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DECADA P}\_IMEIRA 

D A ,A S I -A D ·E 
' -

IOÃO·DE BARR·OS: 
DOS FEITOS QVEOS POR-

TvG_vEsEs FEZERAO 'NO D E·S-COBRI .. . - I 
~ nlento &: conq_uifl:~ dbs ~lares & ter~~s- . 

~~~é'~~)/~=~\ ~6> - . . 

qJJR JGJVA AO SE·lvAtvO 1YACAM-A~ 
·~ . -- r a de {la ,cidade de Lis~o4 . 

. ,·.t( (-f ' :. ·r. ~<11~'31 

1 
-· I . I 

Com· toc/.as aJ licenças necejfarias~ 

~ 

~mprelfa per Iorge Rodriguez~ Anna de x 6 2 8. ·· 

év14 cuJla de eA.ntonio qonçalue{ rnercado_r de liuros, 
I 
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,~-~ ~ ~R efpeciái cótn~ !Taõ d9 Illull~iffimÕ fenhor dúm'Peinão Mar~ 
-~ tz MafcJrenhJs~ B1fpo, & Iligmíidor gerai ddl:es Reynos & fe; 

nhorios de Portugal,& do confelho de efb.do de fua Mage.fl:ade,' 
. · vi as Decadas da Afia do mui iníigne hifi:oriador Ioão de B~rros, 

honra da náção Porruguefa, cujas viétorias maes que humanas, fez cotn 
feu excellente efiylo rã.o celebres no mundo, como o hifl:oriador Romano. , 
as da [ua n"ação, cuja fublim·e penna, a dlc deu appellido ele Linio Lufirano, 
& ás façanhas dos valerofos Ponuguefes, farna & gloria immorral, com a 
qual ficarão de ranto prcço,qtle com razâo fe duuida; a qual dl:ej1 a nação 
PorruaueGt maes obrjga dJ~ fe á penua de rã o excellenre hi!toriadorJe á ef-
pada que as obrou. Nellas náó achei coufà, que encontre noífa fanta fé & . 
bõs cufl:urnes,antes he obra dignifsima de {e efiampar mil vezes,& fe con-
feruar & ler, não fô nefi:~s Reynos, mas em todo o mundo. Lisboa,nefl:a 
cafa de S. Roque da.Cotppanhia de Iefu. r. de Janeiro de 6z.8. • 

lJ.lflrge ( a/;ral.-

Podemfe imprimir. 0 Bifpo Inquiíidor gêral. 

í) V E fê po !fa õ únprimir eft as r.Dec a das, tendo primeiro licenf a 
~ do Janto Ojficio f5 qrdinario, (5' não correrão [em tornar á 
.mefa. Em Lishoa,a 6 de ·Feuereiro de 6 2 5. 

Moniz~ . I. Caldeira. D. de Mello: Araujo: 

D Amo~ a lioeaça que fe pede,f;ndo as Decadas inteir:s, & não efcrittas 
de mao, porque neftas auera fempre fufpeita d~ na~ fere11:1, be~ ef.., , 

crittas. Lisboa, 2.0 de Feucreiro de 6 2 5. · . . . 

C Onferi eflas tres TJecadas de 1 oão de Barros 't10Uamente im~ · 
prejfas,com as que nos annos pajfadosfl imprimirãóera tempo 

do autor' eftão con_formes com [eu ortginal, pelo que pó~e?'!! ~o~~t~. 
eiJ.zeirão, 2. de Julho de 628.' -

• d ~ 

Dourõr Io.rge Cabral.1 

T A1 
x
11
ão edÍl:es tres liuros ~m m~l & feifce~~~~ ~e~s ~m papel) prim~~r,o d~ 

u JO e 6.z.8. . 
' 

Salazar. ~e[ quita ~ - ...... ~ 



, I 

\ \ 
I 

•• 

•i 



AO ILL VSTRE~' 
SENADo· DA CAMA- · J -.: 

RA DESTA CIDADE DE 
... - Lisboa. 

. I 

1!JE7J 1 C ATO R 1 cA. 

Q V E M com n1aes raz á o deu em fer clirigi,das 
dl:as tres Decadas, que nouamentc faem a luz do 
hiftoriador infigne Ioão de Barros , que á Princeza~· 

~~~ grande, & populofa cidade de Lisboa-~ onde clle re~ 
cebeo, & acabou a vida,& onde fez com a penn~· 
tão gloriofas as inuenciueis armas dos Portuguefes~ 

~~~~~-=~;, Ella realçou, com o rer por filho, o refplandor &;. 
· perfeição de fuas fio guiares magnificencias; & elle, 

tom fer feunatural ,foi macs conhecida & celebrada a felicidade de feu en.:., 
genho: & fc dia foi mác dos varões hcroico~, que tão honrofa & mereci .. : 
damente andarão engrandecidos ndl:a hiíh>ria, foi ellc progenitor de no~ 
bres .familias,qoe cheas de largos nlerecim~ntos,ainda h®Je refpládecem na 
n-1efma cidade. E fe dl:a Princez01 por fuas grandezas h e continuamente fre .. 
quentada de todas as outras nações do ~undo, & t~9 ju{hunente refpeica..' 
da dos maes celebres im perios & monarquias : elle pelo que efcreueo, foi 
tão elHmâdo:, <] efpalhandofe fuas obras pelos Reynos ~ftranhos,fem maes 
abrigo que o de ÍtJa erudição) alcançou com aplaufo vniuerfal, o primeiro 
lugar entre os hiíl:oriador"s, fendo cfculpido com viuos retratos nas cafas 
dos mayores Príncipes, & Monarcas. E fe Lisboa foi a primeira republica 
q lançou vittoriofos conquifbdores para Reynos tão diílantes & podero-
fosJcotrio erão os do Oriente~ foi Ioão de Barros o primeiro autor, que nos 
deu noticia das admiraueis & continuas t1çanbas, g os feus & noHos natu-
raes obrarão em fua conquifia, confcruaç.:ío, & aumento :ornando a ex-
cellencia & verdade 'dellas com a grauidade, eloquencia, & pureza de f eu 
dl:ylo.~as não bailarão tantas & ráo calificadas corre(pondencias para cõ. 
fcroar contra as forças do ternpo,os volumes· ddta infigne obr~,ames dl:a-
tla 9 Reyno rão falto delles_,g fe podia dizer que os conhecia maes por tra-
dição, 9 por certeza;por auer maes de fenéi:a annos q auiáo fidó impreffos, 
& eHarem com o decurfo, gu d~fcuido de ráo largo tempo, rotos, gaíb-

. ·d~~, &. ~o~f~~~~~~:Ago~~ fc rc~it~em ao ~eyno t~~o, & fe offerec.em 
· pa1t1c~ 

' ' 



pãíticulaiinênte ã dh cidade: por fer a cxcdlencia de fia obra~ cffcitó de-fua 
magnificencia, & do defejo & gofio qt.le tem «de aproueirar feus naturaes; . 
pole qual (e lhe ficão deuetiqo mayores glorias, & louuores.) refpeito de . 

· mayor força para fe não offerecerem a outrem fem no~auel offenfa de am~ 
b~s. Recebão pois feus· cidadaõs,& tnoradores t.ão juHo & deuido offereci.,." 
menta: & já que he .de tanta ·obrigação,razã~ ferá que fe não efqueção da 
que lhe fica de conferuarem daqui por diante tão prouei~ofo & rico thc~ 
{ouro:cujo proueito &riqueza confifre em andar femprc cõmunicad~ 
~isboa a ;o I unho de 1 6 2. 8. · 

'r:/.tntonio Gonçaluez.,. 

/ 



A O M.VITO PODERO~ 
SOE CHRISTIANISSIMO 
PRlNClPE ELRET !JOM lOAM :1\(gSSO 

fenhor, de fie nome o terceiro de Portugal. Pro logo de lo4o de 
Barros, em as primeiras quatro ~ecadas da foart.Afia~ 

dosfeitosqueosPortuguefes fezerãonodef · · 
cobrimento é§ conquifla dos · 

mAres (5 terras do 
Oriente; · 

~ 

