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Resumo

1531, [S.l.], março 3

Memória do terramoto que houve a 26 de 
janeiro de 1531.  

LEMBRANÇA DO TERRAMOTO QUE HOUVE EM PORTUGAL (1531)

Braga, Arquivo Distrital de Braga, Manuscrito 1112, f. 43v-44.
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Abstract 

1531, [no location], 3 March

Record of the earthquake that took place on 26 
January 1531.
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1Documento

¶ Lembranças do tremor da terra e doutras cousas que aconteçerão em Portugall e en outros reinos ho 
anno de 1531.

Em ho mes de janeiro aos xxbi dias delle a noite de hũa quinta feira hũa ora ou ora e mea ante 
menha do anno de quinhentos e trinta e hum foi tam grande ho tremor da terra que se neste reino sin-
tio mayormente na çidade de Lixboa e suas comarquas que meteo as gentes en grande espanto e cayo 
grande parte da casa de Nosa Senhora da Escada que esta pegada com ho moesteiro de Sam Domingos 
e abrirão as naves do moesteiro d’alto a baixo e cayo a mayor parte dos estaaos do Risio e as varandas 
da rainha e jardim e abrio ha torre do principe, e a see, e ho Carmo e cayo algũa parte de São Joam da 
Praça e finalmente cayrão muitas casas per terra e abrirão muitas mais com parte do castello d’Alcaçova 
e dos arrabaldes cayo parte, e morrerão dezasete pessoas somente por Noso Senhor Deus querer obrar 
de milagre. Porque segundo o aballo que ha terra deu mayor ouvera de ser o dano do que foy. Ho lugar 
da Castanheira cayo e afirmão morrerem nele trinta e tantas pesoas e en Villa Franca cayrão casas e en 
Santarem junto da ribeira e caiyrão as casas de muitas do termo d’Alamquer antre as quaaes forão hũas 
da quinta da Lagea honde morrerão hum escravo branco e hum moço livre e hũa mulla e ho senhor della 
escapou por milagre pois Obedos e Torres Vedras não esteverão em paz, nem menos Setuvell, e lugares 
de Ribatejo e finalmente todo o mal foi em Lixboa polla perda que fez nas casas.

E llogo no dia da quinta feira polla menha foi outro tremor moderado que acabou de deribar al-
gũas casas [fl. 44r] e ao meyo dia foi outro que também fez dano. E des ho dia que foi o primeiro tremor 
ate o dia que se isto escreveo que foi escrito a tres dias de Março de quinhentos e trinta2 e hum tremeo 
a terra de noite muitas vezes mansamente segundo derão fee algũas pesoas e moriam as pesoas en ca-
banas fora das villas comarquaãs a Lixboa e as da mesma çidade em ellas com os que estavam em suas 
quintãs.

E quanto aos do Porto, Bragua, Guimarães, Alentejo, Campo d’Ourique não sintiram tanto o tre-
mor que dele fezesem conta. Ouve na çidade de Lixboa grandes procisões e gemidos de homens e de mo-
lheres e se confesarão e comungarão e perdoarão huns aos outros pubricamente. Vallia então o alqueire 
do milhor triguo a çento e corenta reais e avia peste em Lixboa e muitos espantos e tristezas do porvir, 
porque neste tempo alguns quiserão dizer que virão sinaes no çeo e na terra e vierão d’Alemanha juizos 
astronomicos em que se recontava que os planetas do dito ano prometeram muitas gueras divisões e 
doenças e mortes de prinçipes e neste tempo se açhou em Lixboa hum memorial escrito doutro grande 
terremoto que aconteçera em ella no ano de mill3 e trezentos e noventa e tres, em que dizia que cayrão 
da see da dita çidade muita parte duas vezes e que cairam muitas casas e morreo muita gente. E en este 
tempo em que as cousas do ano de quinhentos e trinta e hum acontecerão reinava el rei dom Joam o 3º 
deste nome, e quando o terremoto de trezentos e noventa e tres aconteçeo reinava el rei dom Joam de 
boa memoria primeiro deste nome.

Item mais ouve en Tanger no dito ano de 1531 hum desastre em que os mouros mataram per 
çilada noventa e tantos homens de cavallo de çento que erão idos a fazer cavalgada e escaparão os 
çinquo que trouxerão as novas dos outros e socoreo el rei.   

1 Os critérios de transcrição adotados encontram-se em Avelino de Jesus da Costa, Normas gerais de transcrição e publica-
ção de documentos e textos medievais e modernos, 3.ª ed., Coimbra, Instituto de Paleografia e Diplomática, 1993.
2 Riscado repetido “e trinta”.
3 Acrescentado na margem “nota”.




