Item haec sacrosancta synodus statuit, et decrevit proximam et futuram sessionem celebrandam esse feria quinta post sacratissimum festum
proximum Pentecostes.
His Bupradictis decretis ab archiepiscopo Tolitano ex Ambone publicati8 et lectis visum est omnibus patribus contumatiam in omnes praelatos
non comparentes accusandam, in proximam futuram sessionem nonnullis
ex caussis differendam, procuratoris fiscalis non obstante instantia.
Finis
(B. R.)
308. II, 3-47 — Carta de frei Francisco da Conceição a D. João III
dando-lhe notícias do Concílio Tridentino. Bolonha, 1547, Outubro, 10. —
Papel. 2 folhas. Bom estado. Selo de chapa.
Senhor

Hos dyas passados escrevi ha Vossa Alteza em que termos estavam
as cousas do concilio que era estar tudo revolto por causa da morte do
duque de Plazença e por no emperador ensystyr que se torne ho concilio
ha Trento. Assy esta tudo e por aqui mays engenhos vemos de gerra que
de concilio.
Comtudo vieram muytos bispos de França e embaxadores e esta
aqui hum bom numero de bispos. Fazem suas congregações e ordenam
seus canones.
Deram nos agora sete artigos de votis monasticis pera se disputarem
antre hos theologos e assy vão sostendo ho nome e dereyto de concilio.
Deus ordene tudo ha seu santo serviço e do que for por minha parte
avisarei Vossa Alteza.
Ca soccederam duas ou 2 cousas de Lunel e outros e alguas em Paris
que tocam muyto e importam ao geral e releva sabe las asynha e seguramente.
Atrevi me mandar este maço com nome de Vossa Alteza pera que
fosse prestres e seguro e porque tenho que ho geral deve ja ser la e se
nam podesse dar ao ministro que lho mande.
Ho bispo do Porto foe ha Roma ver se podya valer has cousas.
Deus acrecente ha vyda e real estado de Vossa Alteza.
De Bolonha a 10 de Outubro 1547.
Frei Francisco da Concepçam
(B. R.)