~~~ O D A L A S coufas ~ tnuito poderofo Rey & fenhor noífo , tem 
tantÇ> amor á conferuação de feu ·proprio fer: que quanto lhe he 
pofsiuel, trabalhão ·CID feu modo por fe fazerem perpetuas. As 

~~~~ naturaes,em que fômenrc obra a natureza,& não a indufhia hu .. 
roana,~adahúa dellas -em fi mefma tem húa virtude geóera~iua> que quan-
do deuinamente faó defpofias, ainda que periguem em {ua corrupção : d là 
meCma natureza as torna renouar em nouo fer., com que fi cão viuas & cõ. 
feruadas em fua propria efpecie. E,as oúrras co.ufas que não faõ obras da na~ 
tureza, mas feitos & aél:os humanos, efbs porque não tinhão virrud~ ani-
mada de gêrar outras ferndhantes a fi, & por a breuidade da vida do ho-
mem, acabauáo con1 feo autor : os mefm9s homés por confcniar {eu no-
tne en1 a memoria dellas, bufcaráo hum diuino artificio, que reprefema[e 
e~ futuro, o que elles obrauáo em prefcnte. O qL1al arrificio, peró que a 
iunençáo ddle fe dé a diuerfos autores : maes parece per Deos infpirado, éj 
inuentado per algum humano entendiméco. E que bem como lhe aprou-
ue que mediante o pádar, lingua, dentes,& beiços, hum refpiro de ar mo-
uido dos bofes, cau[ado de húa potencia, a que .. os Latinos chamáo affatns~. 
fe form~ffe em palauras fign~ficariu~s, pera que os ouuidos feu nat~ral ob., 
jeéto, reprefenraiTetn ao entendimento diuerfos fig~,i ficados & conceptosJ! 
fegundo a difpoíi~áo dell~~ ~ afsi quiz q mc~ia~ltc os ~~~r~~~!es ~asdlerras, 

- . ~ . ~ <;)U~ 



PRO LOGO~ 
r , 

cte qlle vfamos, difpoG:as ~a ordem fignificatiua da valia que cad~ naçáo 
deu ao feu alfabeto ia vifla objeéto receptiuo defl:es charaéteres,mediãte el-
les,formaífea dfen.cia das coufas, & os racionaes conceptos, ao modo dç: 
·como a fala em feu officio os denuncia. E ainda <:JUiz qu'e d}e l!lOdo de 
·elocução art,iíicial de letras , per beneficio de perpetuidade precede.íTe ao 
natural da fala. Porque efia, fendo animada, não tem maes vida que o in-
fiante de fua pronunciaçáo, & paffa á femelbança dú tempo, que não tem 
regrdlo: & as letrJs fendo bús charaéteres mortosJ& não animados; cõthé 
em ii efpirito de vida,pois a dão acerca de nós a rodalas couf.1s. Cá ellas faõ 
l1ús elementos, que lbe dão afsiHencia: & as fazem paífar em futuro con1 
fua multiplic2çáo de annos em annos, per modo maes excellente, do que 
faz a natureza. Pois vemos que d'b natureza pera gêrar algúa co ufa, cor-
romp~ & altera os elementos, cle que he compofl:a, & as letras fendo ele-
t)Jentos,de que fe compõem & forma a lignificação das coufas) não cor .. 
rompem as mefmas coufas, nem o entendimento ( pofl:o que fqa pafsiuó 
na imelligencia ddlas pelo modo de como vem a elle : ) mas v:iofe mul-
tiplicando na parte memoratiua per v[ o de frequcntaçáo, tão efpiritual enl 
habito de perpetuidade, qne per rneyo Jellas no fim do mundo, tão pre-
fentes ferão ·áquelles que en,ráo forem,noífas pdloas, feitos>& ditros, como 
hoje per db coítodiJ lírer~l,be viuo o que fezeráo & diíJeráo os primeiros, 
que forão no principio deq.e. E porque o fruéto defi:es aétos humanos, hc 
mui differetlté do fruéto nitural,que fe produze da femente das cou(as, 'por 
tfi:e natural' fenecer no meCmo homem, pera cujo vfo todas for~o criadas, 
& o fruéto das obras delle~,; be eterno, pois procede d(l) enrendimento & · 
'Vontade, onde f e fJbricão 8(. aceprão todas,~ue por ferertl partes efpirituaes, 
as fazem eternas: fica daq~.:~i a cadahum de nós búa naçural & jufl:a abri~ 
gação, que afsi deuemos (er diligentes & foliciros em guardar em futuro 
noffas obras, pera com ellas _aproueitarmos em bom exemplo, como pró-
tos &,confbnres na opera~ão prcfente dcllas, pera commum & temporal 
proue1to de no fios naturaç:s. E vendo cu que ndh ddigenci.1 de encomen-
daras coufas á cufiodia das letra,s (conferuadores de todalas obras) a nação 
Portugues betão' de[ cuidada de íi, quão pronta & diligente em os feitos q 
lhe competem pc:r milícia, & que maes fe pre~a de fazer, que dizer: quiz 
nefta p .. rte,vfar ante do oflicio de efira!1geiro, que da coqd]çáo de natural. 
Defpoendorne aefcreuer o que elles fezerão no defcobrimento & conqui-
fia do Oriente, por fenão perdaem da memGria dos homés, que vierem 
dcfpois,de nós, tão glorio[ps feiros,como vemos'ferem perdtdos de vofios 
progemt~rcs, m~yores em louuor d~ gue lemos em fuas cbronicas (fegun-
do mofhao algus f!agmeqtos de particulares efcritpuras). E na acepraç:io 
~dle ~rabalh? _& perigo a ~Í me ddpus, ante quero fer tido por tão ou fado 

I . .. ' · como 



PRO L O G o: 
como foi o derradeiro dos trinta & tantos efcriptores : q efcreuerãà ã. paíTà~ 

, gem & expedição que Alexandre fc;z em Afia, o qual temeo pouco o quo 
(lclle podiio dizer, tendo tantos ante fi: que imitar o defcuido de muitos,~ 
a quem efl:e meu trabalho per officio & profi!Taõ competia. Pois auendo 
cento & vinte annos (porque de tantos traéta efl:a efcriptura) que voífas ar-
mas & padrões de viétorias tem tomado poffe,não fômente de toda a terra 
mariEima de Africa & Aíia, mas -.ainda de outros mayores mundos., do que 
Alexandre bmentau'a, por não ter norteia delles:·não o~ue alguem qlJe fe 
ánrremereífe a fer primeiro ndl:e meu trabalho, fômente Gomez Eanes de 
Zurara chronifl:a m6r defl:es Reynos em tas co~fas do tempo do Infante 
dom Henriguc (do qual nós confeífarnos tomar a mayor parte dos feus 
fundam~cos, por não roubar o feu a cujo J,e). No cometer do qual traba.-· 
lho, vendo eu a magefrade & grandeza da obra,não fui tão atreuido q logo 
como itlo defejei, pufeífe má os a ella: ante tomei por cautella defie come-: 
timento, vzar do modo q tem os architeél:ores. Os guaes primeiro q po-1 

nháo mã.o na obra a tração & debuxão,& de íi-aprefencáo efl:es delinia mé-' 
tos de fua imaginação, ao feuhor de cujo ha de (er o edtficio. Porq com-o 
efl:a materia,de que eu queria traéhr, era dos triumphos deíle Reyno, do~ 
quaes não fe podia falar fem licença do autor ~dies, que naqudle tempo 
ddte meu propofiro era elRey vo!fo padre de gloriofa mcmoria : dhndo 
fua Alteza em Euora o anno de quinhentos & vinte, lhe aprefentei hum 
debuxo feito em nome de voaa Alteza, porque c0 efl:e titulo ante elle foífe 
acepto. O qual de buxo não era algúa vatrachomiomachia , guerra · de raãs 
& ratos, como fez Homero,por exercitar feu engenho,áme que efcreueíTe 
a guerra dos Gregos & Troyat1os : mas foi húa pintura metaphoríca de 
exercitas,& viro rias humanas,ndl:a figura racional do Emperador Clarim li 
do, titulo da traça (conforme a idade que eu então tinha) a fim de aparar o 
efl:ilo de minha pofsibilidade pera efl:a voífa Alia . A C]Ll·al pintura, por fer 
em non1e de v o !Ia Alteza, afsi contentou a elRey voífo padre, dcfpois qne 
foube fer imagem defia que ora traél:o,que logo me pagou meu trabalho: 
dizendo auer dias que de[ejaua eítas coufas das partes do Oriente ferem 
pof\:as em efcriptura, mas que nunca achara peífoa de que o confialfe, que 
[e me eu atreuia a dla obra, (como o debuxo moftqua ) o meu tra-balho 
não feria ante elle perdiClo. Por a qual coúfiança lhe beijei a mão per ante 
pdToas q hoje faõ viu as:por a pratica fcr h um pouco alta,lendolhe eu hum 
ou dous capítulos da molha & debuxo. E dl:ando p~ra abrir os aliceces 
defl:e grande edificio,cõ 0 feruor da idade & fauor das palauras de confiãça 
~fede rni tinha~ aprouue a De os 1leuar a elRey volfo padre áquelle celdhal 
aflc:nto,que fe dá aos catholicos & chriíhanifsimos Princ~pes, cõ que fiquei 
fufpcnfo ~dl:a ~mpe~a~ ~ocç:~end~ ~am~em logo pr~~eE~e V·~ !f<! ~[~za 

· li!lOS O.mClOS 
- - -·- ~·..-J 



PRO LOGO. 
dos officios de thefoureiro da cafa da India & Mina, & defpois de feitor' _ 
das mefmas caCas, carregas que com feu p_ezo, fazem acumar a vida, pois 
leuão todolos dias della, & com a oc~upa·ção & negocio de fuas armadé\s 
& comrnercios, afogá o & cattiuáo todo liberal engenho. Mas pàrece que ~ . 

. . aili dlaua ordenadó de cima, que não fômente me coubeífe per forte da 
vida,os trabalhos de feitorizar os commercios de Africa & Afia: mas ain-
da efcreuer os feitos,que v o fios vaífallos na milícia & conquifl:a dellas feze .. 
rão. Porque correndo o tempo, &·achando eu. antre alg~as fartas que el... 
Rey volTo padre ante da tninba offertaJ tinha eícripto a dom Frácifco d' Al-
meida & a Affonfo d' Alboquerque,que conquifraráG> _& gouernarão a In-
dia,encomendandolhe que meudamente lhe efcreileífem as coufas & feitos 

~ daquellas partes, com tençáo de as 1nandar pocr en1 efcripto,& que voílà 
Alteza com a mefma tençáo o anno da quinhei1tos & trinta & hum, tam .. 
bem o efcreueo a Nuno d'Acunha,que naquelle tempo a gouernaua,man .. 
dandolhe {obre iHo regimentos feitos per Lourenço de Caceres , a quem 
tinha encomendado a efcriptura deftas parces,o que não ouue effcico,& fe-
tia per v~ntura por éVefalecer: determinei, por {e não dilatar dle defejo q 
voífa Alteza tinha,& eu pagar a confiança que e1Rey voiTo padre de mim 

~ teue, repartir o tempo da,~vida,dando os dias .ao officio,& parte das noites a 
dl:a efcricrura da vol1a Aí1a : & affi compri com o regimento do officio,& 
co1n' o defejo q,uefempre tiue defta empreza.E como os homés pela n1ayor 
farte faõ maes prontos etn dar de fi fruél:os voluntarios, que os encomen .. 
ôados, imitando niílo a tFrra fua madre, a qual he maes viua em dar as [e--
mentes; que nella jazem per natureza, que as que lhe encomendamos per 
agricult~ra :parece que n1e ~brigou ella a que-- patr~aí1e, & que per diligé-
cia preu.alecçffe maes em mim a natureza que della tenho, que quanto ou-
tros tem r~cebido.pe~ ob,rigação de officio,profiifai de.vid~, & agricultura 
rle beneficios. Pois nao pmdo eu•,outra caufa rnaes v1ua pera tomar cfla / 
cmpreza,que hum zelo' da gloria que fe deue a volTas armas,& fama a meus 
naturaes,qu e militandQ nellas, verterão fetl fangue & vida : fui o primeiro 
que brotei dle fru~o de :efc~iptura.defia voí1a Afia, (e hc li_cito,por fer de 
aruore.agrefie, ruflica, & na o agnc;ultad;& ~ p~d~r mçrcçer dle ~nome de, 
f~~ét~ ~n~e v~ªa R~a! ·Magell~dr~~ 

1 
~ · , • · 



TA\!OADA DA PRIMEIR-A DECADA DA) 
~-· . - -·- . 

Afia de Ioão de Barros. · 

Liu r o primeiro~ 

·~-'?. · ·~~ AP.J. COMO OS M01'-
({J <'\V"~~ , ~ ros v terão tomar Hefhtt-

~\1 ~~ff.ç') ' - ~ /l' 
~~ · ;i!dft;~ nha: & defhois q Portu~al 
'~/~~)'\~ J }1' '-

tK.~ )E_~ rÕ'i . '&t\) foi in~ttutado em R eyno ,os 
~- ; ._:-~~ Reys del/e os for 'in conq~i 

· · fiar nM parter de Afrua 
& A {ia: & as caufas do titulo de.fta ef-
crittrmt. {ol . r .• 

C~tf· JI. Dascattfas qtte o Infante àõ Hen- · 
rique teue pera de [cobrir a cofla de .Afri 
'": & como I uão GQ.nça/uez .& Triftão 
Yaz de/cobrirão a ilha do Porto Janto. 

fo'·4· 
Cttp. III . Como lo'i.oGançalttez & Tri-

ffão Yaz defcobrirão a t!ha da Madeira: , 
& como entre eU e s foi r e partida em duas 
capitanias. foi. 7· 

Cttp. 1111. Das m11rmurações que no Rey-
no ·auia CMtra P Infonte: & como foi 
de{cr~brrto o cabo Bojador. fol. !. 

(i;ap. V.CoFIIO IJ Infante mandou A. Ajfonfo 
Gonçaluez Balf-aya paj{ar o cabo Boja-
dor: & o que niffo foz. . fol. lO· 

Cap. V I. Como Antcnio GÕçaluez,& Nr~
no TrUlão foráo fozer matança d( lobos 
m~ri.nhos alem do c~bo: & o qtu pajfarão 
t~s vezes qtu f4irão em terra. fol.rr. 

Cap V ll. DA fuppfica(ao q O lnfonte fe~ 
ao Papa) &theconcedeo :& afsi adoa-
. fã o que lhe o I nfinte dom Pedro re.rsen-
te deu dos qtlimas dA urra que dejco-
brife. fot. c 3· 

C4p. V 111. Dos louuore s q o pouo do R ey-
no d1.ua ao Infante por ejle d~fcobrimé

' to: & como por {ualieença os morado-
.· ,.ts de Lttgos armarão ce.rtas carautllas. 

fol. t '). 
Cap. IX. Como Gonçalo de Sintracom o"-
, tros foi mDr.tiJ na angra )que ora {c chama 

do [eu nome: & o qtte fe~erãl> outr.os 
capitães, 'l"e naqudle tempo for ao de f 
cobrir. · · _ (ot. 1 ó. 

~ap. X~ ~~.!!~ An~~~ g_~nfa~~t~ ~Orf!~U 

em bufca de João Fernãdez, que per fos 
vontade ficou enlre os Mouros. foi. I7·' 

Cap. X l. Da viagem que Dinis Eanes, & 
outros capitães fizer á o a dfe defcobri-
meruo. . fo!. J 9• 

Cap.X I I. C~mo as ilhas a que chamão Ca-
nareas forâo defcubertas :& o que o f n-
fonte netlas fiz ,& doJ cojlumts dos {e~H 
,moradores. fol. z.]. 

Cttp. X I li. Como o capitão Lanfarote dt (.. 
cob1 i o o rio) a que ora chamamos Sanaga~ 
& o C abo-t1erde. fol. 1-f ~

Cap .X li li. Como Nuno Triflão com de-
Jóito homês {orão mortos: & do q tam~ 
blmaconterto a ~utroscapitães. fot. 17 ~ 

CAp-XV. Como o Infante mandou aGo~ 
nuz Pirtz ao rio do ouro)onde cattiuou 
oitenta4-lmas: & o que· tambernfezerão 
outroJ capitaes nefte tempo. fol . 1 !J. 

Cap. XV I. Das foiçoes da pe/Joa d& Infante 
dom Henrique,&coflumes que teueem, 
todo o dijctJr(o de fu~t vida. jol. 304. 

Liuro fegundo. 

C A P.l . . CormulRey domt.Ajfon[o1 
quinto drjle nome, tanto q começo11. 

gouernar o Beyno,mando~J a efie defco-
brime-ntD. fol. 3 r~ 

Cap.Il. CQmo e!Rey arrendou o refgatt de 
Guiné a Fernão Gomez:o qteal á~fcobrio . 
• Mina do ouro, por cuja carJ.fa com no-
breza de armas que lhe e!Rey dttJ, ouue 
appeUtdo dt Mina. . fol. 32. · 

Liuro terceiro. 

C A P.I. Comoe!Rtydom Io'ão ofegü-
do mandou fazer o carteUo de {a'Q I or 

ge na Mina dp ouro. fol. 3f· 
Cap. I !.Do que-o príncipe Caramanfa pa[-

fote comDiogo d'Azambuja: & ctm-
. {rntimento que deu .péra je jazer a for-· 

taleza. ' fol. 37· 
Cap . li I. Como foi defaiberto o Reyno àe. 

C ongo,&" Reyno de Bmij. fot. ?9· 
C~p. ~!!J. C~ml) pelo que ei.RtJ (óube de 

· -·- ---- - b -·-- Joa1. 
,;, ..:.:""L~ 



T AVOADA~ 
1oãa Jffonfo & rlos'embalxado:es de 
Benij ) mandou B4rtholomeu Dt~z & 
João Infante dtfcobnr: na qnal vzt~.gem 
dtjcobrtrâo o cabo de Boa-e.JJera1JÇa 

fol. 4l· 
~tp• Ji'. Como e!Rt~ mandot4 per terr~ dotM 

criados deftobrzr os portos da I nd~A, & 
af.Ii ,-u temu do Preffe I oiío. foi . 44• 

Cap· V I. Como hum pri~.cipe dtU te__ntU dt 
Guinê chamado Bemo!J, veyo a elfe Rty-
no. fol. 4f· 

Cap. V li. Como o principe Bemoij recebe(} 
aguoa de bautifmo ,& afsi os fcU6.jol -4K. 

CaP· V I IJ. Em que fe dcfcretu a terra qtte 
)az entre os do~~& rios Sanaga 6~ Gam-
bea: &-como o princif e do Ioi o Bemo~ 

- com hua frota pt:rlio de fie Rcyno) & co-
mo foi morto em Sanaga. Jol. 4!. 

Cap. r X Como elRey mandou a GonçalrJ de 
Soufa com algus Jácerdotes ao Rtyno de 

· fi ongo. (ot 5 r. 
' CaP· x. Como e!Rq dom. loao de Congo 

' tfU( atgútZJ dijf~r~nças COriJ I {) principe 
flu fiJho,as quaes acabarão per ftlecimétt~ 
delle Rey. · fol. f 3· 

Cap. r I. C amo T' a [co d~ G4m~ chtgot~ a 
Melinde: & a[Sentando paz cÕ o ReyJe 
partio pera tt lndia,onde chegou.fol.7I· 

Cap.T' II.Em que f e defcreue a terra a qrte 
propriamente chamamos India dentro 
dó Gange. fo!. 7 J. 

Cap. V IJ J. c o mo r afco da Gama fe vig 
com elRry.de Calewt. fo!. 7-4· 

Cap. I x . Da con(i1!ta q os Mouros teuerão 
{obre a. ida de Vafcu da G4JJ!Ja, & como 
por cauja dtllts o C~amorij ~s ef}edio., 

fol. 77· 
Cap. X. Como per induflrfa dos Mouros 

Yafco da Gama) & os que eflauão co elle~ 
forão reteudos: & o q pajarão tl: o C,a-
morij os e[Pedir de todo. fot. 7 .. ~· 

Cap. X I. CorJ!o Yafco da Gama partio de 
Calewt:& do qtu paflorl téchegar a efle 
Rtyno. . fol. Kr. 

€ap. X IJ. Como elRty dõ Manue{em !ou-
. u~r de nof?a Senhora fundou hu fomptuQ 
fo templo em R a.ftdlo: o qual dejjois ele-
geo ftra jazigo à e f ua fepultura. fol. K 4· 

Liuro quinto. 
~P· X I. C o.'l'ff() 'efte Reyne vtyá ter hum · 

Chri!fouão Co~om, o qualvirrhade def- . c A P. l. comoelBey domManuel por 
cob!zr as A_ntzthtU: & o que dBey dom ca11[a da notM q~c V afco da Gamt. 
1B4o{obreifofez - foi. )Ó· trouxedodefcabrimentodalndia~man..., 

~ap. XII. Do qtu fuccedeo pt~r caufa da df)tt a e/la Pec&aluarez cabra] com hu" 
gr~m~earmada.q~lRerdoi~.ao mandou grandearmad11 • fol. Kc;. 
em 4Jf-ldtt. do prmcr.pe Btmo'1· fol.JS. Cap . II . Como . Pedraluarez defcobrio a 

Liuro quarto. 

C A P.I. Comoe!Rey domManuelno 
primeiro anno tle feu rein{ldo mãdote 

1" afco da Gama de [cobrir a I ndia.ff)l. ó r. 
Cap .' II. Como ra[c1 daGamt~ pt.rtio de 

Lisboa: & o q pa(fou tê che\rar á angra 
de fantaHelena. • "? fol. ó 3· 

Cap.Ill. Como J' afco da Gama foi (crido 
na angra de fama Helena: & (iahi foi ter 
a Mofambique. fel 6 4· 

Cap.II I I: Do qtu Ji'afco da G'ama pafote 
cõ oXequedeMoçambiqru. . fol. ÓJ· 

~ap. Jí". Como o Xeque deu llftm piloto a 
Y afco da GamJ) & o q1u pa{tpt1 tê chega~ 
" -!d_ombaf4·. j'ql, ó p ~ 

• 

prouincia Janta Cruz, a qr1e ora chama-
mos B rajiL: & o macs qH.e pajfou t2 che~ 
gar a M oçambique. fol.K7. 

-ctzp li / .Como PedraluarezfeviocoTiful~ 
Rey de f!.!!jtoa)& de!Jeis cu o de Melin-
de:& dah1 [e partio pt ra 4 I ndia fol. po. 

Cap. I I ll. Como PedraltMrcz chegou á 
lndia, rJr concertor~> com elRty de Cale-
cut que fe vif!em. fol. !JZ: 

Cap . r . DtU vrjlrt1 que 011tu entre Pedral-
uarez c~bral,& dR.ey de Calecut ,& do 
que a{5entarão . fol. JJ 3· 

Cap V I. DM pMxoe,s &competenciaqtle 
auia entre dou,s Mouros prtncipaes de 
Cafeettt , donde f e caufou os nojfos tQmt. -
~em hua ljao, & o qr1e foln e ifo [ucct!-
deo. fol. gó. 

~ap . 



TAV OADA: 
cap TI 11. c'otjio por c a ufa da 1-1tto tomadaJa 

cidade fe pos em arm.u, & veyo {obre 
.Aires Correa, & o matarâo: & do que 

• Pedral11-arez fobre ifofez. fol JJg. 
Cap. Plll. Gomo Pedraluarez foi tomar 

ca.rga a CoL'hij, & da armada que IJ C,a-
morij [obre eUe mandou. fol. JJ JJ· 

Cap.IX. Como Pedraluarez (oiteraCa -
nanor, & dahi [e partio pera e (leR (yno, 
onde chegou: fol 1 vz. 

Cap . X. Da armada que eiRey dom Mt~nuel 
mandot~ á India o anno ae qttinhentos 
& httm,capitao Ioáo da Noua. fol.J 04·. 

Liuro fexro. 

C AP.I.Com_o elRey do Manuel dej}o is . 
qtee Pedraluarez vero da lndia, no-

uamente aa:n'[ce11tou o titttlo de Jua co 
roa,.& auar1[.u porqtte. foi. 108 

Caf'JI· Como o anno de quinhentos & 
do~, elRey mandou á India húa groj" 
armada, capitão mó r o almirante dom 
P afco da Gama. foi. 1 fl .. 

Cap li I. Como o almirante chegou a fl!;Í 
· loa,& fez tributaria o Rey del/a:& dahi 

fe partio pera'a India. fol. I t4• 
Cap· 111 I. Como o à/mirante fe vio com 

elRey de C ananor: & dej}ois P,efát.eindo 
del/e, fe partio pera i.... ochij. foi. n 6. 

Çap V. L emo ante que o almirante chega{-
fe ~ Cochij, fez algu.u coufrvs t.m Cate. 
cut. · fol . I 1 ~. 

Cap . P I. Como e!Rer de Cananor per me 
yo de P ayo Rodriguez concedeo dtS cortjrU 
que o almirante lhe requeria: & .da-s qtte, 
eUe pajSou com elRey de Cochij foi. no. 

Cd.f· Y ll . Como o almirante ~nganofam'é 
te foi leuado a Calecut,& o qree fobre rjSo 
fez: pa.fado o qual nego'cio;(e p11rtio pera 
erte RtyJJoJoncJe chegou. fol. 122. 

Limo feptim o. 

C AP. I. Como o C,amorij de Calecut 
· fez guerra ael Rtyde Cochij,&oq 

• juccedeo nclla. · fot . l2f. 

Cap. Jl. Com() çlRey d~m Ma'!_u~l ~ann~ 

de quinhtniDs & três md.1ídou á Inclia 
noue naos repartidru em tres capitanias, 
& o que pa.f5arao algus dt!les. fol.U7· 

Cap. I 11. Como a Rainha de C.outam 
mandou pedir aos nqfos capitaes, que 
fofem tomar carga aojeu porto : & do 
que atgús delles que vinhão pmz. efle 
Reyno pafarao. fol. qo. 

Cap.IJ li. Do que pajs'ou Antonio de Sal-
danha , & os capitães de fita conferua té 
chegarem á I ndta. {ot 13 r-

Cap. V . Como o C,4m0,rij veyo comgrao 
poder [obre e!Rey de Cochij: & dit!i vit-
torias q os no{fos del/e ouuerão. fol·.I )4· 

Cap ·V I. De atgú4S vittorias qu:e os n~ffos 
ortuerlo do L,arnortj. fol I 3)· 

Cap VII. De algua's cote/a,r qtte o C amo-
rij cometeo contra os noflos :' & o q Dt~~ 
arte Pach eco {'obre ~(fo fez . (Pt. 1 ~7· 

Cap · P I I I . Como ·veyo fobre os nof.os com. 
húaJ .,,Jachinas, & comQ fçi desbaratado 
perelles. . foi.rJJJ. 

Cap . IX. ComoelReydomManueloanna 
de quinhentos & quatro mandou hua 
gra(fa armado á India, c.api{ao mô.r Lo-
p(jSoarez. fol. l4t· _ 

Cap. X. Como Lop.oSparef(:J qe~ em Cran-
ganor ,.& o dcftru'io. , f~J. 143'.· 

Cap. X I. C orno Lopo So~re.;:; de.u em Pa~ 
nane: & acabado· effe fei~o _,{e partio 
pera effe Rey.no ~ onde chegor1- (l.falua-
mentd· jol . 144. 

Liuro oét:auo. 

r .AP. l.Domodoquefenauegau'áoas 
0 ejjeceari.u pera dias partes da Euro-

pa ante que defcobri(femos a I ndia: & 
das embaixadas que os Mouros de!!tT. 
mandaráo ao Soldá o do Cairo 1 pedi!Jdo~ 
lhe ajuda contra nós. fol. 147· 

Cap. 11. Como o Soldáo efcrer~toa'O Papa 
per hrt-m reiigiofo da cafa de [a?Jta C a· 
tharina de monte Sinai, o qual o P aptt. 
mtt.ndou aejle Reyno. ' fol. r 4t. 

Caf· I i I. Como nejfe anno de qttinhento; 
& cinco cl Rq mandou húa grojfa arma~ 
~~ ~ 1rt~ia~ de quefot f~~ çafi{io md ôr 

qm. 
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·d{}m PrâncifciJ J• Alriui.da. fol. 1 f O. 

Cap.Illl. Em que [e dcfcre~e a parte d~ 
·certa de A fica, em qtu tj/tt fi tuada a-ct• 
dade ~i/na. fot. ( n· 

Cap. 17. como dom ~rancifco d'4lmtida 
tomou acidade .!!l.:!.floa. fot. l5 ó. 

Cap. Pl. C·omo a c:dade if!..uiloa foi f,mda-
dA: & nella aleuantou nouamente dom 
Frttnctfco por Rey Mahamed ~nco~ 
nij. . fot .. lf~· 

Cap. r !I. Como dom F~ancifco je parttQ 
- de f2_uitoa, & chegorJ actdade M omba-

ça. fol.r óo. 
Cap. V I I l. Como dom Francijco d' A l-

WJeida tomo11 a cidade Mombaça, & a 
qaeimote. . (o~ · t (i2. 

CA.p.Ix. Como dom Franci(co foz htta for-
tttltz4 em ·I.Anchediua: & de alguas 
coufas qru ali paflim. fot. 1 ó). 

Cap. X. Como dQmFranciféo deu em Onor, 
& do que paffiu_ com Timoj4· foi. 167. 

Liuro nono. 1 

C j P.l. Em que fo defqeue todad. 
• cofta maritima. do Orient~· [ol.17 r. 
Cap. I I. Dt algüs Rtys & Prjnci.pes das 

partes Orientaes, com que tiuemos cõ~ 
municaf ã1. fol 17 8 • 

Ct~f· 11I.Como a terra Jo M4{abttr fere-
partio tm Re1nos &estados :.(7 o fu'!-
damento do eftado do C~arnory.Jol:tS o. 

~4p. IIJJ. C1mo o P'ijo-Rey fcviocom el-
R:e1 d~ ~ana11"!: & o que 4e(}ois fez 

em chegand() .i Coch~. fo!. t 8~. 
Cap. y.Comoo Yif'o-Rtyfeviocot.{HlR ~y · 

de Cochij. fot. ,t8ó . 
Cap 1' I. Como e!Rey dom Mt~nurl r~zrm:: 

dou Per o d~ Nhaytr. á mina de Sgfol/ít. 
fol. 188. 

Üuro dccimo.' 

C AP. I: Em que {e defireue tt regia~ 
ào Btyno de Sofa!Ja, & do . que PertJ 

da Nh,zy4 pafoze nella. foi. 1 p r. 
Cap. 1 I. C o mo os M onroJ de f2.uiloa for'itJ 

pozeoar em S() falta:& o q,ue Per o daNha~, 
ya pajfou nofazer daforl~tleza té el}e-
dir os capitães : & do qut aconteceo 11 
eUe s, & a [eu filho Frttncifco da Nhaye~. 

- fol. 11 f) f. . 

Cap . I I I. Como Per o da NhitJ4 foi tere e~~ 
do da gente da terra, &como e/te matofl 
el«ey, :& omaes que {uccedeo per futt.. 

·morte. · fo!. T JJÓ.: 

C•!· I I I I . . Como() C,4tiJ9rijfiz,hua grof1 
(a armdda, a qual de.sb,sratoll dom Lot~.: 
renço. ' ' · fo!. I pt.:' 

Cap. Y. CfJmo o Pifo-Rey mandot~ feuft~ 
tho dom Lot1rtnfo de [cobrir 11s ilhas de 
M4ldiua, & Ceitam :. & D que foz ntjltt. 
viagemtgto~nara 'ochij. fol . ..,OJ~ 

Cap. f' I. Da viagem tJHt fiz Cidt Bar~ 
budo, & Per o f2..uarefwu,: & de al,.ua.t r ~ o coeyas que pa{tar1111 em Sufotla)& f!.!!i-. 
lQa11 tê de todo a ltixumDs. j1l. 10~ 

•• - - • ..J 

Fim da Tauoada da primeira Decada: · 
...._. .. . .. . .... 

J 

\ 

\ 
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. ~ ASIA DE IOAM ~ 
. · D . E BARJt·OS: DOS F E· J.. , 

