servido, posto que em verdade que de todas as partes se emxergua que
pode mais a carne e o sangue que o sprito.
Tem se ditto que neste meo tempo ate a cessam se tratara de matrimonio. Oje começaram os theologos a disputar os artigos sobre elle que
com esta seram e que se tratara de reforma, na qual Sua Santidade se
tem penhorado muito comigo, por cartas do embaixador Dom Alvaro de
Castro, e do cardeal Bomrromeo, e aguora (2) ultimamente por propria
carta sua, em que se refere ao que de sua parte me dira monsenhor
Visconti, hum prellado que os dias passados o concelho mandou a Sua
Santidade. O qual Visconti logo me apontou que no datariato tinha começado a tirar no datariato o que Vossa Alteza vera por essa lista que delle
mando que isto me mandava logo dizer porque era toccante a huas
lembranças que eu tinha mandado a Sua Sanctidade e que outras mais
cousas se fariam.
Querera Nosso Senhor que se faça o que compre a seu serviço, e bem,
da christandade
Ho habito de Christo, que o cardeal de Mantua tem mandado por
mim pedir a Vossa Alteza spero cada hora reposta, e que seja tal como
o cardeal a merece, e eu spero pela parte que me nisso vay.
Os franceses tem dado alguuns capitulos de reforma. A coppia com
o que de novo ouver mandarey com o correo Boroa a Vossa Alteza.
Nam se offerecendo outra cousa, Nosso Senhor a vida e real stado
de Vossa Alteza guarde e conserve.
De Trento em 9 de Fevereiro M. D. Lxiij.
Beijo os pes a Vosa Alteza.
Dom Fernão Martinz Mazcarenhas
(B. R.)

410. II, 5-12 — Carta de D. Fernando Martins Mascarenhas para D.
Sebastião a respeito do Concílio Tridentino. Trento, 1562, Julho,. 9. —
Papel. 2 folhas. Bom estado. Selo de chapa.
Senhor
Andre Botto que mandei em posta a Vossa Alteza cheguou aqui a
xxbij de Junho e nam com poucos perigos da terra e do mar. Por elle
recebi duas cartas de Vossa Alteza hua de 26 de Mayo, outra de 30 do
ditto. Ver por ellas aprovar a Vossa Alteza os desenhos que se qua tem,
nas cousas de seu serviço, ey por grande merce de Nosso Senhor e de
Vossa Alteza e por ella lhe beijo humillissimamente os pees. Sabe Nosso
Senhor que minha tençam e desejar d'acertar no que for ser serviço de
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Vossa Alteza e por iso creo que dara favor a estes desejos, que de minha
parte nam a mais.
Antes da cheguada d'Andre Botto tinha scritto a Vossa Alteza duas
vezes por via de Roma, em xxb de Mayo, hua per Milão a 6 de Junho,
per Frandes outra a xxiij do ditto.
Ao cardeal Altaemps, visitei com a carta de Vossa Alteza que elle
rcccbeo, com o devido accattamento, e contentamento que e rezão. Respondera a Vossa Alteza. A mim respondeo muitas pallavras significativas de seu contentamento, mostrando se muito servidor de Vossa Alteza,
c que em tudo o avia de sirvir por elle ter disso muito desejo e Sua Santidade lho mandar.
Aos legados e bispos deputados dei conta dos prelados que a Vossa
Alteza parecia nam virem ao concilio, por empedimentos que para iso
avia, am nos por scusos, por Vossa Alteza o aver asi por bem.
(1 v.) Disputados os artigos propostos, do sanctissimo sacramento,
por 61 theologos, que ya mandei a Vossa Alteza por via de Frandes, e
que tambem com esta serão remetteram se aos padres do concilio para
se determinarem, e porque se nam despendesse dobrado tempo, se fez
primeiro, a forma de quatro canones, e dous dubios, sobre que decrettariam os padres, que mando a Vossa Alteza. Os embasciadores (sic) do
emperador quiseram avirttir aos padres antes que vottassem, pedindo lhes
por esas rezões que com esta serão, concedessem a comunhão do caliz de
Christo aos boemos e ungaros e asi se quiseram valer dos embasciadores
de França, que tambem o pediram, como por esa petiçam sua vera Vossa
Alteza. Os padres vendo que a cousa se ya dilattando, e facilmente
podia chegar a outros reinos, se determinaram deixar a resoluçam dos
dous dubios e que se propunha a comunham subutraque specie para outro
tempo, e nam sair nesta cessão.
Em Trento temos mai3 novas que de novidades, e sam todas as novas
tam incertas, que me nam pareceo rezam, avisar de todas ellas a Vossa
Alteza, e tambem porque as de França que sam as mais, e que se mais
vezes troccam, tera Vossa Alteza pollo embasciador que em França tem.
As do turco, e daquellas partes, por via de Veneza, mando com esta a
Vossa Alteza. Cada somana sou avisado do que se passa naquella
senhoria, e as novas que a ella vem pello consul Thomas de Sarnoça, que
é asaz sufficiente, e solicito no serviço de Vossa Alteza.
Nam se offerecendo outra cousa de novo, Nosso Senhor a vida e real
stado de Vossa Alteza guarde, e conserve.
De Trento, a 9 de Julho M. D. Lxij.
Beijo os pes a Vosa Alteza.
Dom Fernão Martinz Mazcarenhas
(B. R.)

612

