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O fidalgo da casa Mourisca, o Jorge tinha conseguido aquilo que 

queria. Trouxe de volta a alegria que a casa em tempos teve, pois o seu pai 

D.Luíz apesar de continuar um pouco casmurro, a sua personalidade mudara, 

às vezes, ele era um homem simpático com uma personalidade bondosa e era 

quase sempre o centro das atenções. 

Um dia a mulher de Jorge, a Berta ficou grávida, todas as pessoas 

que viviam na casa Mourisca estavam contentes, até mesmo o frei Januário. 

Todos estavam felizes com a notícia, mas passado algumas semanas o pai de 

Jorge, o D.Luíz adoeceu, ficaram todos muito tristes. A única pessoa que o 

poderia curar, e que já o teria feito anteriormente, era Berta.                                                                  

Berta estava decidida em ajudar o seu sogro a melhorar, mas Jorge não 

quis. Explicou a Berta o porque de ele não permitir que ela ajudasse o seu 

próprio pai. Ao perceber a razão, Berta concordou, pois Jorge lembrou-a 

que estava grávida e, havia a possibilidade de D.Luíz lhe passar a doença. O 

bebé, que ainda se estava a desenvolver-se poderia morrer. 

O Jorge contratou muitos médicos, mas nenhum curara D.Luiz, Jorge 

tinha a sua esperança já muito reduzida, tinha dúvidas que o seu pai 

sobrevivesse. Até que chegou o momento de Berta ter o bebé. Passados 

alguns dias a bebé nasceu, era uma menina, a Berta e o Jorge estavam muito 

felizes e decidiram ir mostrar a bebé ao avô, na esperança que ele voltasse 

a acreditar que se iria curar, voltasse a ter esperança. Quando o D.Luiz viu 

a menina os seus olhos resplandeceram, pois a bebé era muito parecida com 

Beatriz a filha do D.Luiz que tinha falecido. E um milagre aconteceu o D.Luiz 

voltou a acreditar, ficou curado. Berta e Jorge decidiram chamar a menina 

de Beatriz. 

E todos viveram felizes durante muitos anos na casa Mourisca… 
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