~OS QYE OS POR TVGVESES FIZE-
ram 110 defcobrimento ~ conquifta dos lUa-: 

res & terras do Oriente. 

·!f Capitulo primeiro, como os mouros rvi~ram totnar Ej}anha~· 
é5 depois que Portugal foy intitulado em Reyno,_os Reys de!- ,. 
le os lari_çàram alem màr, onde os foram conquiflar; afsi nas 
partes de A fica como nas de Afia~· f5 a cauja dotitulode-
fta efcriptura. 

L.EV AN! A-
do etJ1 a terra de 
Arabia aquellegrã 
de aHtechrifto Ma 
famede, quafi nos 

, . annos d~ qui.nhert 
'tos nouenta & tres de hoila tedetn .. 
, pçatn, afsi lál1rou a furia de feu ferro 
·&fogo de fua infernal feé'ra, per 
1neyo de feus capitâes~ & calyfas: q 
em efpaçc de cem aunos, conquif .... 
raram em Afta toda ArabiaJ & par .... 
te .da Syria & Pedia , & em Africa 
todo Egypto d;Í_quetn, & dàletn do 
Nilo. E fegundo efcreuetn os Ara-
bios no [eu larigh, ·que he hum 

· fum'mario ·dos feitos que fizeram os 
feus cal yfas na conquifl:a da quellas 
partes do oriente:nefl:e mefmo tem: 
po,· delà {e leuantaram, & viera1n 
gra11des exa~es· delles pouoar ef-. 
tas· do ponentea que elles chatnam 
Algarb, & nós conuptamente AL-

. 'I I . o A c garue da em mar. . s quaes a r orça 
cl,e arJnas 'dcuaftando & afolando·as 

. -·- .. . -

Úrras,fe fizeram Cenhotes da ma yor 
parte da Mauritania, Tingita11ia >e til 
que fe comprendem os reynos de 

··· Fei_,& Marrocos: fero até efte tetn-
po a noflà EL~opa fentir a perfegui ... 
çatn ddla praga. Pero vindo o tem 

. po tl: o qual beos quis dífsünulat 
os peccados de Eípanha, efperando 

· fi.1a penitencia acerca das heteíias de 
~rrioJEluidio,& Pelagiode qüe ella 
andou nmy yfcada! ( pofl:o que ja 
per fanétos cõíilios nellacelebtadós 
~oflêm defierradas, ) eln lDgar de 
penírécia acr~fentou outros tnuy 
graues & pubricos peccados , &, q. 
1nais acabaram de encher a medida 
de fua conde11açam J q aforça feit<t 
'á Caua filha do coride Iuhani. ( aih. 
da que dl:a foy ~ caufa vl~~lna) '& 
ac_cidétal/egundo (1uerem algús ef-
cnptores.)Con1 as qt1aes c?uG:s pro 
uocada ajuftiça de Deos, vfou de 
feu diuino & a.t1tigo juyz9:que fetu 
pre foy caíhgar pu h ricos & get&es 

· peccados , co1n pubticos '·& ri ora~' 
. A ueís 
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:Dãf;"rimeiradecadà 
íieis peccãdores~ & perlniti~ q ~um' & po~ iífo era dh1 gerãçán1 müy á~ 
hereje feja açoute doutro, vmgado~ uorectda antre a mayor parte dos 

' [e per dla m:meira de feus imigos Arabios : ordenou logo dl:e nout:> 
per outros mayores imigos.E como calyfa l~mn [eu parente per nmne 
naquelle tempo dl:es Arabios _eran1 Abedela benAlle, que com gran~e 
os 1nais notauees que elle.tinha, in- 11umero de gente de cauallo fofie 
fefiando o ü11perio Retnano & per fobre o calyfa.de Damafco. O qual 
fegu indo fua catholica Igreja : pri- Abedelà fendo com efre exercito 
111eiro que per elles cafrigaífe Efpa- junto do rio ·Eufrates topou o.tnef-
11ha os quis cafiigar na [ua herefía, n1o calyf.1 que hya Bufcar, que vi-
acendendo antre elles hmn fogo de nha de dar húa batalha a outro ca-
cem petencia,fobre que1n fe a {lenta- 1 yfa noua1nente aleuank1.do nas par 
rin na cadeira do pontificado de{ua tes da Mefopotan1ia: & rompendo 
abon1inaçatn, cõ efie titulo de ca- ambos feus exercitas , ouue antre 
lyfa, <} naquelle ren1po era a 1nayor elles húa muy crua batalha em que 
degnidade da{ua fetta. li depois de o calyfa de Dan1afco foy vencido. 
Arabia,Syría,& parte da Perfia,arde- ·E temédo elle a fur~a deil:e feu imi-
retn cõ guerras de confufatn aquem go Ao edelá, qui~ fe ·recolher na ci-
perualeceria nefle efradp, em que da de Datnaíco de que; t~tos retnpos 
1nbrreo grande numero delles; ten- fora fenhor: mas os In oradores del-
do cada parentella enle&ido cal yfa - la lhe fecharão as portas fen1 à quç~ 
antre fy: vieram algús naquella par rere1n receber, cõ que lhe conueo 
te interior de Arabia onde efiá fitua fugir pera a cidade do Cayro, onde 
~a a cidade Cufa, per copcor~ia de achou pior gafalhado, dizendo to-
fua cifma babilonica , e:nleger por dolos cidadões que deos os tinha 
calyfa a hú arabio chamado, C,afa: liurado de hun1 ra1n mao homem 
dizendo que f elle pertécia aquelle. co1no elle fen1pre fora.Vendofe elle 
Pontificado por fér o mais chegado em todalas partes tá mal reçebido, 
parente de Mafamede: c:à elle vi- ja defemparado dos feus,con1o ho-
nha per linha direita de Abaz feu mé de[efperado do adjuto~io delles 
tío, a linhage1n do qual Aba~ elles quis fe pafiàr aos Gregos·: & indo 
cha;nam Abazcion. E p01:q ue quã-. co1n hum efcrauo feu ,.foy ter a húa 
do o aleuantarain por feu calyfa_,foy Ilha onde fendo conhecido o ma-
cai? lhe d~rem jura1nento q auia taran1, no qual acabaram todo los 
de 1r. defl:ru!r ·o calyfa qLle en1tatn calyfas d_e Damafco. Abedelá [eu 
reíi?la na c1dade Damafc:o q~e era imigo tanto que. o venceo & foube· 
dalu:~hagem a q~e ell~s chamá Ma- qua1n mal recebido hera dos pro-
raumon, etn aqual ama muytos an- prios feus , fem o querer mais per-. 
po~ que anda.ua o ~al~fado per mo- feguirfoy fe direitarnente a Damaf-. 
E~~~ tyr~~~~ ).nat~ q P9.: ~!~lamJ ~~i & ton1ada pofe da cid~de,~ pri-

... ~-'-"--.-·-·-- ··-- --· ····- -·· . n1e1ra 



· Litiróp~imeiro. . Fol. z. 
i; eira cõ'u[a ql1'e fez, foy mãdar de- malec:Õ qual ;iio· & bifau6 em tetn' 
{enterrar o calyfa Y á'?it que era dos po paífado foram ta1nb~1n cal yfas 
primeiros que ali foram daquella daquella cidade Damafco .. E vendo 
linhagé Maraunion,auendo ja nmy elle a perfeouiçahl de fua lü1hagem 
tos annos que. era falecido ,os bafos & as cruez~s quç: Abedelà 11ella fa-:-
do qual com hun1 auéto publico zia,temêdo receber outros taes em 
mandou queimar. .Porque fendo fua pefioa:recolheq pera fi os mais 
Dócé neto de Mafamede feu legif- parentes que pode, com outra ge11 ... 
lado r, fi! h o de fua filha A ixa, & de re folta,cujavida era a11dat e111 guer-

" AHe feu fobrinbo, direitamente en tas & roubos, & feito hum grande 
legido por cal yfa como fora fe.u .excerçito de ge11te por autorizar .fuct 
pay: elle. Yázit nat'!l [~mente lhe ·pefioa ., tneyo fogtndo veo ter à ef-
nam quifera obedec~r; ma.s ainda -tas panes do p.onente. Onde, afsi 
teue n1_odo como Doce foíle mor·· .por fer da lii1bagem dos calyfas de, 
to, tudo por elle Y ázit fe leuantar ~Dama[co > corno por fet hómetn 
·com o calyfado, o qual pefuyo ty- . valerofo & cauãleiro de (ua peQÕã,' 

I rannican1ente.E afsi todolo~ de íuâ foy muy betn recebido,& concor-
linhagé permuytos tempos. E na1n -reo a elle tanta gente àtabia da que 
contente efre Abedelá com tomar jà cà andaua ndl:as panes dos AI-
tal vingança defl:e Yâzit,geralm~n- gàrues dalem már_,quever1dofe tam 
te a toda fua parétela mandaua-rp·a- . poderofo em gente .& opiniam de 
tar con11nil generos de tormentos, _ {eél:a: tomou ·oufadia a fe intitular 
& lançar feus c~rpos no campo âs com t1ouo nome chamãdofe prin .. 
.feras & aues ddle:dizendo ferem to -cipe.dos Crentes ndla palaura ar~-· 
dos efcomungados & dignos .de .bia Miralmuminim,a que nós cor- , 
nam ter fepultura, pois eram do fan - ruptaméte chamamos Mira1nulün, 
gue da quelle.pefsimo hôn1em que & ifio quaíi eJ,n .opp,robrio & ~e
!nandou derrama,r o do jufl:o DÓ- prpuaçam 'dos calyfas da linhag~ttl 
cem, vt~gido naquella dignidade .de Abaz que" noua:n]ente foram le-

, de calyt1 per o tefiamento de feu uantadàs na Arabia por cuja-caufa 
auo · Mafamede. Da furia & fogo dkfe dei}errou daquellas part~s de 
das quaes cruezas que efie Abedelá Damafco. E nam [e content~ndo 

. fazia, faltou húa faifca que veo abra ainda cõ efre nouÇ> & foberbo no .... 
(ar toda Efpanha , & o cafo proce-. . me, fundou a cidade Maf(<ilcos p~ . 
deo per dl:a tnaneira. Antre algús ra cadeir~ de feu efiado & nletro-
defia liobagetn Marauniõ que dl:e poli daquella regiam(poffo que ~l:. 
capiram Abedelà perfeguia, auia hú · gúas cr?:nicas dos arabios ~uçrem 
:hômem poderofo chatnado Abed- que á edificou Iofep 6lho .Iefhn1~~; 
Ramon filho de Mauhyâ , & neto outros que outro príncipe , €01110;-

de Doxon, .& bi!netq de Abbcdcl-: yetemos em aJ10.íf.1 geogtaphiJt.:_~~ ·-·· A z, cama 

• 
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;~ il prit11eir a de.câ Ja . 
'ciuf.1 da fut1da~·ãín dà qual ci?ade, aquelle béa'üer1i:urado Príncipe dó 
tihzcn1 aloús deiles que 11am foy tã- Peláyo, cõ que logo começou ga-
~a por gl~ria que efte AbedRa11:1Ó nhar as terras q já efiau.ão fubditas~ 
-teu e da memoria do feu nome: quã ao. ferro & cruezas defies alárues. E 
to em reproua~am dou'tra~ ouuio procedendo dl:as virarias erp. reco ... 
. dizer que fundaua o cal yfa Bujafar hrar Efpanha per difcurfo de trezen 
irmão & fucdlor do cal yfa cáfa) q tos quarenta & tantos annos: vie-
foy caufa de fe e;lle vir a dhs par- ram ter a el Rey dó Affot1fo o fexto 
tes. A q~1al cidade que efie Bujafar ·deite nmne, dalcunha o brauo que 
.fundou tambeLn, era pera cadeira tomou Toledo aos mouros. O qual 
-~nde auia fern pre de refidir o f eu . querendo fatisfazet aos feruiços & 
pontificado de talyfa: & he aquella ajudas que lhe o conde ?on1 Anri-
-a que ora os nwuros chamam Ba- · que nefia guerra dos mouros tinha 
godàd, fituada na prouincia de Ba- feito & dado, nã achou coufa tnais 
f>ilonia nas correntes do rio Eufrà- digna de fua pdloa, nem de mayor 
.tes. E fegundo efcreuem os-Parfeos ·galardam, que aceirallo por filho, 
& Aràbeos no feu Larigh que ale- dãdolbe por n1olher a fua filha do~ 

. ga1nos,o qual ten1os etn noífo po- · na Tareija: & em dote, todalas ter~ 
-der em lingua Parfea: fo~ efia cida- ras q naquelle tempo eram ton1a-
de Bagodád fundada per confelho das aos mouros ndl:a p~rteda Lufi-
âe htin1 afiro logo gentio per nome tania q ora h e. Reyno de Portugal,' 
Nobach, & terr1 por afcp1dente o com todalas mais gue elle podeífe 
fign o Sagitario,& acaboqfe e1n qua conquifhr delles. Etn que entrauão 
tro annos, & cufl:ou dezqito cótos· algúas de Andaluzia, porq em to-
douro, dá qual e1n a noqà geogra- ' das eftas elle & [eu filho elRey dó 
phia faremos rnayor relaça1n·. País Afonfo _Anriquez verteran1.feu fan ... 
eHando dle ,nouo Miralinuminün gue por ás ganhar das mãos & po-· 
·CÓ potencia e1n dl:ado &; nutnero der dos Mouros: (con1o fe verá em. 

· ele gente;,; feito outro Napucho'do.. a outra parte da nofla efcriptura cha . 
. 11ofor·pera cafiigo do popp de Ef... mad~ Európa. O qual dote, & he- .. 
panha: totaltn~n te [eu filho Vlid ·q rança, parece que foy dadp co1n tal 
Ó fucede,o em nome>& pqde~ fe fez · bençam.per dl:e catholico Rey dó 
fenhor della,. per Muffa, o~ per ou~ Afonfo:que to0olos ftus defqnden 
tros f~us capitães, em tép<:~ del Rey tes q á herdaffem, fernpre teucfietu· 
dó Rodrigo, o derradeiro dos Go- G:ontinua guerra con1 efl:a perfida 
~bs. Mas aprouue à diuüta 1niíeri- gente dos Arábios. Porque éome ... 
cordia § efi:e açoute de G:ra jufiiça, çando defl:e ternpo\6 o prefenteJ g , 
tornafle logo atras daqudle ünpe- he difcurfo de quatro centos & t5.-
to de virarias, q per efpaçp de trin tos annos de idade defic Reyno de~ 

!~~e~~~~~~ ~~~9. a~~!:~~~.&: f~~~~ ~~E~ugaL~ ·9epo!~ :-qu~ .apar.çado da 
coroa 



__ Liurõ j/ririúi10. · Fol. 3. 
córoa de Efp~mha teue dl:e nome: níeiro: que defejãdõ dle derramàr 
~fsi permaneceo em cõtinua guer- feufanO"ue na guerra dos infieis,p_or 

· ra defies in.fieis, que ·com verdade auer a benção de feus au~os, efi eu e 
fe pode di~er .. por·elle, ter ·vdl:idó determinado de fazer guerra aos 
mais armas que pel ates. Donde po Mouros do Reyno de Grada:& por 
dernos afirmar q efi~ cafa da coroa algús inconuenientes de Cafrella,& 

·de Portugal, dl:á fuhdada fobre_fan afsi por mayor gloria fua, paífou ~~ 
,gue de_ martyres, & que 1narryres á lê n1á'r em as partes de Africa, onde 
-dilatam, & efiende1n per todo o ton1ou aquella ~etropoly Cepttt, 
vniuerfo: fe efie non1e pódem me- cidade ta1n cruel c~petidor de Efp·a 

· recer ·aquelles que 111ilitando pola nha, como Cartago foy de Italia. 
fee offerecem fuas vidas a Deos em Da qual cidade _fe logo intitulou 
facreficio, & dotam fuas fazendas-à por [enhor , con1o quem. tomaua 
ft:mptuofos templos que funda- pô.ífe dàquella parte de Africa, ~ 
rám. Como vemos que fez él Rey d.eixaua· porta aberta a feus .filhos & 
don1 Afonfo Anriquez primeiro, nétos peta irem 1nais auante. O que 
fundador deffa éafa real, : & o cõde' elle.s lnuy bem cópriram; porque 
· dom. Anr~que feu padr~ & toda a nam fotnéte tomárá (.ida.des villas 
liobreza & ~dalgui~ qué os fGguia ~ lugates,nos prü~cipaes pôrtos,~ . 
11efia ·confiiJ.am & defeníàm da fee, forças dos Reynos de Fez, & Mar· 
<la qual _ .verdade faú1 teH:emu11ho tocos, rdtitui11do à Igrej;;t.ROlnana 
muy dotados & magníficos téplos a j u rifdição q naéjllas pa~t~s tinha 
deHe Reyno. E paífados os primei .. · perdida depois da pe'rdiçam de Ef-
ros ai1n_os da infancia delle; q foy panha_, co1no obedientes filhos_& 
todo o ten1po que efieue no berçd primeiros capitães polla fee nefl:as 
çm que naceo , lilnitado na coH:a partes d~ Africa;·tnas ainda foratn 
_do már Ocea1~o (porque o mais do defpregar aquella diuina & real bá ... 
ferram da terra , hcou na coroa de deira da milícia de Chrifio ( q elles 
CaHella, & a elle. lhe nam coube fundara1n pera eil:a guerra dos in-
mais em forte nefia noiJ.à ·Europa:) fieis ) nas partes Orien_raes ~a A~~~ 
todo o trabalho . daqudles Princi~ ern tneyo das inferbaes tnefqmtas 
fes q en_rarn o góu~rnaua1n,, foy a- da A,rabea, &_ P~r~a , ex de to?olos 
hmpar a cafa defia m.fiel gente dos pagodes da ge11nhdade da Ind1a da-
Arábeos que lhà tinha1~ occupad~ quetn, & dalem do Gange: partes 
do tempo da perdição d~ Efpanha, .onde ( fegundo efcriptores Grego~, 
te totalmente a }1oder de ferro os & latinos ) exce.pto a illuHre Sem1~ 
lançarem alem_ r:nàr-,co~ que fe in- rames, Bacho, & o grande Alexan-

- tituláram Reys de Portugal , & do dre,ninguein oufou cometer. Corn 
Algarue. E afsí eftaüa lünpa delles as qua1s virarias que os Rey_s d_dl:e 
n? ~~1np~- ~~! ~ey ~~- !~~m ? p~~: ~ey~ ~~~~~amAndl:a~ treds partes 
... . 3 a terra, 

- ... ~ ~.. l.\1' --- - ·~-.. ~ ~ ~ 
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TJit prinieir;i dec4dd 
da terra~ f\1ropa: Afi·ica :) . & Aíia, ·fies Rey~1os_,- fe ê?mprói.d~m tres 
··ganbádo Reynos & d1ado~_, acre[~ · couf:ts dlitmt~s hua da outra:p?H:~ 
cehtárám fua coroa,con1 nouos, & que entre íi fepm .tam.çorrdatmas, 
íllui1res titulos que .lhe deram: có q húa nam pôde fer feJ.n adjutorio 
.mais juíbça do que algús Principes da outra, c~n1unicandofe per~ fua 
defl:a noila Europa tc1n nos d.l:~dos cõferuaçáo.A primeira h e cóquifb_, 
·de que fe iutitulam, dos quaes e{{à a qual trata de 111ilicia, a fegúda n~· 

. em poife efia barbara géte de mou- · uegaçáo, a que refponde a geogra-
ros, fe1T1 os poderen1 vindicar per phia~ & a terceira comerçio q cqn-
lei de armas. E os Reyes defie Rey- ue1n à ü1ercadaria: das quais partes 
,no J fendo fenhores do Reyno de queredo nós efcreuer foccefsiuamé-
Ormtiz) cujo efiado tetn boa parte te cotno ellas fe foram adquerindo 
& amilhor da terra ,maririn1a da & ajuntando 1 coroa defl:e Reyno, 
-Arabia, & da Perfia,& fenhores. do em lugar & tempo, por nam con-
Reyn.o de Cambáya có lhe ter ttt- fundir os 111eriros de cada húa d~s 
mado o 1naritüno delle, & fenho- n1atereas_, con1 adjutorio diuino, q 
·res do Reyno de Goa, cõ as terras,. pera iiTo imploramoS., per efl:e mo-
& ilha~ a ella. adjacentes, & fenho... . do trataremos dellas. ~to~ parte 
res da riquifsima Malàca 11iruàda na da conquifia que ~1e propria da mi.._ 

· Aurea Cherfonefo tá cele;brada dos licia_, dl:a p·oréj foy em todalás par ... 
geographos _, & fenhore~ das ilhas tes· da terra , fazemos .della quatro 
Orientaes de Maluco, B;~nda, &c. partes de efcriptura: (pofl:o que em 
fônú~nte fe intitulanl por Reys de · feys em a noílà geographia diuida~ 
Portugal, & dos Algarue~ daquem mos todo o vniuerfo.) Aaprüneira 
í& ·dalem m~r, fenhores de Guiné, parte de.fia 1nilicia chan1amos Eu~ 
& da conqnifia_. nauegaçflm,& co- ropa,co1neçando do tempo que os 

-mercio,da Ethiópía_, Arábia_, Periía) Romanos conquifiáran1 Efpan.ba, 
,·& India;como íe efioutrps Reynos n~ qual guerra os Porruguefes per 
" & fenhorios 11omeados _, natn fe feitos illuH:res teueranl gratn no1ne 

gouernaffetn per fuas leyes, & or- . acerca delles:& dhy viretnos fazen 
denações, & lhe nam pagaffem tri- do difcurfo per os tetnpos t~ o con 
buto~ & rendas J & elles lhe nam de dom, Anrique, & per el Rey dó 
tiudlem o pefcoço debaixo do eC Afo11fo Anriqúez &Meus fucdfores~ 
ca~ell~ de feus pes. Mas como de Aa fegúda parte cha:thamos Afric~: 
cad~ hua ?~H:as ... partes em feu lugar cujo principio he a ton1ada de Cep- _ 
ma1s cop10fa1n.ete fazemqs relação_, . ta. A terceira qu~ he d1a que tem~ 
-ao prefente (cletxadas ella~ ) pera fe antre as niãos,o feu rlDme he Aíià: 
mil~or entéder o fundarn,éto deita por tratar do defcobrünento & có-
·noíla Afia_, conuem que faibamos quifia das terras & nures do Oríe.n 
E~m~ ~~ ~~E~!o' ~~R~~! 5.~~oa de- te, co1ne~a.ndo do tépo do Infante __ .... -- - - - -- -· -·-- ---- - . · - - - dom· 

.á, . :, 



Liurõprirneiro.'. Foi. 4. 
tiom Anrique: ql.1e foy o . prim~iro · fejam naturâes: ora arte.Gciaes~ cóm 
úw~ntor ddh . milicia A nfiral & a natureZ<1 & qualidade de cada húa 

·OrientaL E· á quarta. ( porque afsi dellas ( fegundo ~ que podemos· al-
d7lamamos em á noJla Geographia can~ar) co1n as mais partes de pe-
á terra do Braíil) auerà nome Sãéta f os medidas, & cetera, que a efia 

·cruz:.nome proprio p~fl:o per Pe- 1nateria conuem. E Deos he tefie-
drealuarez Cabral quando o anno 111unha que em cada húa defia tres 
de mil & quinhentos indo pera a p~rtes, Conq~ifl:a, Náuegaçam, & 
In dia. ~ de[cobrio ~ & . aqui terà feu Comercio , fizemos a diligencia 
principio. E de todas dl:as quatro pofsiuel a n~s :& n1ais do q a occu-
partes da 11;1ilicia, eH:a Oriental~ fe.. paçam . do officio & profiífam de 
11ece ao prefente no anno de 1nil & vida nos tem dado .lugar. E quando 
quinhentos & trinta & noue; onde en1 algúa dellas· desfalece~mos na 
acabar?os de cerrar nu~ero de quo d~ligen;ia & eloquencia que .con~ 
rcnta 1mros, que compoen1 quatro umha a verdade, & màgefiade da 

-· Decadas, que quii1e1nos tirar a luz, ·me[ma cou[a: eífe Deos onde efiáo 
por mofha do noílo trabalho: t~ q todalas verdadesJordene que venha 
v~nha outro curfo de aqnos:,que fc... algue1n menos occupado, & mais 
guirà a cites n_a tndin:a orde1n 'de . douéto do que eu f ou, péra .q elné-
Ikcadas, dãdon,os Deos vida & lu- de meus defeitos: os quaes bem fe 
gé\r pera o poder · fazer. ~nto ao podem recompenfar com o zelo B4 
titulo da nauegaçam, a efie refpon- amor que tenho~ patria, por tirar 
de1nos com húa vníuerfal Geogra- a infamia dalgúas. fabulaB & ig11Ó-
phia de todo o de(cub~rto : afsi en1 rancías que andam na boca do, Vulq . 
graduaçam de ta boas co1no de co- go, & per papeis e[criptos dinos de 
1nentario fobrdlas, aplicãdo o mo [cus auétores. ~i_xados . lneus defe ... 
~erno ao antigo, a qual nam fofre étos, .& afsi efl:a geral preparaçant 
compofiura emlingoage1n, & por de t~da a obra quaíi e1u · JJ1odo 'de 
·fio bira e1n latim. A parte do co- argun1éto & diuifam della: venha- ~ 
1nercio,porque dlc geralmente an- n1os âs caufas que o Infante do~ 
daua per todah1s gentes fe1n ley né Anrique teue pera romár tá illufl:re 
regr?s de prudencia, fôtnel1te fe emprefa,con1o foy o. defcobrimen-
oouernaua & regi á pello ünpeto da to & conqmfia que deu fundamen-. 
~obiça que cada hum tinha: n~s o to a efl:a no!l'a Afia, dos feitos que 
reduzilnos & poífeJJ?OS em arte có os Port.uguefes fizera1n no defcobri 
regras vni uerfaes & particulares, co mento & conquifl:a. das terras & 
n1o tem todalas fciencías & artes 1rtares do Oriente,colno diz o titu-
uéhuas pera boa· policia. Onde par lo de.fta n~ífa efcrípmra~ . _, 
tkularmente fe veran) tádalas cou- ··· -- .. --~- .. · 
Ü'<s de que os homeés teln vfo ; ora 

-·~ ---- ~---- __ -._..; -·-- .... --·~ CAP.11 
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. ·."· . 1Ja_prt~'!eir a de~·ad~ 

'f! 'Das cdufo·s que o Infante 
dorn Henrique teu~ pera def 
cobrir a co fia occid'ttal da ter-
r a de e/l[rica: f5 como João 
Gonçaluez.,, f5 Triftão Vaz 
deflo!Jrirão a ilhado Portofi 
lfo,por ra'{ão de hurn_ ~ernpo-
r,tyl que_ ~s ~!~ !.eu_ql!__~ · 

nofio fenbor Ie[u Chriílq_, q elRey 
dó Diuis {eu trefauo pera e H a gu"er- · 
ra dos infleis ordenou_,& nouamen • 
te conHituyo. E [e ante da tmnada: 
de C,epta,não ros em obra efie [eu-
natural defejo, foy porq ja çrrt {~u 
te1npo neHe Reyno não auia Nlou ... 
ros que cõquiftar:. porque os Reys 
feus auôs ( fegundo difl'emos) a po-
der de ferro ·os rinháo láçado alem. 
tnar ein as partes de Africa. E para 
os ellc la ir bufcar a con1priro que 
lhe ficara por~ vocngo_, & conui- · 
11ha per of.fcio:era necdfario paffar 

- E P b I S 'QY'E E L" tão poderofamerite cotno fez feu 
, · Rey dotn Ioáo de glorio padre na tmnada de C,epta_, perà q 

[a metnoria o primeiro ihe cõueo p.oer grande parte de fcu 
defie nome etn Portu .. · eftado_, & ainda com tanto fegredo 

gal , ,per força d'arn1as to11li.bl1 a ci- induftria_, & cauteHas como niffo 
dade C.>ept~ aos Mouros 11.a pafiãgé teue.~nto mais q a 111eÚna pa!Ta-
que fez ,çfn Africa: ficou p Infante getn que feu padre per 1nuyto tfpa 
'dó Hen~·ique feJ filho terceiro ge- trazia guardada no peito , lhe- foy 
nito, muito mais defejofq ·de fazer n1ayor empedilnéto: ca nunca quis 
guerra aos inG.eis. Porq ft.: acrefcen q1,1e os n1ouros foGem encetad~s có_ 
tou a natural inclinaçã.o, q fempre entradas & faltos q os cfpertafle~11, 
teue de exercitar dte offic~o de 1ni~ · & elle perdeife húa tàtn grande ein 
licia por exal~amento da fê Catho- preza·cmno foy b cotnetünento & 
hca, não rométc·a glorio~a viél:oria totnada daqnella cid-ade C)epta. E 
q ·e feu padre 'Com tai1to louuor de · pofto que cõ a poGe della _, pareci<J. 
Deos,& gloria da coroà defte Rey.. eHe negocio de conquíft::tr os Mou 
no alcançou na tomada ·9efta cida.. ros tnuyto leu e_, por a entrada _, & 
de C_~ep~a_,~e q elle I;1fa1:te:: foi parte porta 4 p~r aqui ~11,aü~ aberta:o Ip .... 
.muy pru~c1pal ~ fc:gudo c~:reuemos fante d~in Hennque\pera feu pro-: 
t1n a outra no {la parte int~,:ulada A~ potro ach~ua tudo ao contrario. 
frica,de q ndl:e precedente: capitulo Porque vendo dle con1o os Mou~ 
fize1nos mença1n:) mas ainda foi a- r os do Reyno de F~z·_, & Marrbcos 
cerca ddle entra caufa muito mais . ficauão per coru1uifb 1netidos na · 

c ,., b . "' d ·-1 ~ncaz, _q _era a? ~g~çao . o cargo co"roa defl:es Reynos, por o nouo 
& admm1H:raçao q tmha de gouer~ titulo qt1e feu pay tmnou de fenhor 

. ~~d~E ~~ ~~d~m ,~~ ~~~3~laria 9,~ ~~ ~>eptaJ ~ q pc~ ~!1~ poffe real~ 
. ~~ , e1npre!Ia 

... - .... 1 
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~turo prtmetro; Foi. 5· .. 
etl1fi1:ezu daqll~ . _guerta er~ propriá . fi~utrt cõ 6s iiegtós de IaloÉ: onde 
dos '"Reys deite Reyilo J & elle nad fe co1neça a regiam de Guin~,a que 
podia e11treuir 11Hfo ton1.o cõqui{l:a os mefmos Mouros chan18o Gui .... 
dor mas c01~n6 capitão enuiado, nauhá; dos qttacs recebemos df~ 
e1n o proce~o da qual guerra elle nome. Pois tendo ó Infarite dl:a Ül 
