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FRAGMENTA HISTORICA

Relato da morte do príncipe D. João, filho de D. João III [1554]

Documento

1

Morte do prinçipe dom Joam filho del rei dom Joam o 3º e pai del rei dom Sebastiam
e marido da prinçesa dona Joana de que haçima se faz mençam.
1554
Aos <dous> dias do mes de janeiro de mil e quinhentos e çinquoenta e quatro anos em Lixboa
faleçeo ho prinçipe dom Joam noso senhor filho del rei dom Joam o terçeiro deste nome em Portugal, ho
qual era casado com a prinçessa dona Joana filha do emperador dom Carlos e de sua molher a emperatriz dona Isabel de que atras fiqua escrito sua entrada em estes reinos de Portugal, quando e como. E ao
tempo que este prinçipe virtuosso faleçeo, fiquou a dita prinçessa sua molher prenhe delle de oito meses
e çertos dias. Ho qual de noite foi levado a enterrar a Bellem com todos os senhores deste reino secretamente, e se encobrio sua morte a dita senhora prinçessa por rezão d’estar asi prenhe ate noso senhor
halumiar por não aver no reino outro herdeiro que ho herdase e el rei e a rainha lho encobrirão sempre
com muito siso e recado com açaz dores que pasavam por sua morte por ella ho não sintir. Dizendo lhe
a dita prinçesa quando perguntava pollo prinçipe seu marido que ele estava fora e com doçes palavras
e rostos seguros disimulavam sempre com ella ate que aos vinte dias do mes de janeiro de 1554 de madrugada sendo dia do martir bem aventurado Sam Sebastiam ela senhora prinçesa veyo a parir hum filho
maçho ao qual se pos nome dom Sebastiam ali por nacer em seu dia como por nestes reinos estar ha
anos hum braço proprio do martir São Sebastiam o qual esta em Sam Vicente de Fora e se mostra çertas
festas do ano. O qual braço se ouve d’hum soldado, que o tomou no saco de Roma e o trouxe escondido a
este reino a el rei dom Joam o 3º que por elle lhe fez muita merçe depois de ser emformado ser o proprio
braço e te oje nunca mais ouve peste neste reino.

1
Os critérios de transcrição adotados encontram-se em Avelino de Jesus da Costa, Normas gerais de transcrição e publicação de documentos e textos medievais e modernos, 3.ª ed., Coimbra, Instituto de Paleografia e Diplomática, 1993.
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