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INQUIRIÇÃO SOBRE MILAGRES FEITOS PELA TERRA DA SEPULTURA
DE D. JOÃO II EM SILVES (1497)

Transcrição de Filipe Alves Moreira 
IF/Universidade do Porto

DL57/2016/CP1367/CT002

Resumo

1497, Silves, abril, 29

Cópia, feita por Gaspar Álvares de Lousada (séc. 
XVII), de uma Inquirição sobre milagres feitos 
pela terra da sepultura de D. João II, quando 
este estava ainda sepultado em Silves. Inquiri-
ção destinada ao rei D. Manuel I, a pedido de 
D. Jorge, duque de Coimbra e filho de D. João II. 
O original pertencia ao cartório de S. Vicente de 
Fora, Lisboa. Inclui carta de D. Jorge, duque de 
Coimbra. 

Abstract

29 April 1497, Silves

Copy made by Gaspar Álvares de Lousada (17th 
century) of an inquiry on miracles performed 
by the soil on King John II’s grave, when he was 
still buried in Silves. The inquiry was sent to King 
Manuel I, upon a request from Dom Jorge, Duke 
of Coimbra and son of King João II. The original 
was kept in the registry of S. Vicente de Fora, Lis-
bon. It includes a letter from Dom Jorge, duke 
of Coimbra.

Braga, Arquivo Distrital de Braga, Manuscrito 1007, f. 49-50v.
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1DOCUMENTO 

estromento dos milagres que fazia a terra da sepultura d el rei dom joão o 2º emquamto esteue no 
Algarue achei o em São Vicente de fora.

Saibão quantos este estromento dado per autoridade de justiça com o treslado de hum auto e 
imquirição uirem que no ano do nacimento de noso Senhor jesu christo de 1497 anos a 29 dias do mes 
d abril em a cidade de Silues em as pousadas de esteuão dias bacharel em leis Coregedor por el rei noso 
senhor no rejno do Algarue com seu poder e alçada pareceo aluaro fernandez conego em a se da dita 
cidade e vigairo geral e apresemtou ao senhor coregedor hũa carta do senhor dom jorge que uiera ao 
senhor bispo do rejno do Algarue de que o theor tal he: 

muito reueremdo bispo eu me emcomendo a uos como aquele que muito amo Lopo Gonçaluez 
meu capellão dise a el rei meu senhor quamdo de lá ueo alguns milagres que a terra da sepultura d el rei 
meu senhor e padre que deus aja fazia a mujtas pesoas e o dito senhor me dise que uos escreuese que 
mo mandases per estromento publico eu uos peco que logo me emuieis hum estromento publico com 
a certeza de tudo o que se diso sabe porque alem <de o> dito senhor mujto folgar com iso ia uos sabeis 
o prazer que eu niso hei de leuar, e isto uos peço que uenha mais cedo que poder ser no que me fareis 
mujto prazer 

escrita em euora a 10 dias de março pero rodriguez a fez de 1497 

a qual asi apresemtada pollo dito vigairo foi dito ao dito Coregedor que o dito bispo lhe man-
daua pedir que com o escriuão damte elle com elle uigajro pregumtase certas testemunhas que lhe 
sobre o caso comtheudo na dita carta serião apresemtadas pera com seus ditos lhe mamdar pasar hum 
estromento publico e uisto polo dito coregedor a dita carta e dizer do dito uigajro ser presemte hi uir as 
ditas testemunhas, e per juramento dos samtos euamgelhos que lhe foi dado presemte mjm escriuão as 
preguntou por esta guisa que se segue.    

Jtem aluar eanes [?] d almadão conego na see da dita cidade de Silues testemunha jurado aos 
santos euangelhos e pergumtado pello dito auto, dise elle testemunha que he uerdade que elle teste-
munha tem hũa escraua moca per nome Catarina filha doutra sua escraua a qual era doemte de febre 
comtinua dias auia e que a dita sua escraua maj da dita doemte disera a elle testemunha seu senhor 
como ella ouuira dizer que a terra da sepultura d el rei dom joão que deus tem que na dita cidade iaz 
prestaua a mujtos doemtes a que a deitauão pelo que ella testemunha requerera a pero cabrita clerigo 
de missa que tem careguo da capella e sepultura que lhe dese hũa pouqua da terra da dita sepultura pera 
a auer de lamcar a dita sua moca que asi era doemte das febres e que o dito pero cabrita lha dera e que 
ella testemunha a leuara e atara em hum pano nouo de linho e com hũa linha lha deitara ao collo e que 
despois que lhe a dita terra deitara nunca mais te o dia de oje lhe uierão as febres e fora logo saã como 
oje em dia he e que como fora saã ella testemunha lhe mandara tirar a dita terra e que ella testemunha o 
disera asi ao dito pero cabrita que lhe a dita terra dera e que elle lhe disera que elle a tinha dado ia a 40. 
pesoas e que todas receberão saude e mais não dise somente que esto he publica uoz e fama por toda 
esta cidade e al não dise Luis aluarez esto escrevj.