aui~ de feguir a võtade delRey, & a formação appt0uada per muitos éj' 
difpoíi~ão do Reyno J & não á fua; concorrião en1 húa rt1efn1á couf.1, 
afientou em mudar' eil:a conquifi:a cmneçou a poer c:m execução efi:a 
pera outras partes mais re1nÔtas de obra que táto de[ejaua: 1nandaüdo 
Efpanha,do que erão os Reyncs de cada. aní10 doüs & tres nauios que 
Fêz)& :N1arrbcos. Cõ que a defpeza lhefofiem defcobrindo a cbfi:a ale 
de fie ca[o foíie pr:opria delle & não do cabo de Na1njquc he ad~antedo 
taxada per outrem:& os meritos de cabo d~Guillo óbr.a de doze legoas.' 
feu trabalho ficaffen~ n1etidos na O qual cabo de Na1n, eta ·o tennd 

, orden1 da cauallaria deChrifl:o que da terra de[cuberta q os nauegànt~s 
dle gouernaua de cujo tefouro po- de Efpanba tinháo pofro â nauega,.~ 
di~ defpen der. E tambcm porque ção daquellas pnrtes. E dado q por . . 
acerca dos homée's lhe ficaffe 1101ne ·c a ufa das diligendasJ& m~dos que 
de primeiro cõquifi:adorJ. & defco-. nifio teue., ante que atinafle os pri--
bridor da gente ydolarra;,en1prefc1 q meiros nauios, elle dt:ma be1n in.-
tf o [eu. ten1po nephmn Príncipe founado das coufas de toda a co fia. 
tentou. Con1' o qual fundamento da terra qt\C os Mouros habitauão, · 
pera que d.te (eu p1:opoíito ouueífe per eyo àelles: algús quiífi:ráo af-
dfeéto:era 1nuy dehgéte,& curiofo firmar, que como era Principc ca_. 

' na inquifição das t~rras & feus mo- tholico & de vida muy pura,& re-
radores, &_ de.todalas .coufas q per- ligiofa, efia e1nprefa thais lhe fora 
tdKiáo á geographiadãdofc muyto reuelada que per clle mouida. Porq 
a ellá . Donde aísi na tomada de dlando en1 bCra vill:i qlíe i1btia111é-4 

. C,~pta, como is outras. vezes q lá · te fundaua no Reyno do Algarue 
pailouJempre inquiria dos Mouros na angra de 'Sagres a que pos nome 
as coufas de détro do ferrão da ter- Terçan3bal, & ora fe d~ama á villa , 
ra:prin.cipalmête das partes remotas do Infante: hú dí::t em [e leuantádo 
aos Reynos d~FêzJ & Marr8cos.A feinpre cedere1rt mais couh'ls q às di 
qual deligencia lhe refpon leo co1n ligécias q fazia pera ter itJ.formação 
o premio que elle dekjaua, porque das terr~s: 111ândou cõ t~ll~t~ diligen 
veo faber per elles não fôn1ente das cia _armar dous n;:mios que foráo os 
terras dos Alarucs q fun vezinbos ptirüeir6s,como (e na(jlla noite lhe 
aos defertos de Africa a q elles cha.. fora dito qfen1 mais dihça1n nem· 
n1a111 CJaharà, mas ainda das q ha- inquiriçaln do q perguntaua m~w-

b~t~O. ~s p~~~~ ~~~negu._:~ q~~ ~~~~ ~~Q~ ~Ç~~~dr.~ ~ n~m f~~~nr~ per 
COJa.!...t . - ."' . 
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· q)a prirneíra 'de cada 
~on.jeél:ura deita prêa:,, m~s ~inda feruer deitas a~oãs & baixo -~ <:l.cha-
per outras que os [eús no~va:dizem· uam '.concebiam que o mar · daly 
(er eile exor.tado.per or4culo di~in~ por d1ante era t~~o aparcellado, &· 
que logo o fizefle. MJs ps na mos q que nam fe pod1a nauegar: & que 

' daquel.la vez, & doutras foram, & efia foraacaufa porque os pouoa-
vieram,natn defcobriram mais que dores defia parte da Europa, nam 

· até o cabo Bojador: que fera.iauáte fe efiéderão a nauegar contra aq\las 
de c~bo de Nam , obra de · {efenta ,r.egiões. Algús q entendiatn a cerca 
le.goas, .& aly parauatíl todos, fein das ·cohíà'S naturaes, q~eriam dar 
algú ouíàr de co1neter a pa:ífagem caufa porque o màr<.laquellas ~erras 
àelle. Por.q como efl:e cabo coroe- quentes nam era tam profu~1do co-
ça de .incuruar a terra de muy lon.. mo o da'S terras frias:: dizendo que o 
ge,& -ao refpeéto da cofia que atras {ol queima.ua tanto ~s terras que ja_:-
tinham deku_berra, lança, & boJa ziam deba1xo.do fe~ curfo;l que co 
p~r? .aloefie perto de quaréta legoas jufia caukt dl:aua a!Ientado per to-
(.don~e defie n1uitQ bojar lhe cha- ·dolos filofophos feren1 terras onde 
1náião bojador: } erra para eUes <:o~ [epam podia habitar por razan1 do 
(, .n1u i noua apartarfe do rumo q ardor delle: & que ç,{le ardor era o · 
leuauáo & feguir outro nera aloe que col:fumia as agoas doces' que 
fie de tantas legoas. Principalméte: geralmente fe produzetn do cDra~ 
porque no rofl:o do çabo achauáo çam da terra, & as falgadas erá das. 
húa rdl:inga q lançaua pera-ç mef... que o 1nar fi io efprayaua naquellas 
mo rmno da loefie obra ~e le- prayas ·quentes ~ _ de maneira que a. 
goas: o tid~e por razão das agoas q :uauegaçá<;> das taes regiões erá l'iüis, 
aly corremnaquelleefpaço3 o baixo prayas ,cubertas de baixos que tnar 
as moue de maneira, que parecem uauegauel. Os capitães éj o Infante 
faltar-& feruer: a vifia dasBuais era · en:uiaua a efie defcobriméto, quádq 
a ~odos tam· temerq[a que não-ou- (e torna:parp pera~e Reyno pare~ 
fauão de as cometer., & n1ais quan cendolhe que o aópr.aziam pbr k'l-
do viam o baixo~ O qual temor <.;e- berem qtie fua natureza & índinaçá 
gaua a_todos, pera não entenderent· era fazer guerra aos .Mouros: vinhá. 
que·afaftatld;ofe do cabo o e[ paço fe pella coil:a da Berb~ria té o efirei-
~as ~eis l_egoas q occup~ua o baixo, .to, onde fazian1 -algC~s enrradas & 
p~d1am .~~ar ale~: porqpe c?m~ faltos na: pouoàçôes -delles, ~0111 
er~1n co~~~;nad~s as nauegaço~s q que fe aprefeú~au~m antelle ale-
entam faztao de lcuante a ponen te, gres de fuas Vltc:inas . Mas o de-
Jeu.ando femp~~ a co~a.t~a tnão por ~ejo do Infante cmn· eíl:as d~s pre- . 
rumo dagulh.a: nam íab1arn cortar ías nain ficáua fabsfeito)porquc to-
.tam la~go ~u~ fal~aífeJ? o ~f paço do eil:âua.poHo na ~[P.êfanç~ que . 
~~ ~~it~_ga i# fol1l~!~ES~~ ~.V~~~~ !~ 2 ~fpr~~~,_pr911:1ena !e pro!eguiL 
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Ltttto prtmetro. Foi. 6-

ft 11aquella e1nptefa:9a quàl algúas no centro daquellàs'. regiões)& pr6 
. vezes defifria_, porque os negócios . uincias bárbaras tinha Catiuas, fem 

1 do Reyno, & as pafràgés éj fez aos noticia dos méritos da noif;I reden1 
lugares de Africa, o em pediam a p,ção:partidos d1es dous caualeiros 
11~m leuar o fio defie defcqbrimen . em fua bârca,começou nefia viagé 
to tam conti11uado como el1e de- obrar feus n1yfieriosj demofrrãdo-
fejaua.E vindo do grande cerco de nos_,& defcobrindo a grandeza dos 
Cepta ( con1o fc na parte d~ Africa mundos · & terras q pera 11tis tínha 
conten1,)depois que dl:es negócios criado, com tantos thefouro~ & ri.-. 
algum tanto lhe dera1n lugar ,falá- quezas con1o en1 fi continham.As 
ram lhe dous caualeiros de fua cafa . quaes terras auia tâtos mil annos q · 

• . que naquellas idas dale1n o rinhão ~ por i1ôílos peccados>ou pellas inór 
muy be1n feruido:pr.díndolhe mui ines & torpes idolatrias de Íeus 1no 
to que po,is fua merce armàua ná.. radores_,ou per outro qualquer juy .. 

. · 11ios pera defcobrir a cófta de Berbe zo oculto, dl:auam cerràdas) & de 
ria_, & GuineJ lhe aprouu.dfe irem · nbs ben1.dquecidas:femauer.prin.-
dles em algum náuio a efl:e defco- · cipe ou Rey de quantos foratn etn 
brin]entq.)ç~fentiam en1 fi que nel Efpanha q eíl:e defcobrimento co-
le o poderi~1h bem Ü;ruir~·{)-fnfan metefle., cmnà lemos que tomà.rão 
te verido {uas.boas vontades_,& co- outras e1npreÍ:1s que nam trouxerâ 
11hecendo delles ferem hômeés pa.. tanto louuor â Igreja de DeosJnem 
ra qualquer honrado feito pella ex- a fuas corôas tanta gloria & acrccé 
periencia que tinha de f eu~ feruiçO$, tél!nento co1no lhe efia podia dar . 
mandoulbe ar~11ar hum nauio, a q P.arece q a{sí como e1n o velho te .. 
cha~auã Barcha naquelle tempo: fiamenro letnos éj Deos na1n con .. 
& deulhes regirriento. q correfien1 fentio. que Dauid fendo a elle mm 

'a c0fia de Herberia tê pafiaré aquel- acepto, lhe edificaífe templo por 
le temerofo cabo Bc;>jadot J ~. ,dhy fer baram que trazia as mãos tintas 
foíle~ defcobrindo o q maís ~chaf de fanguc humano das guerras que 
fem: a qual terra fegundo moi1ra- teu e_,& quis que eite templo mate-
uam as tâuoas· de Thol01neu _,& af- riallhe edifica{fe Sabrnáo feu filho 
fi pela informaçam . que tinha dos por fer R~y pacifico & limpo defte 
Alarues, fabia fer cõrinQa húa a ou-- fangue: afsi pennitio dlar efta par-
tra_,~é fe meter debaixo da linha e- te do 1nundo tantas centenas de 
qúinocial_,peróque nam teueífe no annos encuberta & efcondida.Por 
ticia~ nauegaçã da fua côfta.Nof- qu.e ram grande. çoufa como era. 
[o Senhor como porfuatnifericor~ ·a edificação da fua igreja ndbs pa: ... 
dia queria ~brir as pórtas de táta in- ~es da idolátria, conuinha que f o fie 
fidelidade, & idolatria pera faluaçã per hllln baram tam puro,tam lim-
de tantas mil almas q o dem6nio po~ & de coraíam tam virginal ço-
~ .. . . _,_._ ~ ~· - - "-----· . - ~ ------'·-=-~ ---- .__._ -- ,· - ___ .....__ - .,. 6 

e~· --oy 



, - " ~ã primeira decadà 
trio fov efie InFarite dom Anrique & "pàfià qii~' os vei1tOS lhe fizeram: 
que abri o os allcéces della, & per perdeJ; a viagen1 que leuàuam fegú-" 
O!Jtro rá chrifrianífsüno & iehidor do o regimento do Infante , Í1am 
da fee,& honrra de Deos como.foy os defuiou -de fut\ boa forçuna: def ... 
elRey d(nn Manuel iêu fobrinho, cobrTdo a Ilha a que agora di.atna-:-
& neto adouptiuo : ·q depois COll10 mos Porto fanétop qual nome lhe 
adiante ver,emos muyto trabálhou dles ent_am poíferam porgue os fe-. 
na edific.:1ça~ ddla igreJá o!ie~1tal:, gurou d~ pirigo q nos dias da for'" 
metendo grade parte do pouo tdo- tuna P.g.fiaram. E betn lhe pareceo 
làtra etn o curral do{enhor, & co- ~ue terra etn parte 11,á efperada,nani 
mo hCinouÓ apofi:olo leu ou o feu foii?-ente lha deparaua Deos pera fua 
11o,r~e per todalas gen~e_s . E afsi per- faluaç~nl, mas ainda pera ben1 & 
m1t10 que efie defcobnmento pela ·prouetto ddl:es Reynos , . vendo a 
magefiade delle, ·pafiàfi'e pel,a ley 1 d~fpoíiçatn & fi tio della: & mais 
teni.· as grandes coufas:as quaes qua nam fer pouoada de tam fera gente 
eófe queretn· mofi:rar a nÓs, té hús COlUO naquelle tepo eram as ilhas 
prin.cipios trahalhofos,& cáfos não Canareas de que ja tinbatn noticia. 
penG'ldos, & de tanto pirigo, cmno Cõ a qualn~ma fem ir mais auanté 
pa{faram eftes dous caualf:i~os qu~ (e tornaranl ao Reyno, de q o. In-
o Infante m:andou defcobrir. Porq fante recebeo o mayor prazer que 
ante que chegaífem à cofi:a de Afri- té quelle tempo defia fua imptefa. 
ci, .faltou com elles tamanho tem- tinha vifto: parecendolhe que era 
para~ com força de ventqs contra- Deos feruido della pois ja con1e.:._ 
rios a fua viagem , que p~(rderam a çaua ver o fruéto de feus trabalhos~ 
efperariça das vidas:por q naúio fer E acrecétaua 1nais a efl:e [eu prazer,. 
ta1n pequeuoJ &·o·m.àr tilm groífo dizerem aquelles dous caualeiros,.a 
que os comia, correndo a_aruore fe- hum dos quaes chamaua1n Ioa1n 
ca á vontade delle. E ·corpo os ma- Gonçalues Zarco dalcunha, & ao 
rinheiros naquelle te1npp nam erá outro Triftam Vaz) q vinham tam 
coftumados a fe engolfar tanto no contentes dos ares Gtio & frefquidá 
peguo do már, & toda fi1a nauega- da terra, que fe queriatn lá tornar-a 
~arn era perfangraduras fe1npre a pouoalla: por veretn que era n1uy 
:v.ifta de terr~, &fegundo lhes pare- grôfia, & azada pera fruét:i6.car ro-
cia erá muy .. afaftàdos da c:uf\:a defi:e daslas.femétes & plãtas de proueit0. 
Reyno~ andauam to~os tam toruà- E nam [ÔnH~te ell~s & os outros de 
dos, & fora ·do feu .juyzq pello te.:. fua cõpanhia q á vira1n, mas ainda· 
mor lhe ter ~01na~~ a~ayor part~. muytos pollo q ~e della ouuiam, 
<lelle,-que l'lam fabtam JtJilgar em-.q : & tambe1n por co prazer ao Infan-
paragem eram. Mas aptquue a pia-' te fe offere,ceram a elle (;_õ efte pro-. 
· ~ad~ 2~ _D~~s)gu~ ~- !~!?P~ :çe·[ou~ poíito d~ á pouoar: antre os quaes_ 

--- · --~- - --~~- --~- foy 



Liuro primeiro;· Foi. 7. 
/foy ' hú~ peífoa nõrãi1el chamado to crecimêíítõ per efpaço Je dou! 
Ikrtolameu Perdhello, que era fi_ annos que aly dl:eueran1, ~ue quaíi 
'dalgo da cafa do Infante dom Ioão impo~tunados daquella praga, co-
feu irmão. Vendo elle.Infante dom mecou de auorrecer a todos o tra-

" Anri9ue, o aluoroço com que fe jl balho & m8do de vida que aly ti· 
os home és defpunham a efte ne- nhã: donde Bertolameu Pereftrello 
gôcio, conuertiafie a Deos: dando- determinou de fe vir pera o Rey no, 
lhe muitas graças ~ois ~he aprou~e- ou per qua!quer outra n~cefs~~~~c: 
ra fer elle o primeiro q defcobnífe que peraifio ceue. 
a efie Reyno , principio de outros 
em que o coraça1n da gente Portu-
gues fe efiendeífe pera feu feruiço~ 
Pera a qual ida logo com muita de 
ligencia mandou armar tres nauios_, 
hum dos qnaes deu a Bertolameu 
Perdl:rello, & os outros dous aIo-
am Gonçaluez & a Trifiã Vaz pri-
meiros defcobridores: indo muy a-
percebidos de todalas fementes , & 
plantas & outras coufas co1no qué 
cfperaua de pouoar , ·& a!lêntar na · 
terra. Antre as quaes era h uma coe-. 
lha q Bertolameu Perefirello leua-
ua prenhe n1etida etn húa gayola q 
pelo mar acertou de parir, de q to .. 
dos ouuerã muyto prazer : & teue-
ran1 por bmn pronoftjco , pois p 
pelo caminho começauá dar fruéto 
as femétes que leuauam, & aquella 
coelha lhe daua efperança da gra11-
de tnultiplicaçam que auia~ de ter 
11a terra. E certo que efta dperan~a 
da multiplicaçam da coelha os não 
enganou , túas fqy com mais pefar 
que prazer de todos:porque chega-
dos â ilha & folta a coelha com [eu 
fruéto, en1 breue tépo multiplicou 
em tanta maneira, que não kmeà-
uam,.ou plantáuatn coufa que logo 
na~ f~g~ !.oy~~ Q q~~ foy ~~ ~~: 
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f (omo loam Gonçalues, ($
1 

Triftam Va~-partido Bn·-
tolameu Pereftrel!o defco!Jri 
.r ão a ilha a que o r a chamam 
da Madeira:a qual o lnfan 
te dom A nrique repartia em 
duas capitanias_, hua chama 
da do Funchal q deu a I oarn 
Gonfalues f5 a outra Ma-
chico q ouue Triflam ~a{. 

~~::::::;;;:;~ Oam Gonçaluez; 
& 'friftam Vaz 
cmno erã chama-
dos pera milhor 

. f@i fortuna & mais 
profperidade, não 

fe quiíferâ vir pera o Reyno né lne-
nos fitzer a!fento naguella ilha:m~ 
partido Bertolameu Pereftrello,de ... 
terminá rã de ir ver fe era terra b(ia 
orande fombra que lhe fazia 'J ilha 
~ q ora chamamos da Madeira. Na 
qual auia tnuitos dias q fe nam de .. 
tern1i11auam, porque por raza1n d.a 
grande hun1idade que em fy conti .. 
uha co:rn a efpefiura do aruotedo~ ._ __ -·-- ~ - ---~ --· · fçrnpre 
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, .'. (]) d prHneir7t"deêãdd 
fempr.e.a viam · afumada daquelles lidade COlllO rõàm Gonçáluez, fà~ 
vapores, & parecialhe fere~ nuués n1ente gue ·era chegado a elle per 
groífas· &·outras vezes afirmâuam amJZàde & companhia,& q C0tl10 

que era terra: porque de marcando -. hómem · 1nancebo & defia conta . 
.. aquelle 'luga;· cõ a vifia,nam ô v.iáo fen1p:~ era no~11eado por 'friflatn: 

def.1ffombrado como·as outras· par osquaes chegado ambos em hum 
tes. Afsi-qúe mouidos defie defejo, bârco do mefmo Ioa1n Gonçaluez, 
em -dous barcos que fizeram da n1a fairâo naquelle lugar chamado 6ra 
deira·tla ilha em quéfl:auam_,vendo a ponta de TriH:am, & aly Ó kixou 
o már pera iflo defpof.l:o paílâra1n Ioam Gonçaluez, diz'endo que em 
fe a elh: â quál chán1aram da Ma- qoáto elle hya no batel dar húa vol 
~eira por cau{à do grande & n1uy ta á ilha bufcar outro porto,que en-

, efpefi'o aruó'redo ·de que era cuber- traífe elle ver a .terra per dentro. E 
ta.: Notne Já muy celebradd & fa- que ficando aly Trifiam, elle viera 
bido per toda a i1ofià Eurôpa;& af- , en1 feu barco ter 5par te a que ôra 
1i em . muitas partes de A~rica .& A- chamam o Funchal , do qual fi tio 
fja, por os fruél:os da terrà de que & defpofi.ílàm de çerra quanto de 

_todas. participam:& ella taln n&bre fora fe podia julgar elle ficou COih 

fertil,&. generofa em feus 1Inorado.. tente:& tornando onde leixára Tri-
res, ·que tirando Inglaterríl muy an" H:an1lhe deu toda aquella terra que 
tiquifsima em pouoaçatn & illufire lhe d~pois foy dada em capitania, 
cõ a magefiáde dos feus r~yes, em ifio em nome do Infante, por trazer 
todo o már Oceano occidental a regimento & cmnmillam fua pera 
efia noífa Európa,ella fe póde cha- o po.der faze~·. Gomezeanes de Zu-
mar prír1çtfa de todas.() c1ue·á fama râra q foy 'cronifia defies reynos de 

· té da ida deites dons t_ap.it.áes & fua cuja efcriptura nôs tomamos qua(t 
fayda em terra,& que Io~m Gõçal-- todo o procdfo do defcobrimento 

· uez com o feu bàrco fayo onde Óra de Guínê ( como fe a diante verâ ) 
chamam Camarà dé.lobps júto do em foma diz que ambos efiescaua-
Fúchal,& Trifl:atn Vaz fayo na pó- l~iros defcobriram efia ilha: perô 
ta de Tr\f\:ã a q elle entarn deu J:lo- fempre non1ea a Trifiatn Vaz por · 
me:,& q da íayda q "cada hú fez ne- TriHam,como pef{oa 1nenci.s prin-
fie: lugares lhe coube· a fc)rte da ter- cipal. Nós leixado o particular def- · 
r~ q l~1e foy dada pelo Infáte em ca . ta precedencia,baita pera nona hif-

. fntania lOs h~rdeirQs de Ioã _Gõ~al- toria íaber corno ao tempo que 
uez tem efcr~ptura · muy particular Ioam Gonçaluez fayo em terra, era. 

· -defi:e defeobrnnenro , & querem q ella tam cliberta de efpeílo & forte 
< toda a honra & trabalhp · delle lhe aruoredo , que nam auia outro lu-

fep dada: dizendoqTriH:ãVaznão gar tnais defcuberto que húa o-ran ... 
_era homem de ~anta. ida~e·nem ca~ ~c lapa: .ao modo de çamara ~q.o-

k>odada-



-Lidrõ pri#/eiro: '· Foi. BJ 
bodaéia .que fe fazià debaixo de húa em fatisfaÇãrri dõs féru1ços que fei 
terra foberba .foh>re o màr. O cháq na In dia e1n o cerco da cidade Dio· 
tla quallápa eH:aua 1nuy (ouado dos do reyl10 Guzarate,onde ~fl:au:a po~ 
pés dos lobos marinhos que aly vi- capitam quádo foy cercâdo per So .. · 
nham retouçar: ao qual lugar elle leünâm Baílà capitarn 1nor darma-i · 
chamou Camara de lobos, & to- da do Turco, (co-mofe verá e.tn fett 
mou ef\:e apellido e1n tnemoría q logar.) E a fora o meritQ qu~ efies 
naquelle lugar foy a prilneira entra capitães teueram naqueUe defcobri 
da de.fu~ pouoaçam. O qual apelli- menta pera l~es fer feita merc;~ da-· 
_do ficou a todo los feus hçrdeiros, quellas· ~apitanias, auia outros de 
& algús fe chama1n da Camara fQ- fuas pefioas ($l feruiço_per que cabia. 
1nente: & per6 todos trazem por 11elles -toda honra : porque em as 
armas fe fatn âs que deram a Ioan1 idas da lem principalmente em o 
Gonçaluez "·hum efcudo verde & cerco de Cepra quando foy o def-. 
hl'la torre·dc n1enagem de prata cu- barato dos mouros no dia da che..' 
berra_, & dous lobos de fua cór per gada onde fe elles achârã, & afsi no-
gados nella , & na ponta do curu- cerco de Tangere,ambos ô fizeram 
'cheo da· torre húa cruz douro. O honradatnente & o Infante ôs ar-
Infante depois q efies capttáes vie- tnou caualeiros. E que nef\:a.parte 
ram ao reino cõ a nôua deil:a ilha_, os meritos datnbos fo.lfem com .. 
-per confentilnéço ddRey dó Ioa1n mús, em Ioam Gonçaluez parti cu- . 
feu padre á reparti o em Juas capi- larmente auia os da nobreza do feu 1 

tanias: a loam Gonçaluez deu a q fangue, o que parece refponder a. 
c~~u11~1nos do Funchal onde dl:â a lhe ier dada mayor parte na repar-
cidade non1eada defie lugar com as tiçam da ilha , fe1npre depois pre-. , 
detnarcações que a ella pertencem, cedeo em honra aos capitães d~ 
de que ora feus herdeiros fam capi~ Ma~hico. Porem quanto aos tr_a-
tães de juro, & herdade fegundofe balhos que cada·hmn teue em po-·, 
contem etn fuas doações. E a Trif- uoar o que lhé coube en1 fôrte, 
tão Vaz deu a outra onde efrá a po... ambos fatn c;lignos de muito lpu-
uoaçan1 de Machko,cujos [ucei1o- uor:& c01neçáram e.fia obra da po- . 
res {L teu eram ré o anno de quinhé- · uoa5am no aano do nacimentq de 
tos & corenta, onde fe quebrou feu no fio Senhor Iefu Chrifro de mil 
lígitin1o herdeiro fegundo tinham <]Uatroce!ltos & vinte. No princi-. 
·pá fuadqaçam:da qual elRey don1 pio da qual pouoaçam poendo lo.., , 
lmll11 o terceironoffo Senhor ndl:e am Gonçaluez fogo naquelb parte; 
n1efmo tempo fez doação. della de . onde fe o'ra chama o Funchal, etn ~ 
jLlro, & herdade a Antonio da Syl- húa roça que fez pera .defcobrir.a 
ueira de Menefes filho d.e Nm~o terra do àruoredo & rama éj tinha 
~a~~~l~ ·~~ ~ylueira fen~~E de 9,~~~ pe~ ba!~?~ ~ ~1~!a ~ançar algúas fe-

me.ntes.: ....... - - ·:: 

·. 



• cnãprirrú:irã década 
1ne11tes~ afsi tÕmõu o fog; p~ire dá de Ínil qu~tro 'cétÕs· & tr~l;tã & 11.o: 
roça & do mais arnoredo , que fere ~1e. E por as coufas de H a Ilha fe~em 
annos andouviuo no brauio daquel a nós jà .muy manifdl:as & fabidas; 
las -grand~s matas que a' nature-za ti-: deixamos c~e efcreu/er da fe'rtilidadt; 
nha criado auia . tantas centenas de della: f6méte [e" pode notar~er cou 
annos. A qual defiruiçãn1 de ma... fa-ta_ln gro!Ia, que algús annos ren ... 
dcira pofio que f~y -proueitofà pera ·deo o quinto dos aç~cares ao mef-
os pnmeiros pouoadores logo en1 tràdo de Chrifl:o paílante-defdenta 
breue c01neçarem loorar as nouida mil arrobas : & efta nouidade fe a-

d ' b b"' d~s a terra: os prefentes fenteln e 
dte dano, por afalra q tem de ma-: 
çleira & lenh~ : po!:,que ·1nai~ ·quei..:. 
mou -aquelle primeiro fogo do que . 
denram te ora podera decepar for-
ça de-braço & machado. Couf.:~ que 
o Infante muyro fentio <?c parece q 
como profecia vi o efl:a necefsidad~ 
prefente que a ilha tem de lenha: 
porque dizem que mádauíjt qus: to~ 
dos plantafletn ·1Uatas, polo nego-
cio dos açucares ~e que a i~ha logo 

·deu 1nofira, gafrar tantá q era certo 
vir a efia necefsidade. E a pr~meita 
Igreja que o Infante mãdod fundar, 
foy ·noílà Senhora do Calháp & de~ 
pois q a ilha come~ou a rpultipli"" 
car em p ouoações fe fundqu no:fià. 
~~nhora da Aífumpçatn que ora h~ 
See cathredál Arcebifpad<:~ primás 
das lndias. Depois no at~no de _mi,l 
quatrócéros trinta & tres etn a viUa 
de Sintril a vinte [eis de Sete1nbro . , J 

elRey dom Duarte irmão çldl:e In-
fante -lhe fez doaçam della· em dias 
d~ fua vida,& no anuo fegt:finte çin 
a mefmavilla a vintefeis Doétubro 
deu todo:? efpiritual della a ordem 

' de Chrifio~as quaes doações depois . 
lhe, foram co11firmadas per e1Rey 
dom~ Affon(o fc~ (obfil]h9 o anno

0 

uia nn terra que occupaua pouco 
n1ais de. tres legoJs.A ilha do pôrto 
Santo, deu o Int1nte a ~e:rtolameu 
Pere.firello que á pouoáífe _, o que 
lhe foy muy trabalhoía co ufa , por 
çãu[a dos coelhos que os nlorado-
tes nam podiam vencer : dos quae~ 
ainda oje em hun1 ilheo quedtà pe 
gado a ella, he tanta. a multidan1 q 
·parecem bichos)& pJ:ífou já de tres 
mil húa matança que {e nelles fez. 
Ta1nbern ouu~ outra caufa de fe ef-
ta ilha nã pouoar c~nno a da Madei _ 

· ra, & foy por nan1 auer ~1ella ribei- _ 
ras de regadio pera as fazendas dos 
moradores _, com que Bertolameu 
Perdl:rello ficou con1 me11os f8rte 
que ds o~-ltros capitães, cuidan~o o 
Infante naquelle tonpo que lhe fi ... 
cana a 1nilhor. 

C A P I TV L O. · I ! I I. 

! 'Das murmurapoes'Cj o pouo 
do Reyno fazia cõtra efle de f 
cohrin'tento.E co'ino auendo do 
ze annos que nelle fe pro[eguia, 
hu. Gileanes pa!fou o ca6o Bo-
jador tão t:m~_!ofo.l!_~ opinião ' 
das gentes. · · , 

Com 



Liuro piimeir·o; Foi. ~. 
~~~~o !\1 o defcpbrimento tesinasáit1dà.oÜtrãspetràãsdemães 
JP · defl:as duas ilhas come- qualidade dizião • Certamente nós 
~. ~~1' ,~ çou o Infante a fe e~fo~- não fabémos qhe opiniãô foi dht 

