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398. II, 4-74 — Lei pela qual D. João V ordenava que todas as pessoas que misturassem ao ouro em pó qualquer outro metal, chegando
este a ter apenas o valor de um marco de prata, fossem condenados A
morte e à confiscação de bens. Lisboa, 1735, Janeiro, 17. — Papel. 2 folhas. Bom estado. Cópia junta.
399. II. 5-1 — Carta de D. Fernando Martins Mascarenhas para D.
Sebastião a respeito do Concílio Tridentino. Trento, 1563, Dezembro, 3.
— Papel. 4 folhas. Bom estado. Selo de chapa.

Senhor
A quinze de Novembro escrevi a Vossa Majestade por huu correo
do embaxador de Castela com este despacho mandei a sessão e os mais
despachos que com ella forão. Com este aguora sera a mesma sessão
impressa e os decretos das imagens e purgatorio e mais capitulos da
reforma.
Continuando os legados em seus officios pera se comprir a sessão
novena e vendo o embaxador de Castella que se fazia a cousa de verdade começou a mostrar querer emtentar alargar a sessão ate lhe vir
huu correo que ele esperava com reposta dei rei seu amo sobre a dita
sessão.
Os legados e os embaixadores do imperador e todos os mais padres
recebião esta cousa mui mal primcipalmente os embaxadores imperiaeis
e o cardeal de Lorrena. E a sustancia Senhor he que os imperiaeis não
recebem bem que no concilio queira outrem ter mais parte que seu amo.
Em alguas outras cousas se lhe tem conhecido este humor. E o imperador tem mandado pedir aos legados que se acabe o concilio neste
termo porque assim emtemde ser serviço de Nosso Senhor damdo a
emtemder poder aver alguas cousas tramadas que a este tempo rebemtarão porque convem o concilio ser ser (sic) acabado.
Lorrena de sua parte diz que mais huu dia do que a sessão esta lançada não estara aqui elle nem os bispos que com elle estão que ja são
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bem poucos. Esta cousa tras bem atromemtados os legados e todo este
sagrado concilio (J t\). O embaxador de Castella soltou aos legados que
se não csperavão com a sessão a vinda do seu correo e por isso a prorrogassem quimze dias que elle não hiria a dita sessão nem nhuu dos prelados castelhanos e dos mais estados que el rei seu amo tem.
Os imperiaeis e o cardeal de Lorrena instão porque se faça. O
cardeal afirma como diguo aver sae de hir e de França não ha aqui ja
outra cousa senão o cardeal e alguuns bispos franceses que estão com
elle porque os embaxadores letrados que aqui estavão des que tomarão
licemça pera hir a Veneza não tornarão mais nem se espera que virão.
Vendo sse os legados neste ponto e que necessariamente avia hua das
partes de ficar queixosa se resolverão em que comprissem o que era
lançado na sessão passada e o que requerião os embaxadores imperiaeis
e os mais padres. Visto com o aprazimento de todos a sessão fora lançada e o embaxador de Castella disso fora comiente e o comcilio tivera
principal respeito o ajuntarem sse pollas cousas de Alemanha e França
e que estes dous princepes corn todos os mais que aqui assistimos erão
de parecer que a sessão se fizesse.
O embaxador de Castella ajumtou seus prelados castelhanos italianos
e em nome de seu rei lhe mandou que se não quisessem prorogar a sessão
em que as materias fossem mais disputadas (que esta era a cor que
tomava pera o que nisso pretemdia) que não fossem a sessão nem elle
hiria a ella e sobre isso faria o que lhe mais parecesse damdo a entemder
algua protestação. Com este aucto com que lhe pareceo embramdeceria
os legados os exasperou de maneira e a todo o comeilio que se fora
possivel ao outro dia fizerão a sessão. Com huuns e outros gastei bem
de palavras e de tempo po los concordar e bem creo que o embaxador
de Castella não chegara (t) ao cabo com as braburas porque nem tem
comissão de seu amo pera isso nem o seu requerimemto he tão justo que
podesse fazer por elle tam magno estremo e roina no concilio.
Estando as cousas nestes termos e eu temdo mão em Fragoso pera
com a resulução desta cousa o despedir e avisar Vossa Majestade a
noite depois de terça-feira derradeira de Novembro cheguarão dous
correis de Roma huu ao embaxador de Castela e outro aos legados com
novas de Sua Sanctidade estar com huu grão catarro no peito e com huu
pouco de vertigi (sic) na cabeça e mui grande febre. Com a qual nova
os legados chamarão a todolos embaixadores e a cada huu por si
pedirão parecer do que farião porque a nova com a furia com que veo
por huu correo do embaxador de Castela ao que aqui reside no concilio
e pello cardeal Borromeo aos leguados mostrava ficar Sua Sanctidade
em periguo e como cousa que podia ser morto se devia de prover no
que o comeilio dis que faria resolvendo sse os legados que morrendo
Sua Sanctidade (que Deus não quisesse) que eles se hirião do concilio
sem ficar nhuu..
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Com a qual cousa necessariamente ae avia de seguir dissolver ase
o comcilio ou suspende lo. Os embaixadores impcriaeis na primeira pratica se não resolverão c meterão a cousa em duvidarem o que farião.
