De França he cheguado ao concilio o bispo de Paris, e de Trento
m'escrevem que esperam embaixador, e mais bispos. Elle depois que cheguou pedio que alarguassem a cesam por oito dias. Foy satisfeito com
que vindo elles day 8 dias fariam outra cessam como a que estivesse
feita.
Nam se offerecendo outro, Nosso Senhor a vida e real estado de
Vossa Alteza acrecente e conserve.
De Veneza a 5." de Mayo M-D-Lxlj.
Beijo os pes a Vosa Alteza.
Dom Fernão Martinz Mazcarenhaa
(B. R.)
402. II, 5-4 — Carta do imperador Fernando para D. Sebastião.
Posonio, 1563, Setembro, 25. — Papel. 2 folhas. Bom estado. Selo de chapa.
Serenissimo muy alto y poderoso principe mi muy amado
y preciado sobrino:
Con Don Juan de Mazcareñas gentilhombre de vuestra casa he recebido la carta, que me scrivistes a 23 de Junio, y holgado muy mucho
de entender lo que el dicho cavallero traya en comission de vuestra parte.
Al qual porque he respondido de palabra lo que de el entendereys, a
quien me remito, no havra para que mas alargarme en esta, sino deziroa
que siempre que hizieredes el mesmo officio comigo, holgare quanto e«
razon, y quanto el deudo que de por medio hay me obliga para ello, y
para dessearos ver tan gran señor y bienaventurado principe, como vos
mesmo desseays.
Nuestro Señor vuestra serenissima persona y real estado guarde y
prospere.
De Posonio a 25 de Setiembre 1563.
Fernando
Ruyz pro secretario
(B. R.)
403 II, 5-5 — Carta de D. Fernando Martins Mascarenhas para D.
Sebastião a respeito do Concilio Tridentino. Trento, 1562, Fevereiro. 17.
Papel, 4 folhas. Bom estado. Selo de chapa.

Senhor
Tendo despachado Andre Boto soube que os embaixadores que aqui
estam do emperador pidiram audiencia secreta aos leguados na qual lhe
requereram muitas cousas. Pela qual causa estando entlmada congregua-
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çam a nam fizeram. Pareceu-me dever de o deter ate saber o que era
pera avisar a Vossa Alteza. No mesmo dia me veyo ver quem me dise
o que elles pidiam e mo deu nese papel que mando a Vossa Alteza de fora.
Houtro dia pela manham me mandaram os leguados pelo sacretario
do concilio dizer que os embaixadores do emperador lhe pidirão essas tres
cousas que nesoutro papel vam que mando a Vossa Alteza a que eles
responderam o que Vossa Alteza nele vera que mo faziam saber e o papel
he da propria mão do sacretario. Dei-lhe meus aguardecimentos esperei
a congreguaçam que avia de ser terça feira como foi por ver se descubriria mais algua cousa. Nani fizeram mais que asentar se e dizer o cardeal
de Mantua a oraçam acustumada que sempre diz ao introito das congreguações e o sacretario leo o nome dos arcebispos bispos e prelados
a quem se encomenda o rever dos livros como Vossa Alteza tambem vera
em outro papel que com estes mando. E com isto se alevantou a congrcguaçam e ficamos todos desentoados porque eaperavomos por mais.
Com as mulas e os criados se terem ydos daquela ora pera casa que so
o bispo de Coimbra e heu viemos a cavalo e todolos outros a pee. O que
se por comjecturas ( 1 v.) pode entender he que os embaixadores pidiram
tudo o que se contem no primeiro papel e que os leguados o tem feito
saber ao Papa porque na mesma noite despacharam correo a Sua Sanctidade e que com os embaixadores se concertaram que só aquelas tres
cousas pudesem dizer em pubrico que lhes pidiam ate ver reposta do
Papa. A qual esperam ate sesta feira pera que tem intimada congreguaçam e se não vier tambem espacerão a congreguação. Os geraes de
Sam Dominguos e Sam Francisco e Sancto Aguostinho me vieram ver.
Mostram se mui servidores de Vossa Alteza. Eu lhes dise a conta que
Vossa Alteza mandava que tivese com elles e que os visitase como farei
como tiver tempo pera isso.
O geral de Sam Francisco me dise que frei Andre da Insula vinha
aqui creyo que com favor del rei vosso tio aquerido pelo seu comfessor.
Tambem me disse o desguosto que Vosa Alteza delle tinha. Pareceu me
deve lo fazer saber a Vossa Alteza pera entender o modo que com elle
avia de ter.
'Com Dom Jorje de Taide esta num frade de Sam Dominguos que
ha nome frei Luis de Souto Mayor filho de Fernamd'Eanes de Souto
Mayor que pelejou muitas vezes com os mouros por serviço de Deus e
del rei voso avo. Seus yrmãos cativaram os mouros e matarão em seu
serviço. Deseja pera seu credito estar neste concilio em nome dos de
Vossa Alteza. Com, qualquer merce que lhe façam se contentara. Tem
letras e boa vida. Esta recolhido com Dom Jorje de Taide que em
stremo folguei de ver qua o bom exemplo que da de sua vida e a stima
em que esta dos leguados e principais prellados que aqui estam.
Quando comecei a escrever a Vossa Alteza não me pareceo que em
tão pouquos dias como a que estou em Trento divese de dar parecer em
cousas tam graves como são as do concilio porque pera muito menos
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cousas se requer muito mayor concideração mormente para esta que he
a mayor de todas (S). Mas confesso que me fez perder o sono deixar de
ter falado a Vossa Alteza nesta materia na outra carta porque afora o
que eu disto poso julguar pelo que tenho sintido de todos estes prelados
que de mais lonje trazem estas materias na mão ( i ). E que Italia se não
mudara se Vosa Alteza e el rei de Castela voso tio não puserdes niso
toda a dilygencia e potencia que umana mormemte se pode por. Os
meoos como yso a de ser Noso Senhor os esperara a Vossa Alteza.
Oye me derão hua carta de Louremço Pirez feita a omze de Fevereiro
que me diz ter o Papa ficado de fiãoça de virem ao comcilio vimte
e quatro bispos e que n'asàoblea em que estavão acordarão que aos luteranos não desem igreyas mas que pudesem preguar no cãopo onde ouvese
vilas muradas e que a rainha madre e el rei de Navara decrararão serem
catoliquos e que tãoto era ho male daquele reino que aviam aquelas
novas por boas. Por outras vias sabera Vosa Alteza estas cousas mais
partecularmemte e mais certas.
Nosso Senhor a vida e reall estado de Vosa Alteza comaerve e
acrecemte.
De Tremto oye quarta feira 17 de Fevereiro de 1562.
Beijo os pes a Vosa Alteza.
Dom Fernão Martinz Mazcarenhas
(B. R.)

404. II, 5-6 — Carta do rei Maximiliano a D. Sebastião. Posonio,
1563, Setembro, 26 — Papel. 2 folhas. Bom estado. Selo de chapa.
Serenissimo muy alto y muy poderoso principe my muy amado
y presciado sobrino.
No rescebi menor contentamiento con las buenas nuevas que Don
Juan Mascareñas me truxo de vuestra salud que con entender el que
scrivis haveres dado nuestra election el qual y el cuydado que de congratularas comigo della quiaistes tener he stimado en lo que es razom
y ha acrescentado el deseo que syempre he tenido de complaceros demas
de lo que lo requyere el deudo grande que de pormedio ay y haviendo
significado al dicho Don Juan quanto holgare de entender en que podre
hazello y el sabra bien referir esto y lo demas que de aca quysyerdes

Segue-se em letra diferente.
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