· · jt~ çar maes ein o feu pnt'l.Cl- d~ Infante, 11em que frqéto elle e[~ 
pal intéto, que era defcobrir a terra perá defte feu defcobtin1ento_,fenão 
de Guinê por auer j i doze annos q perdi~ão de quanta gehte vae eín 
trabalhaua niílo contra pareéer de os nauíos , pera ficarem muitos or-' 
muitos:fem achar aJgmn final pera faõs, & viuuas no Reyno,.alem dà 
íarisfação daquelles, qu~ auião efl:e · defpefa de fuas fazendas, pois o pe .. 

- negoéio por couG1 {em fruéto, & tigo,& o gafl:o ambos eH:ão mani ... ' 
lTILÜ perigofa a todolos,q andauão fefios,& o proueito tão incerto co..: 
neH:a carreira,por efre co1nn1Ú pro- mo todos fabeinos.Porque fe1npte 
uerbio que rrazião os mareant.cs: ahi ouue Reyes & Príncipes em Ef~ 
~m paflàr o cabo de . Nam, ou panha tlefejofos de grá1í.des empre .. ' 
tornará ou não. E era tão aílentado fas, & tam cobiçofos de bufcar, & 
o tert!or defra paffagem no coração defcobrir hoUos e11:ados como o In 
de todos, por herdar é efra opinião · \ fante:& não vemos nem lemos em 
de feus auós , que co1n muito tra- fuas cbronicas que mandaífem dei;. 
balho acbaua o Int·mte quetn niffo cobrir eil:a terra.,tendoá por tão ve--: 
o quifdfe feruir, peró que ji o defco zinh~.Mas como co ufa de que não 
brünento da ilha da Madeira deífe efperauão hõra ou proueito qlgunt 
algUln ani1no ao.s nauegantes. Por... deixarão de .a defcobrir ~ contelltan: 
,que dizião 1nuitos , q co1no.fe auía dofe com a terra, que 6ra temos_, á 
de paílàr hum cabo que os marean.. qual Deos deu por termo & habi.-
:tes de Efpanha poflerão por termo ração dos homés: & fe algúa ouuer 
& .61n da nauegação daquellas par.. oude o Infante diz, deuemos crer 
tes:co1no home1ns que fabião,não que eHe áJeixou pera paftú dos bru 
fc·poder nauegar o 1nar que dlaua tos. Cà fegundo os antigos dcreue.o / 
alem delle, afsi por as grapdes cor.. rão das partes ~o m~ndo , todos a--
retes como por fer mui aparcellado finnão que efi:él.per que ofol anda~' 
& com tanto fe.ruor das aguagens q a que elles chamão to.trida Zona~ 
foruia os nauios.E maes que a terra 11áo he habrtada.Ora,onde o Infa11 .. 
-que o Infante mandaua bafcar não te manda defcobrir ,h e j~ tal1to dé-
cra terra, mas hús arcaes como os trono feruor do fol, que de .bran ... ' 
defertos de Lybia,de que falauáo os- .cos que os homems fam,fe.la.for al 
efcritores: por ella fer húa parte a gum de nds, ficará-( fe efcapar) tão_ 
1naes octidental della, de que j~ ti~ negro como fam os Gúineos .vezi ... · 
uba experiécia em as feffeata legoas nhos a eil:a quentura. Se ao Infante 
de cofia qqe-dl:auão ante do cabo parece qu(Àcomo bra achou efl:as 
Bojado~-~ ~ ~1áo fô~ent~~s ma~ea1~ ~uas· ~lhas q~: ~!eiDu mae~ ~leuaftdo 

