Ao fazer cavaleiro me foram padrinhos por ordem do cardeal Farnes
a quem eu pedi que os deputase pois Sua Santidade me fazia aquela
merce Paulo Vitelo e Geronimo de Corejo ambos italianos e de muita
calidade. Ao dar do abito foi o priol de Lombardia irmão do cardeal
Santa Frol e Ascanio Scotia seu tio priol de Ungria.
Nosso Senhor o real estado de Vossa Alteza comserve por largos
anos a seu serviço.
De Roma a xx de Setembro 1549.
Com esta mando a Vossa Alteza a reposta que Sua. Santidade deu ao
que trouxe Martini Afonso de los Rios .
Baltasar de Faria
(B. RJ

433. II, 5-35 — Carta do doutor Baltasar de Faria a D. Jcão III na
qual lhe fala da vinda do capelo para o cardeal infante D. Henrique.
Roma, 1546, Outubro, 18. — Papel. 2 folhas. Bom

estado.

Senhor
Esta he soamertte para avisar a Vossa Alteza como Sua Santidade
manda o capelo ao cardeal iffamte por hum seu camareiro secreto por
nome Stephano del Buffalo gentil homem romano e algum tamto seu
parente. O qual partira demtro de tres ou quatro dias. E posto que eu
fizesse toda imstantia possivel para desuadir a Sua Santidade polos
milhores meos que pude de mandar pessoa tam qualeficada como esta
que manda não foi possivel muda lo de seu proposito dizemdo por derradeiro que não era estilo nem compria comsigo em mandar o capelo com
menos pessoa a hum irmão e filho de tais reys e que este soo respeito
era o que o movia a fazer esta eileição e não outro algum.
Por elle lhe manda as graças e imdultos que timham o cardeal Dom
Afomso que seija em groria.
Elle vai a pousar com o nuntio ao qual se da ordem que presemte
o capelo juntamente com elle segumdo que emtendo.
Dos negocios e do que mais socceder escreverei com elle. Do comsilio não a mais novas das que temho escrittas a Vossa Alteza. Do campo
de emperador não a mais nova que dos tres deste que iaa na volta do
ducado de Vittamburg.
Nosso Senhor o estado de Vossa Alteza, guarde e conserve por largos
anos de vida.
De Roma a 18 de Outubro 1546.
Baltasar de Faria
(B. RJ
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