Jtem joão barco escudejro do senhor jffamte dom Amrique que deus aja cidadão da cidade de 
Silues testemunha jurado aos samtos euamgelhos que lhe pollo dito senhor fora dado e pergumtado / [f. 
49v] pello dito auto que lhe tudo foi leudo e fez pergumta que era o que dello sabia dise elle testemunha 
que he uerdade que o setembro pasado de 1496 elle testemunha tinha hum seu neto doemte de febres 

1 Os critérios de transcrição adotados são os da Universidade Nova de Lisboa, sugeridos em João José Alves Dias et al., 
Álbum de Paleografia, Lisboa, Estampa, 1987. Um traslado deste mesmo documento é referido brevemente por Frei Luís de 
Sousa na sua História de São Domingos, 1ª parte, capítulo XXXJJJ (cf. edição de M. Lopes de Almeida in «Coleção Tesouros da 
Literatura e da História», Porto, Lello, Vol. 1, 1977, p. 689).
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gramdes de comtinuo e auia mais de hum mes que os tinha e que elle testemunha iazendo de nojte em 
sua cama a elle testemunha uiera imaginação de tomar a terra da sepultura d el rei dom joão que deus 
tem que na se da dita cidade iaz e que a deitase ao collo do dito seu neto e que logo lhe pareceo que re-
cebia saude em tal maneira que elle testemunha foi logo pella menhaã a see e a pero cabrita clerigo que 
tem careguo da capella e sepultura do dito senhor que lhe dese a sua terra pera auer de lamçar ao dito 
seu neto e elle pero Cabrita lha deu logo e que tamto que lha deitarão o dito moço tiuera logo aquela se-
zão muito gramde e dali per diamte que nunqua mais foi doemte nem teue sezõis ate o dia de oje [...] 29 
dias d abril da presemte era e dise mais elle testemunha que elle fora a mouraria da dita cidade e achara 
hũa moura muito doemte de febres dizemdo lhe a dita moura que avia bem [...] ou .7. meses que tremia 
e tinha os febres e que elle testemunha lhe disera que se queria tomar a terra do dito senhor que elle 
testemunha lhe prometia que se [.....]se que nunqua tremese e que elle hiria por ella te que a moura lhe 
disera que de boa mente a tomaria e que elle joão barco testemunha se fora a hum sobrinho do dito pero 
cabrita que lha dese por seu tio hi na see não estar e elle lha dera e a leuara a dita moura e hũa christã lha 
deitara e naquela fe e que lhe ueo a febre gramde e dali nunqua lhe mais uiera e a moura lho disera asi 
despois e asi dise a testemunha que o disera a hum homem d albofejra que tinha hũa filha que auia hum 
ano que tremia e elle lhe deu a dita terra e a leuara e a deitara a dita sua filha e que despois lhe disera 
o dito homem de Albofeira que como lhe fora a dita terra deitada que nunqua mais tremera e asi dise 
elle testemunha que em casa de aluaro do cadaual escudejro morador em a dita cidade estaua hũa filha 
de diogo de moura muito doemte asi de febres que pasaua de 6. meses que as tinha e elle testemunha 
per acerto foi ter a casa do dito aluaro do cadaual e lhe recomtara [...] tudo e mandarão polla dita terra 
e como <lhe> foi deitada logo a leixou os febres e que asi ouuio elle testemunha que a tomarão outros 
mujtos e a tomão oje em dia e logo lhe deus daa saude e esto he publica uoz e fama em toda esta cidade 
e termo Luis dias esto escreuj.

Jtem Fatema moura forra molher d azeitonas morador na mouraria da dita cidade a qual foi dado 
juramento em sua lei presemte o dito coregedor aluaro fernandez vigairo geral da dita see e pergumtada 
pello auto dise ella testemunha que he uerdade que pode ora auer 4. ou 5. meses que ella era muito 
doemte auia 7. ou 8. meses de gramdes malejtas e febres que a matauão e que joão barco morador na 
dita cidade uiera ter a sua casa que lhe disera como lamcara a hum seu neto a terra da sepultura d el rei 
dom joão que deus tem e que se lhe forão os febres que se ella testemunha quisese que elle joão barco 
lhe trazeria a terra e que ella testemunha lhe disera que si que fose por ella e elle lha trouxera e lha lam-
çara ao pescoso e como a tomara tiuera aquela sezão logo muito gramde e que despois ate oje nunqua 
lhe mais uierão e que a dita terra ella testemunha a tem muito bem guardada pera que se a ouuer mjster 
pera outrem e mais não dise luis dias esto escreuj. / [f. 50] 