1..., · ne ;. 
\ . "~' r ·l 



1Ja primeir a de cada 
nefl:ê defcobritnento .; pôde achar 
outras terras h ermas grofiàs & ferti-. 
les como dizem q ellas ,fan1 : terras 
& 1naninhos ha no Reyno pera ,ré-
per, & aproueitar fem perigo de 
tnar, ne1n defpefas defordenadas. E 
maes temos exemplos contrarias a 
dl:a fua qpinião, porque os .Reyes 
paífados ddl:e Reyno fempre dos 
Reynos alheos--pera o feu trouxerâo 
géte a efte a fazer nouas pouoações: 
& eUe quer leuar os naturaes Portu-· 

-guefes a pouoar terras hermas per 
tantos perigos, de mar, de ft>rne & 
fede, como ven1os que paílà1n os q 
lá v~rn. Certo que outro exemplo 
lhe deu feu padre poucos dias hà, 
dando os 1naninhos de Laur~ junto 
de Coruche a Lambert ~le Orches 
Ale1náo,q~e os rõpdfe &í pouoaJfe 
co1n obrigação de trazer .:,a elle In o-

. r:_dores efrrãgeiros d' A!ernanha :. ~ ·-
nao n1andou feus vaílallos paqar 
:1len1 mar rotnper terras que Deos 
deu por pafio dos brutos. E bem fe 
vio quanto mais naturaes.fain pera 
elles que pera nós,pois erp tão pou .. 
cos dias húa coelha multiplicou tá-· 
to que os lançou f$r~ ·da primeira 
ilha, quali ánnó · amo~~fiaçâo de 
Í)eos que ha por be1n fer aquella · 
terra pafr_àda de alimarias & náo ·ha 
bitada per nós. E quandq quer que 
t}eftas terra~ de Gt;~iné [e achaífe tan 
i:a gente como o lnfanta diz não 

I J 

. faoen1os que gente he, i'\em o tno~ 
:~o de fua pel ep: & qu~i1do foífe 
tao barbara como faberitos que he 

. a das Canareas,aqual a119a-de pene-
~~ e'!! pe~E~o~ ~~m~ ~~~as ~s P~: 

dradas contra quem os ·quer offen: 
d~: nos que proueito podemos tq 
de terra tão dl:erde & afpera,& ca-
tiuar gente tão 1nefquinha. Certo 
1-iós não fabe1nos outro, fen.ão \;ir é 
dles encarentar o mantünento dé!-
terra,& c01nerem no.ífos trabalhos·: 
& por cobrarmos hum cotnedor 
-defres:, perdern"los os amigos ·& pa- · · 
rentes. Efras .& outras coufàs .dizia 
.a -gente n.'aqudle tempo, vendo có 
quantoferuor, & defejoo Infante 
procedia nefie defcobrimento de 
Guin~; a qual conqaifta durou per 
·efpaço de do.ze annos, ien1neik tê 
po algmn de quanto<.; na_ui?s man-
dou oqíàr pa:ffar o cabo Bopdor.P0 
r-em quando qs capitães tornauatn, 
'fazião algúas entradas n~ cofra de 
Berberia ( con1o arras diílemos ) có 
que.eHes refazião parte da defpefa:o 
~o Infa1~t: paífaua cõ fofrilnento 
[em por lflo moil:rar aos h01nems 
de[contentalnento de fcu ietuiço_, 
dado que não c01npriífem b p.rin-
cipal a que erão ·enuiados. Porque 
como era Princ:ipe catb:olico & to-
dalas fuas coufas puni-41 emas. mãos 
de Deos, parecialhe q não era me-
recedor que per dle fo.ffe defcuber;.. 
to)o q tanto te1npo auia que eftaua 
efcõdido aos Princlpes pafiados de 
Efpanha. Con1 tudo porque fentia 
em .íi hmn eHimulo de virtuofa per 
fia que o não leixa~1a defcanfar em_ 
outra coufa: parecialhe que era in 
gratidão a Deos,datlhe dl:es n1-oui-4, 
mcntos que não defiihffe da obra, 
& elle fera iífo 11egligEnte.As quaes 
!~fp~r.~~~~~ ~~~ ~ ~~~~~~.~~ q m~n- , 

