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
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saber remlttiendome en todo a su relacion. Dire aquy solamente que
Nuestro Señor vuestra serenissima persona y real stado guarde y prospere.
De Posonia a xxvj de Setiembre de 1563.
Maximiliano
(B. R.)
405. II, 5-7 — Carta de D. Fernando Martins Mascarenhas para D.
Sebastião a respeito do Concílio Tridentino. Trento, 1562, Julho, 4. —
Papel. 2 folhas. Bom estado. Selo de chapa.
Senhor
A xxbilj de Maio per via de Roma screvi a Vossa Alteza e per via
de Frandes o primeiro de Junho. Oje 4 do ditto mes ouve cessam como
estava intimada. Nestes poucos dias ouve asaz variedades nas cousas.
O marquez de Pescara apertou muito que lhe comprissem sua pallavra,
a qual era se declararia, nesta cessam que era continuaçam de concilio.
Como ja noutras tenho scritto a Vossa Alteza o embaixador de França
por outra parte pedia se declarasse ser indicam, e como estava presente,
e neste requerimento era ajudado dos embaixadores do emperador, e o
marquez absente, mandando o negociar por hum agente seu por se não
ajuntar com França nam lhe foy a pallavra comprida, de que eu creo á
gram sentimento por esta causa, e porque tambem aquelle artigo de
residentia prelatorum, se nam quis determinar em Roma, nem qua se
determinou. Se fez ese decreto que com esta mando a Vossa Alteza em
que se nam disse mais que prorogar a cessam para 16 de Julho. Presume
se que neste tempo se trattrarà de sacramento subutraque specie de
sacrificio missae. e de matrimonio, e no cabo prometteram trattar de
ordine, e nelle da residentia, mas que antes de chegar a este derradeiro
artigo ordinis se fara cessam, e se declarara ser continuaçam de concilio, com a qual cousa adevinham que o concilio pode ser que pare, porque os do emperador e franceses se tem resoluto de protestarem, e se
irem, ao menos asi o publicam. O que mais socceder avisarei a Vossa
Alteza por estas vias que aguora faço tam incertas pois Vossa Alteza à
por seu serviço, nam aver outras mais direitas.
Nosso Senhor a vida e real stado de Vossa Alteza guarde e accrecente.
De Trento a 4 de Julho M. D. Lxij.
Beyjo os pes a Vosa Alteza.
Dom Fernão Martinz Mazcarenhas
(B. RJ
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