disposto Sua Majestade o mandava em seu lugar.
Tambem tenho escritto a Vossa Alteza como Pedro Astroz que estava
em serviço del rey de França na mirandula que com x ou xij homens
hia ajuntar se com o exercito que estava sobre Carignano fora cercado
do princepe de Sulmona antre Tesin e Ada dous rios a par de Pavia com
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