· dou 

/ 



:Liurõ primétrô... Foi. 1 ô . 

dou armar húa barca a capitani~ dà balho tiq t1iridas coíno et~o aq.ud:.~· 
qual deu a hú Gilianes feu criado na lásJ & agalardooufua pdfoa _& afsi 
túral da villá de Làgos; que ja· Ô an- os da fua compaühiá co1n honra, 
no ·paB.àdo fora á etl:e defcobrimen & merce. E o qüe maes· _anúnou o 
to: & pot lhe os tempos 11áo terça~ lnfante a dh emprezaJ foi contai"~ 
ren1 bem·J fe foi as Canareas~ & em lhe Giliailes como faira eín a terra 
algús faltos que fez tomou certos feni achar geüte J ou pouoaçáo ai~ 
c~priuos com que fe tornou pera o gúa; & qu~ lhe parecera mui frefca 
Reyno.E porq o Infante [e motl:tou & graciofa: & que em final de náô -
mal ferutdo delle _por efl:e feito; fj ,. fer taín efl:etele corno as gentes th-
cou tão defcontente de fi: que nefia ziáo/razia ali a fua merce em hun1 
f:egunda viagem detenninou de of- barr il cheo de terra) húas .heruas q · 
ferecer a vida. a todo los- pirigos J & [e parec1ão c m outras que d r o 
não vir ante o Infante fetn tnae~ .. cer Reyno tem flores a que chain ão rõ 
to recado do que trouxera o a.nno [as de fanéb Matia . As auaes fendo 
:p'àílàdo. E a efie feü própofito [e -trazidas-ante o Infante elle_ às tbeí~ 
ajuntou a boa forturia ;ou por mi- ~aua, & tanto fe gloriaua de as ve;r, 
!hor dizer a hora etn g Deos tinha cotnó [e fora algum frucro & mo--
limitado o curfo de tanto receo co~ iha da terra de pro1nifià1n , dando 
mo rodos tinháo de paffar aqueife muitos louuores a Deos.: & pedia 
cabo Bojador:~ qual nome lhe elle a rioífa Senhora cujo 11ome aqlfel ... 
então pós pebs razões q arras difle- las heru.as tinhão ' éj encamiabaíle 
til os, não tendo d: àquel]e tempo as couÍ:1s daquelle defcobriméto: pe . 
algum acerca de riàs, & fegundo a ra louuor & gloria de Deos & ac~ 
fua íiruaçáo podemos dizer fer aqlle crefcentamento de fua fan&a fe~. E 
o cabo a que Ptholomen chama 11áo fôrnente o Infan~e cuja era eíl:à 

, -Ganaria promontorio. E pofio que em preza, 1nas ainda elRey dom 
a~ obra defia pafiàgem não foi gran Duarte feu irn1áo q então reinaua, 
c·e etn fi (quanto agora) então lhe fi-cou tnlli contente defl:e feito,tal~~ 
foi contada p_or nu1n gtande feito_, ·~o pella ho11ra do Infanre por faber 
& ouueráo que era igual a hum dos as murmurações que andàuão il~ 
trabalhos de Hercules:porque com Reyno defl:a fua emprézà: t<?lU? 
eH:a pafiàgem desfez a Vaã opinião por o proueit_o que elle & os fe_~s 
que toda Efpanha tinha,& deu ani- naturaes niífo podialn ter_. O qu~l 
1nb â quelles q não oufauão feguir logo publicamente quis 1nofir~r 
efl:e defcobri111enro. Tornado Gi- efie contentatnento, porque eftaq .... 
leanBes ao Reyno co1n eíl:a noua: _do em a villa de Sintra onde lhe fqi 
foi recebido do Infante cõ aquelle dada pelo Infante efl:a noua:· eUe 
prazer que fe re1n das cou(as tão de fe'? doação de todo o efpiritual d4s 

· ícjadas & per.ra.nto tçropo~ ~ tra... ilhas da Madeira_ Porto C1néto ; ~ 
· ---- 1- -~ ---~ -- · -- _ _ ..... - -- -· --------- B z. -. Deferta 



'D_a primetr a de cada 
Deferta ao inefirado de Chriíl:o, de barca : os q_uaes co111 bom tempo 
que elle Infante era gouernador, & alen1 do cabo jâ defcuberto, corre, 
diflo lhe pairou carta a vinte & f eis ráo ôbra de trjnta legoas . E faidos 
de Ottubr'o da era de 1nil quatro e1n terra, acharão raíl:o de homês, 
ceritos trinta & tres anhos, pedi~l- & can1ellos como q paffauão em 
.do nella ao Papa que o cõfirmafle. cafila de húa parte a outra: & fe1n 
E 119 mefmo tempo lhe fez merce maes outra coufa.depois de notaré 
a elle Infante,das ditas ilhas en1 dias a 1naneira & defpo6ção da terra, . 
de fua vida: con1· to~a jurifdição de ou porque afsilhe faia n1andado, · 
ciuel & crüne fegundo e1n a doa..:. ou per qualquer outra necefsidade 
~ão [e contem. .. · -· -- ... que a iífo os obrigoú fe torna~ão 

pera o Reyno:& ficou non1e aqlle 
lugar onde chegarão, Angra do~ 
ruiw:>s pala grande pefcaria que ali 
fizerão deUes. O Infante Cabendo 
per elles o que acharão, no feguin-

CAPITVLO. v. 
!f Co~aoo Infante mãdou.Af-

fonfo Gonçaluez '13aldaya feu 
co eiro por capitão de hum 6a 
rinel, (5' Cilianes o q pàjfou o 

· cd6o' Bojador em fo1a barca: · 
'fY corno tornarao fegunda 
~e .z no anno feguint e> (5 da 
peleja que ouuerão _com hús 
Alarues dous moços q [air11o 
em terra. 

~~ - -~ANNO SEGVINM 
~ ~ ~te de trinta & quatro,co 
~~- mo o _Infante e~~a ili-

. fo~n1ado per Ç1ha11.eSJcla 
tna11eira dá tetra & da pauegação 
fer menos perigo!a do que fe dizia~ 
martdou annar hutn barinel que 
~oi .o maior ~1anio q ~e eptáo tinha 
Jl1utado,po~ )aefrar fora pa fofpeita 
q~1~ [e tinha dos baixos ~~ parcel9 
l11z1ao a ver alem do caqo. A · cap1~ 
tania do qual deu a Affonfo Gorf ... 
çaluez Baldaya fiu copeiro) & e1n 

-.!ua companhia foi Gileancs en1 fua . 
'""'-~ --· --~- ~ --- -----~----" -.........- -----

. . - ., te anno os tornou mmar : encome 
dandolhe q trabalbaílen1 porpaílàr 
maes auante, t~ chegar a terra po-
uoada onde podeíle1n ver lingua 
pera [e il1forn'1ar della. Ndl:a fegú .• 
da viage1n cmno jâ nauegauáo cõ 
n1enos te1nor em breue tépo paífa 
rão aletn do que tinbio de(cuber-
to doze legoas :onde lhe a terra p::t~ 
receo chaã & defcuberta lançarão 
fBra dous cauallos que o Infante 
ln:tndara leuar pera aguelle miH:ei,. 
em os quaes Affonfo Gonçâluez. 

· mandou caualgar dous 1noços, & 
por·os não canbren: pera qualqu ... eç. 
cornda fe Lhe neceíiario foífe., nao 
confentio que leuaifetn armas de-
fentiuas. E tábern por lhe não dat;". 
nellas _confiança pera poderetn pe. 
lejar, fôm~nte leuarão l~11ças & e[.:. 
padas: & recado que não fizeflem 
tnaes que defeobrir a terra, & iil:o 
(ern fe apartar hú do outro,né nle-
nos [e apeaífem, & por é vendo al~ 
~- --·. ---- -- - --- '---- -" gua 



Liurõ primeiro. . Foi. r t. 
gÚí:t P<:~oa qi.1e elles _fem feu perigo j~ deU~.$ , . i1:o poder~o toinar.-fc 
P.oddlem pre'nder que o fi~eífem. 11ão ao outro dia pela menhaá; 
~e1:ia cad~ hum ddl:es mãcebos ?e Ondeforão recebidos éom grande 
qumze ate dezafete annos; & b~m fefia, & honra,de que elles erão me 
moilrar~ 110 acometilnento defie recedotes: cá não foi efte feu tafo 
feito quem depois auião d~ fer: por tão pequenõ que não poífa fer efti--
que co1n tanto animo partirão ao 1nado pót hum hónrado feito. Por 
<j lhe _AfÍonfo Gõçaluez manda na, que queín coníidetar a idàde ddles. 
con:lO fe f6rão paffear a hú campo &·a efi:ranheza de_ terrà, . & q~ntá 
mui fabido & íeguro. E quis Deos fabula a gente de Efpahha della di-
flUe a dl:e feu esforço não desfaleceo zia, & os te1nótes_ que tinhão cón~ 
bmn ~contecimento:porque fendo ,cebido d~ que i1ella aüia:auet~ que 
jâ paílada a mayor parte do dia da -foi obra dé geiletofo & esfotçádo: 
n1enhaã qtle partirão, acharão jun- animo, entrar per ella tão longei 
ros dezanoue b.omems cada hum quanto mais cométer dezanoúe h o 
cõ {eu si ardo na n1ão à maneira de mems de .figura tão disforme que 
aza,gayas. E co1no derão de fu~ito f~merite ·efperar a vifta delles etã 
fobre elles, fem ter lugar pera não afaz oufadia.Mas ifro he proprio da 
ieré vifios & [e tornJr ao nau i o .dar virtude & nobreza do fangue: e.Il). 
dl:a n~ua_, peró.que lhe era defefo .qualquer idade logo femoftra_, aiil.. .. 
con1eternn tal coufa: ouueráo que da que feja nos Úlâiores perigos ~1 

. .cai~ o m-aes nn culp~ de fuas ho11~ vida. E por não ficare1n [em o lne"'Í 
xas f e lhe fogdlem _,que em defobe- . rito que r~ deu e. ~q uelles que á cúftã 
diencia de (eu c~ pirão f e os come.. do feu fuor & fangue ferúem a Deos-
tdfem. Com o qual propoíito re.. ·&a feu Rey, & maes pois efies f<;>-
meterão a elles cuidando que os po rão os primeiros que por eft~s duas 
)deffem alançear,mas os Mouros te--. caufas o derramarão 11aquellas par ... 
uerão 1nílhor cuidado de fi: porque tes: he bem que fe faiba que a hu1tí 
tanto que os virã6 _, efpantados de chamauáo Heél:or homem; & ã . 
t~manha i1ouidade, primeiro que (e outro DiogÀ> Lopez Dalmeida:_ aro, 
~lles determinaffem fe acholherão a bos h01ne1ns fidalgos) & é(petiaes 
·hGa furna q eH:aua debaixo de hús caualleiros criados tu efchola dà 
penedos. Os mancebos ve~1do que nobreza, & Virtude daquelle · tem.;.. 
[e não podião ajudar delles à fua võ po, q foi a ca{à defte excelléte Prin--
.tade, depois que pelejarão hú bom . cipe Ii1fante dó Henrique. Affonfa. 
pedaço & ferirão al gGs,& hú delles Gon~aluez inforfnado pct elles· do 
ta.n1~em ficou ferido e1n hutn pee lugar ond6 ficauão os Mouros;·· d~-
de húa azagaya de retneífodeixárão terminou con1 géte de os ir_ bufcât! 
os de todo, & vieráo em bufca do peró todo (eu-trabalho_ [e coi1tíer .... 
na~1~o que P2~ f:!~~ mu~ ~P~~ta~9~ !~~ ~~ ~~~~~~ ~ de_Bfpojo que aqt:1dla 

- · . 3 gel)t~ 
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C APITVLO. yi. 
gente barbarâ com Í:cm<;>r deixo ti . 
na furna da contenda, o quál def-

' o 
poJO de pobreza foi n1aes por final · , 
da víél:ona dagudles naneis caual.. !f Como cAntão GÕçalueZJ foi 
lei r os que por fua valia.· C,õ o qual f a:zer m'at anç a ~e lohQs ma.,. 
feito alem do nmne .que dles gâ- rinhas, f5 4as [a idas que fez. 
nhará,o pera ti, rarnben1 o deráo có em terra per fi if _co Nuno 
a fua G1ida áquelle lugar q ,ora cha- d fe · ._.) 
ma a At~gra dos cauallos: que co1~ Tri[lão que · e pois e a) ~tou . 
. maes rázáo fe podia cha1nar dos pn com el!e; ern que tfJmarao do 
nieíros_ cauálleiros naquella parte ze almas: (5' do r~ais que® 
de Lybia deferta.Partido dali Affon paj[ou Nuno 'Tríriao. 
fo ·Gon.~áluez, ~brade dozelegoas, 
{oi dar em hmn rio ~ entrada do 
qual em húa coroa que [e fazia no 
meio, virão jazer tanta multidão de 

·lobos marinhos,que foráo ~ífon1a~ 
dos etn nurnero de cinco mil: dos 
qüaes · .tpatarão bo~ [oinipà de que 
~rouxer~o as pelles por 11~qlle ~épo 
fer coufa mui efi:hnada.11as cmno 

· nenhúa deilas couf~s co11rentaua <\ 
Affon[o Gonçaluez pois não leuaua 
ao Infante hum daquelle~ mouros: 
corn defejo de achar ouu·os paGou 
·n1aes adia~ te t~ huma popta a que 
ora chan1ão a pedra de Galé,no1ne 
que lhe elle: enrá'o p6s, por a feme~ 
lhança que moftra a que11fl a v é de 
longe: no qual lugar acbou húas re-
des de pefcar,que parecia fer feito o 
fiado dellas, do entrecafcp dalgmn 
pao:, como ora v~mos q fiado da 
p~tna q.fe faz em Guine. ~porque · 
aqlles erao finaes da terra pouoada, 
fez pera aquella cdfta algüas faidas 
fem achar pouoação né poder auér 
o q defejaua leuar ao Infet1teJ& fe1n 

. írtacsr outro feito por ter 9s mãtimé 
tos gaf!_ad~~ f~~~~~~.~ p~~~ ~R~y~~~ 

TEO ANNO ' 
de trinta & noue 
não achamos cou 
fa notauel que [e 
fize.ffe nefi:e def-

. cobrimento, por-
queeni efte meio tempo faleceo el 
R ey dom Duarte 'innáo do Infan .. 
te dmn Hehrique,&deixou o Prin-
ci pe do1n Affon(o [eu filho q Rçy .. 
nou em idade defcis annos: & por 
caufa das fu as tutorias ouue tantas 
diífenfoés & differenças no Reyno_. 
que ceílarão todalas cou!às defie 
defcobrimenro t~ o anno de coren 
ta em que o Infante niandou duás 
carauelas,as q':Jaes per tempos con~ 
trairos & aconteci111êtos não inui.-
to ptofperos fe tornarão ao Reyno 
fe1n coufa dina deil:e lugar.E nofc-
guin'te anno por as coufas do. Rey .. 
no andarem Ja maes, eri1 algum af.. 
fofégo ,& o Infante liure pera poder 
entend~t nefi:a fua emprefa: man-
dou àrnur hUln nauio pequeno 
ew que foi por capitão Antão Gõ·~ 
--- ·- ··-- ~- ~ ·~ --- -~ - ~alúez; 
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ç1lucz (eu giiardarotipà, que ainda chou gente, bufcindoi1ôs bem per 
era bdmem manc.ebo. Afim que força deuemos achar algúa pouoa--

·quando não podeile aqer algúa l in- _çáo. A cerca do qual cafo tne pare-
gua da .terra: carregafle o nauio de ce,que feri~ bem ,fainnos efl:a noité 

- courama das pelles dos lobos ma-- dez ou doze hon1ems en1 terra da-
,rinhos no lugar que diilcmos que quclles q 1naes difpofl:os fe achaífé 
Affonfo G~nçalÍ1ezfez a 1natança pera iífo:& efpero erri noífo fenhor 
delles. Perô Antão_Gonçaluez co- que corh voífa ajuda nos iremos 
mo era ltmne1n aquem a honra defraxerra tnaes hon'rados que quã~ 

. t.naes obrigaua que a cobiça da cou- tos t~ ora vieráo .a ella .. Affonfo Go 
· rama & azeite de lobos, dado que terez & toda a co1_11panha do nauio 

r;n1 breue tempo tanto. que chegou louuou efl:a detcnninaçáo de .An-
fez tua n1atança com que fe p6dera tão Gõçaluez,mas não apptouarão 
1tprnar be1n . carregado : chamou a fair elle em t~r~a p9r fer cápitáo a 
hun1 Affonfo Goterez moço da ca _quem conuinha fidar em o nauio 
111ara d~ Infante q hia por eferiuão pera o qtk fuccedeífe:& depois que 
:do nauio, & afsi toda a maes êom- nifio altercarão & debaterá.o hum 
panha delle que feriáo per todos bom pedaço; por ~s mui tas razões 
.vinte húa pdloa & di!lê lhes. Ami.:. que Antão Gõ~aluez pera itfo de~, 
.gos nós tetnos feito parte daquillo foi hum dos noue que aquella noí't 