O comde de Luna disse que veria suas instructõeis (sic) e coniforme a
ellas se resolveria. Eu fui de parecer que o concilio se acabasse abreviando sse a sessão pera o outro dia se fosse possivel com as materias
de dogmas e reforma que aos padres tinhão dado e ja em todas tinhão
votado. E com isso acudiriamos ao novo accidente que requeria nova
pressa e não perdiriamos o que estava proposto pera se fazer semdo
cousas tão neccessarias (2 v. ) e proveitosas a christandade. Deste parecer foi o cardeal de Lorrena e os mais embaixadores de reis e primcepes
que aqui estão.
Isto passou amtes de jamtar. Quarta feira primeiro do presemte
(vindo a casa) polos imperiaeis serem boêmios e ungaros e não terem
outra linguajem senão a sua e o latim ordenei que fosse a eles Dioguo
de Paiva que de minha parte lhe dissesse as rezoeis que avia pera não
empedirem poder se a sessão fazer antes que se tivesse nova com que
se não fizesse e ficasse o que estava tratado pera se não fazer com tudo
o outro que era feito em vão os trabalhos e cuidados de tantos dias
perdidos. Estando Dioguo de Paiva fazendo este officio em casa de
Quinque Ecclesiensse que hera o que estava mais pertinas emtrou o
arcebispo de Braga movido do Splritu Sancto a fazer o mesmo offtcio
depois de muito combatido se forão a casa do arcebispo de Praga que
acharão nesta cousa mais brando. O Quinque Ecclesiensse acabado
isto se foi apos elles a casa do dito embaixador arcebispo de Praga. Ali
tornarão a tratar a materia e prouve a Nosso Senhor que estes embaixadores se persuadirão e forão com grão calor pedir aos legados que
loguo se fizesse congregação dos padres pera que se fizesse a sessão a
quimta ou sesta feira com toda a brevidade que se podesse fazer.
O dia de quarta feira se gastou em comgregaçoeis privadas posto
que entravão nellas muitos padres
E a menhãa da quimta com. todolos embaxadores juntos a que os
legados proposerão a nececidade do tempo em que estavão pella doemça
do Papa pedimdo lhe comselho do que farião acerqua do concilio naquella
afflição em que estavão porque se Nosso Senhor fosse servido levar Sua
Sanctidade elles necessariamente avião de deixar o concilio (S) e hir se
a Roma ainda pera o que lhe acomselhasse. Nesta junta se não quis achar
o conde de Luna. Forão todos de parecer que a sessão devera de estar
feita porquamto era de temer da nova passada poder vir huu correo cada
ora com que tudo ficasse atalhado e alli loguo se determinou que aquella
mesma tarde se fizesse comgregação e que se fizesse a sessão sesta feira,
Estãodo nesta ultima congregação não vindo a ella o embaxador de
Castella e os bispos castelhanos os legados chamarão huu notatro apostolico
e huu cursor e por elles os mandavão imtimar judicialmente com
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penna de excomunhão que viessem topar a nos em caminho e não se
publicou.
Nesta congregação se tratarão todas as materias que na sessão se
avião de fazer exceito a reformação geral de que ja era tratado noutras
congregaçõeis. E comquamto os mais dos votos forão por placet et non
placet saimos della mui tarde com todas as materias ficarem aprovadas
pera se poder a sesta fazer a sessão.
Vendo o embaxador de Castella como se esta cousa despunha e que
a sessão se avia de fazer a sesta feira depois de todos os padres terem
votado levantou se com huu papel na mão e foi sse aos legados pedimdo
lhe que o mandassem 1er. A qual cousa era huu requerimemto com muito
aar de protesta. Foi lhe pellos legados muito pedido que não quisesse
daar tamanho labeo ao concilio e a homrra e authoridade de seu amo e
que lhe pedião muito o não quisesse fazer e se todavia o queria que o
lessem o mandarião 1er e lhe responderião. O cardeal de Lorrena que
ficava mais perto dos embaixadores imperiaeis lhe asenou que acudissem
a (S v.) aquilo. Representando as figuras este dito fizerão com o comde
que se tornasse a ssentar e os imperiaeis e cardeaeis de Lorrena e
Madrucio praticando huu pouco jumtos. Acabados de resolver chamarão
o dito embaxador que se comtemtou da resolução que foi que a sessão
se fizesse mas que naquella sessão se não acabasse o comcilio e que nelle
S.Ï dissesse quando se acabaria e assim se fez.
Oje tres do prensente (Mc) se fez a sessão e nella se declarou que
amenhãa se acabaria esta sessão e o comcilio. A sessão foi mais quieta
e mais coniforme que muitas outras das passadas. Verdadeiramente
Senhor que nesta como em todalas de mais tenho visto claramente a
providencia de Deus neste concilio por quam diferemtes meos ordena
o que lhe apraz.
A cousa de todas que mais era contra se fazer a sessão e se acabar
o concilio erão os embaxadores del rei de Castella assim o de Roma
como o daqui e elles vierão ser a principal causa por que se ela fez em
mamdarem o correo que huu a outro mandou com a nova da doemça do
Papa porque se soo o de Borromeo viera não se lhe dera o credito a
doemça que se deu com o dos ditos embaixadores por cuja causa se a
nova ouve por certa e a sessão se fez e o fim ao comcilio.
Dom Alvaro me tem escrito que o Papa tem prometido mandar a
confirmação ao comcilio e os legados aqui muitas vezes mo tem dito
mas eu creo que elles se irão e que ella não vira.
Nosso Senhor a vida e real estado de Vossa Majestade conserve e
acrecente.
De Trento oje iij° de Dezembro de M.D.Lxiij.
Beijo os pes a Vosa Majestade.
Dom Fernão Martinz Mazcarenhas
(B. R.)
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