Jtem briatiz barca molher que foi de martim fernandez escudejro morador na dita cidade teste-
munha jurada aos Sanctos euangelhos que lhe pello dito coregedor e vigairo forão dados e pergumtada 
pello dito auto que lhe tudo foi leudo e declarado e fez pergumta que era o que dello sabia dise ella tes-
temunha que he uerdade que hum dia chegara a sua casa della testemunha joão barco seu hirmão e ella 
testemunha lhe fizera queixume como tinha asi doemte hũa sobrinha deles ambos de malejtas e que elle 
seu jrmão lhe disera samta maria porque lhe não deitaes aquela terra d el rei que he mujto preciosa e 
presta a mujtos que eu a deitei a meu neto filho de pero Lourenço e logo se lhe leuamtarão e que emtão 
ella testemunha mandara por ella e a deitara a dita sua sobrinha e elles logo se lhe leuantaram e despois 
ella testemunha aquela mesma terra a outro seu sobrinho della testemunha e que logo como lhe fora 
deitada logo a leixaram as ditas malejtas e que desto e doutros milagres que a dita terra fez he publica 
uoz e fama nesta cidade e termo e al não dise luis dias esto escreui.  

Jtem pero Cabrita clerigo de missa que ora tem careguo da sepultura do dito senhor rej a que o 
dito vigairo e coregedor derão juramento sobre suas mãos sagradas que disese a uerdade do que sabia 
do dito auto dise elle testemunha que he uerdade que o uerão pasado e agora ao presemte e cada dia 
da terra da sepultura do dito senhor a quamtos a uem pedir e delles tem posto per ementa en seu liuro 
e outros não e que a todos aqueles a que a elle daa todos lhe dizem que lhe presta e que lhe tira as ma-
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lejtas quartaas e febres comtinuas e que asi como a deu pera esta cidade asi a deu pera muitas pesoas 
do algarue e pera as partes d africa de que elle testemunha tem por noticia e uerdadejra uerdade que a 
todos quamtos a lamção que a todos presta e que esto he o que sabe e al não: somente que o que diz que 
tudo he uerdade. Luis dias esto escreui.

Jtem Jsabel Soares molher d aluaro do cadaual escudejro morador em a dita cidade testemunha 
jurada sobre os samtos euangelhos e pergumtada pello dito auto que era o que dello sabia dise ella teste-
munha que he uerdade que ella tem em sua casa hũa hũa [sic] filha de diogo da mouta caualejro morador 
em tamgere a qual era doemte de quemturas que lhe não sahião muitos tempos auião e que em o mes 
d outubro da era de 1496. anos a casa dela testemunha uiera hum seu tio per nome joão barco jrmão de 
sua madre e que quamdo lhe uira a dita moca asi doemte lhe disera sobrinha porque lhe não lamcaes a 
essa moca a terra da sepultura d el rei dom joão que deus tem que como lha lamcardes logo se lhe tem 
de hir e que emtão ella testemunha mandou hum seu moco por ella e lha trouxera e ella testemunha 
dise que com pouqua deuacão lha deitara e que sem embargo de tudo e pouca deuacão a dita terra lhe 
prestara e as malejtas se lhe leuamtarão loguo e não tremeo mais que aquela sezão e que despois ella 
testemunha lha tirara e a cabo de dias as ditas malejtas lhe tornarão e emtão ella testemunha que lhe 
as ditas malejtas tornaram e ella com gramde deuacão lhe tornou a deitar a dita terra e tamto que lha 
deitarão logo outra uez se lhe tirarão sem ate oje em dia nunca lhe mais uirem que podera auer 4. meses 
e meo e al não dise luis dias esto escreui. 

e tresladado asi o dito auto e jnquirição o dito vigairo per parte do senhor bispo pedio ao dito 
coregedor que lhe mandase de tudo dar hum publico estromento pera o dito senhor o auer de mandar 
a sua Alteza e o dito coregedor uisto seu requerimento mandou a mjm luis dias de beca escriuão d amte 
elle e tabeliam geral no dito rejno do algarue que com minha fe e sob meu publico [sic] lhe dese do dito 
auto, e / [f. 50v] imquiricão o dito estromento testemunhas joão martinz escudejro do dito senhor e mar-
tim da serra e soejro mendes e gonçalo anes escriuães e outros e eu sobredito luis dias tabeliam geral 
que dou de mjm fee que na dita cidade ha mujtas pesoas outras que a dita terra tomaram e lhes presta 
muj mais inteiramente do que estas testemunhas em seus ditos o dizem que tudo escreui e tresladei e 
meu publico sinal fiz que tal he. 

este estromento he pera o senhor bispo pera o mandar a sua Alteza. 
beça. 
stephanus 
comcertado comigo gonçalo anes escriuão 
gonçalo anes.               
       