, (a que fomos inuiados, 9':~ era car- ·te entrarão pela terra. E fendo jâ bé 
. regar efie,,,nauio: & dado que_ os tres legoas alongados do nauio: vi .. 
·feruos .n1uito- tnereção em acabar ráo atra~eífar hum homem 11 mi có 
•os manda o~ ' de . quem os inuia, dons dardos n~ ' tnão tangendo hú 
maior lóuuor ferá fe fizermos o que catnello que leuaua ante fi. O qual . 
. o Infante tn.aes ddeja,que he leuar- ·tanto' que OU\ÜÓ o dl:rupido dos 
lhe algúa língua deita terra. Porque noífos & os vio correr contra fi,afsi 
a {ua tenção nefl:e defcobdmento, ficoncortad_o de medo [.em fe bl]lir, 
não he a fim ._ da' mercad?ria que ~ueantede _tmnaroutroanüno,e'ra ' 
!eu amos , mas bufcar gente deita Ja com elle Affonfo Gore_rez por fer 
. A:erra tão rem~ra da Igreja, & a rra:- homem mancebo ligeiro & betn 
.zer ao baptifmo: & depois ter com defpachado nefl:es negocias. Feita 
:elles con1mtmicaç·ão & commer- dh prefa que foi pera todos de ·grã-
-cio pera hõra & proueito do Rey~ .. de prazer, começará? caminhar.c-ó 
.no. E pois ifl:o a todos he 1nui no- . tra o riauio: porque eptrelles·, t~á_o · 
torio, j.ufta coufa me parece traba- auia quen1no entédeífe pera toma ... 
lhannos tpor leu ar algmn dos me:>- rem informação da terra & ire1n 
radares defia terra: porque a tneu ~naes auante. E tendo andado hurn 

_' ver fe Affonfo Gonçaluez per eíl:a bom pedaço, acharão a gente cujo 
comarca per onde efte rio vem ~Q raftó elles tra:li~o qt.1e .fai~- "a~ 

.. -·---_:· · -- ,_----- --- --- ~-~~, ----·- - --- B 4 - · quorêta 



. ma primei-ra decâda , 
qu~rentã peífoãs: d~ ~ompanhi~ que fizerão fein fe tn_?ú~rJ foracôn~' 
dos quaes era dl:c captmo ; & afs1 fulta a cerca de os cotnetterem ou 
húa,Moura que tambein t01naráo· não: & como$étç que tinha 1naes·" 
á vifra delles . Os quaes tanto que conta con1 a vtda qüe corri a hon-: 
virão os noflos, Í:1irãofe do ca1ni- ra, viraranlhe as co fias efcoando[o 
11ho pera hmn tefo: & ali [e api- . contra a outra par~e ~o tefo pera fe· 
11ho~rão todos a olhar tan1anha (incobrircln dos noílos·. Aos quaes· 
nouidade. Os maes dos no fios de- Antão Gonçaluez não _quis feguir: 
f~jofos de fe reúoluer com ell~s fo.. porque ouue que feru_i~ m:es o In~i 
rao em confdho que os cometef- fante na prefa dos captmos q leuaua_, 
fe1n no outeiro onde efrauáo: 1nas que auéwrar a vida dalgús. da con1~ 
Antão Gonçaluez peró qu.e h o- panhia, pot leuar maes hú captiuo, 
n1en11nancebo fofle cobíçofo de Tornado ao nauio & efiando jâ pe-
gal)har honra; & a iifo era ali vin- ra fe partir ao feguinte dia, chegou 
do_, obedeceo maes ao officio de outro nauio do Reyno_, e1n que vi-
capitão q aos defejos de fua idade. nha por capitão hum caualleiro da 
E diífe que não lhe parecia bem cafa do Infante chamado Nuno . 
(:ometellos por fer j~ o fol poíl:o, ·Trifiáo queelle criaranafua calj:la-
~mui grão pedaç~ do pauio :~ & ra de moço pequeno: & era afsi ar-
tão canfados, & fequiofos de gran- dido & tantp de fua peíioa, que. o 
d.e calina_, que ~mente o camihho mandaua o Infante que lhe paífaíle 
que tinhão por andar , ba~aua por a ponta da pedra d~ G~lé _, & traba:.. 
trabalho: que afâz os cõmettião lhd.ífe por lhe auer algúa língua dá 
pois na face de~les lhe tomarão a terra . O qqal fabendo o feito de 
quella tnolher que podia {er dalgú, Antão Gonçaluez, & n1ouido de 
que feu v~to era fazer feu caminho hü.a virtuofu i.nucja > trabalhou tan-
pera o nauí~ • E qu~ qpando os to co·m ell·e que eífa noite fofiem. 
Mouros os V1e.ífen1 colnetter_,então ambos em bufca·. dos 1'v1ouros ,que 
.ahi lhe ficaua fazer quada hum feu acharão) que toncedeo Antão Gon 
<officio de caualleiro: & q maes ltie çaluez en1 feu requnünento . Par-
parecia liuiandadeJ & nãq coufa de tindo h?gotáto que ~nouteceo e1n 
homems prudentes_, & ~prigado~ cuja cõpanhia hiãq Drogo de Val;. 
a ~ar c~nta a q~e1~ os i,nuiaua J lada:es que depois foi akáide. 1~6r 
CUJO regtmento ttnhao en1 contra- · da vllla Fran~a,& Gonçalo de Cm-
rio ·do que lhes parecia. ]\Jefl:a de- tra, cujo esforço f e verá nefl:a con- .~ 
tença q Antão Gõçaluez fez de pa- quifia. E foi tal fua boa ventura q 
láuras! o~ Moutos peró que barba~ forão dar com os Mourot onde ja-
tos erao per natureza, o temor os ziáo recolhidos: ·ora foífcmos que 

. fez ~~udentes pera ,entenderem que Ant~o Gonçaluez achou_,ou quae!: 
~ ~J>m~~~~ ~~~ ~~g~~ ~~ ~~~:~;~~ .qu~ ~~~~~~ -~ ~~eg~~~~ ~os quaes 
·.) · · . ·come .. 
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to111_e~arfo com ·gr·ãde ·grita dízer, quem depois aúia de fer: cõ a qual 
Portugal Porrugaf Santiago. ~n- viél:oria fé tornarão pera os nauios 
do a quella barbara gent~ ou ui o j~ algum tanto de dia. E. ante que 
v8zes não cofiu.m.adas):olno cou- entraífem etn os nauios, pedirão to 
fa, tão nôua & efpatltofa a ellcs_,ben1 dos a Amão Gonçaluez, que em 
poder-ão ton1ar dlas v~zes por f o- memoria .daquelle feitd' que [e fize .. 
nho: (e junr_al'?~nre co~ el~as na- rá ~o'm tanta hõrà fua: lhe approu .... 
quella cfcundaae da nmte na o fen- uefie dar non1e â quelle lugar com 
ürão queos .nofios lhe punhãó as fe armar ali caiialleiro.Anrãh Gon-
:mâos afpe.ratnente pera os prender. çaluez peró que não quifera actep .. 

· E pore1n algús delles , dado que· .o tara tal honra de cauallana}legan ... 
1ned.ó lhe quebrafle a ouC1dia_,a dor do fer merecedor della :por com .. 
do mal que recebião lhe fazia aco- prazer a todosloi armad'o cauallei-
dir _, defendendofe · con1 fua cora ... · ro per m ~o de Nuno Trifrão cmn 
gem: a qual lhe man~efraua as .ar- · q_t~e o lugar fegundo lhe todos di--
mas ck pao, pedra, deres, & vnbas z1ao ficou co1n o 11ome que oje tê 
porque tudo ali feruia. E como o que he Porto do caualleiro. Reco ... 
negocio era feito â quellas horas., · lhidos os capitaés a.feus nauios, a .. 
uiilo eráo conhecidos hús· dos ou- cerrou que entre os cap'huos vinha , 
tros, andarem dles nus, & os nof.. ~um da cafra dos Alarues que fe Cl'i ~ 
(os vefridos: & que a batalha não "tendeo com o Mouro linaua '}Ue 
fofie crua, toda via foi perigofa por Nuno Trifiaõ leuaua: & pell prati .. 
fer e:m tal te111po, & fe os noífos ca que éom elle teueráo _, pareceo 
uão falarão & bradarão em final de bem· aos capitães l~nçarefn a Mou .. 
que1n erão fen1 pre · hús_ dos outros ra em terra & com dia o· Mouro 
receberão dano. E prouue a Deos língua para-por meio delles · virem 
q todo perigo cahio (obre os Mou- algus Mouros r~fgatar daquelles 
tós: porque ficarão logo ali efhra- caprinos. Como de feito aconre~ 
dos·tres, & captiuarão dez. E dos ceo, porque dhy a dous dias; que 
m~rtos hum delles matou Nuno lançarão efl:es mra; accodiráo ao 
IT rifl:ão CO lU grande perigo de rua porto obra de ceríto & cinquoen f' 
pdfoa, vmdo a braços~ porque co- ta h01nen!s antre de cauallo ~& ca- . 
'n1o o Mouro era neruudo & forço- n1ellos: os quaes úa priineira vifl:a 
fo, & tinha vantage .na luta por quifie_raõ vfar de húa bgacidade, 
andar nu -' fe 1~0 forão as annas mandando tres ou quatro diai1te 
'fempre Nuno Trifião . padacera que ptouocafle1n os noflos a fair 

• : mal. E outro que tambem [e ouue em terra,.- & os maes ficauáo de ... 
esforcadamente nefi:e negocio , foi tras de hüs· tned;.tõs em cjlada. Pe- · · 
.hmn "Gomez Vinagre moço da ca~ ró vendo que os pofios não fairão 
mar~ ~~-!~f~~~~~~~ .qu~ 1n~fi:~~ ~~ ~~~~! ~~~ pr~!~~ . :?~~ cll~s~ 

. Cl.U~ . . 

J 
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cuidaUaO pãre.éet1dolbe ferem. en.,. ·per OUtl'OS fe.miços COlTIO pol~s 
tendidos começarão a fe · def- defie defe.obnn1ento, deu a alca1_-· 
cobrir t;azendo confiao prefo ·a daria môr de Thomar_,& húa com-
Mouro' língua:o quallggo auifou menda , & o fez efcriuão . de fua 
os c~P.itáes ~ue e1n nenhúa manei- puridade. : 
ra [aiikm fora, porqué ~quella gen 

. C A PITVLO. VII. 
. -te vinha mui inclinada contra elles 

COffiO.l0g0 COmeçarão 1110firar, ti-• I 

rando ~s pedradas aos bateis depois fi cna fupplicaçao que o lnfãte 
que forão defenganados q os noffos fez ao papa é§ lhe concedeo: 
não querião -fair em terra. Os capi- (§da doação do$ quintos que 
táes difsimulando com a furia del- lhe 0 Infante do Pedro [eu hir 
les por comprir com o regimento mão regente d. efle Reyno deu 
do Infarite, tornarãofe aos . na ui os l 
fé lhe fazcrdatnno: & auido confe- em nome de Rey: é5 do que 
lho do que fariáo, aílentaráo que ..Antão.Gon.raluez, f5 N uno 
Antão Gonçaluez fe torna.ffe. pera Trift:io paJ!arão em a ruiage;n 
o R~yno co,.m os caprinos , que lhe que cada hurn fez . 
coubeífem a· fua parte ,, & Nuno 
Trifráo porque o Infanre lhe man-
daua ir maes auante, dep querená ~ 
cara~ela & depois de efpalmada,co 
meçou fazer feu camint1lO feguindo 
a co fia, tê chegar a ~1Ulllt caoo que 
per a femelhança delle lhe pos no-
.me Branco·. E pofto que; ali achou 
tafto de hoinés com redes de ~pef
car, & per muitas veze~ fizeife en~ 
tradas na terra , fem ppder auer a 

_ 1não algúa linguâ della , porque a 
co fia comeÇaua ali tonpr outro ru 
mo a maneir~ de enfea9a pera on-
-àe as agoas corrião , rerr:endo que 
lla volta do ;cabo por razão defra 
corrente gafiafie todo o mantime--
to por ja eftar desfalecidÇ> ddleJe1n 
Ü"tnaes auante nem fazer co ufa al-
·gGa digna defie lu garfe t:ornou pera 
ó Reyno. Onde já achou Antão 
~~n~a~~~z, a quem o -Jüfante afsi 
. . . -- - r --:-- - --~ 

; I 

ções ao jugo de Chri-
fio,& de fi a gloria & louu~r dei1:es 
Reynos , con1 accrefcentaméto do 
patrimonio real:fabendo per os cap 
tiuos que Antão Gonçaluez >&Nu-
no Trifiâo trouxerão as coufas dos 
n1oradores daqllas partes: quis má...: 
dar efta n~ua ao Papa Maninho 
quinto,que entlo prefedia -na Igre-
ja, como primicias que a elle erão 
diuidas t'or ferem obras feitas e1n 
louuor de Deos, & accrefcentamé~ 
to da fê de Chtifro. Pedindolhe q 
por quanto ~uia tantos annos q ellc 
continuaua dl:e defcobrim ento em. 
qu: ~~~~~~ ·~~~~? gra1~~~s ~efpezas r.dc· 

· n1a 
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Ú1a fJzeiida~& afsi Õs nãruraes defie .o Papa Nico.la·Ó qtiinró: 1:~ o .Papi 
~e~no q nelle andauáo:lhe âp~ou; Sixto á fuplicaçáo dei Rey dom Ãf· 
uefie conceder, perpetua doaçao a~ fonfo, & .delRey dõ Ioão feu filho.: 
coroa deftes Reynos de roda a ter... cõcedctão a elles, & a feüs fuccdfo 
ra que fc: defcobriffe per e~e noffo res per fuas bulias, doação perpetua 
mar Occeano do cabo Bo;ador te de tudo o que defcobdll'em per efte 
as Indias inclufiue~ E pera a quelles mar Otce~no,de marcando doca ... 
que na tal conquifta pereceílem in bo' Bojador ré a Oriental plaga da 
dulgencia ple~1aria pera fuas ~lmas: India inclufiue, cotn todo! os Rey~. 
P.ois Deos o pofera na cadeira de nos fenhorios;; terras, •conquifias,1 

íàõ Pedro, pera afsi dos beés te1n~ p~rtos, ilhas, rratosj rtfgates,pefca-
poraes que efl:auão em poder de in.. tias fob innulneraues '& graués ex ... ' 
jufios pofiuidores como dos efpir~- comunhões defefas & interdiétos q 
tuaes do thefouro da Igreja,podefie outros algGs Reyes,Principes,fenho 
repartir per (eus ~eis.Por9ue a gen- ri?s, ~>ou ~õruunid~d~s, não entrem 
te Portugues afs1 nos fe1tos dcfia ne po.ífao entrar em as tàes partes & 
parte da Europa, cotno depois que mares adjacentes: fegundo fe 1naes 
entrarão na de Affrica em a toma- largJmcnte contenl em. fuas builas.· 

·da de C,epta, & de fi no defcobri- E onde efie Papa Si.xto quarto m.aes 
mento & conquifl:a da Ethiopia, corroborou a doação géral ddle 
tinháo merecido o jornal diurno, defcobrimento, foi na fim das pa-
'que fe dà a quelles obreiros que bé zes que ouue entre elRey dom Fer~ 
trabalhão nefia vinha militante dà nando de Caftella & elRey dó A 
fenhor. Com o qual negocio · por fot,fo de Portugal: em que forão a-
fer de tanta importaaçia mandou pontadas por parte defre Reyno o 

. hum caualleiro da ordem de Chri- defcóbritnentb que 'Ôra te1nos, co-
fio ~er nome Fernão Lopez d' Aze-· ~e~ando do cabo de Nam té a Jn ... 
uedo,do concelho del Rey, & h o- d1a mclufiue &c. Como fe conren"l 
metn de.grande prudenda,& auto.. 11a chronica do 1nefmo Rey dom 
tidade, que depois foi commenda.. Affmifo, & tnaes copiofamente na 
dor mór da ditá ordem. E neíl:a ida propriá confirmacão ratificação & , 
que fez, náo {~niente foi concedi:-. corroboração de pazes fe p~de ver, 
·da ao Infante efta fua petição: tnas per abulia do dito Papa Sixto dada 
ainda bplla pera fanéta Maria de ' ad perpetuam rei memoriam. Tá-
Affrica que ell e fu11dara em C,epta, be111 em fatisfação dos trabalhos & 
·& afsi outras muitas graças & priui def}1efas q o Infante dom Henrique 
legios que a ordem tem; tanto efli tinha feito ndl:e defcobrimcnro.) 0 .' 
mou o Papa, & o colegio dos Car- I~1fante d01n Pedro {eu irmáo.l que 
deaes a nôua~.defie dckobriinento. então era. regente defres Reynos 
Depo~~ ~ ~~pa ~uge~~~ qt~~~~?., & p~~ ~!~ey ~~ ~!f~-~1Ç~ f~~ ~obrin~o: 

em1eu 
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q)a primeira de cada 
~ :én1·feu íiome· lhe fez _doaçam do peradorFederic9 tércdro>a.que châ 
quinto que pertencia a elRey defl:a mauão Balthazar:o qu~l co1~1 ~~fe- · 
conquifra,& maes lhe paílou carta jo de ganhar honra -· v1era dlflgtdo 
quenenhüa pefioà pudeffelà irfem pelo lne(n:o Erpperador ·~O Infan-. 
fua efpeciallicença. (~_om as quaes te, pera '? 1nandar a C,epta fazer ca~ 

, graças,&.doações que [eo-urarão ao uallejro _;co~o de feito f e fez pelos· 
Infante no premio de feus traba- meritos defua pe[oa.E pC2_fque dl:e 
lhos, & ta1nbe1n ·vendo que j~ na Balthazar.era homem curiof<:>, & q. 
opinião da gente do Reyno dl:aua -defejaua ver ·n~uas terras, & , ndle 
julgada dl:a e1nprefa por coufa pro tempo per toda Europa fe fálaua 
ueitofa ,& de maior louuor do tfue udl:e defcobrimcnto de Guinê co"'" 
fe daÚa a elle Infante 110 prin,çipio mo ná tnaes nôua coufa que fe po..-
d~lla: começou dobrar os naüio,, rdia dizer;& os hmnems que' o fe-
.& defpefas. E qorque Antão Gon- guião ·erão dl:imados ·e1n preço. de 
'aluez lhe diífe que o mouro prin- c~ua1leiros & de grande-a1:imo: 
cipal . que tomara em. coinp:n~bia :pedío ao Infante q1o1e uuuelle :por 
dos outros,dizia que fe o tornaflc;m bem-ir elle em companhia de An-
à (ua te17a _dar!a por íi feis· ~~ fete e~ tão Gonçal~es. Porque defejana de 
crauos de Gume,& ra1nbe q .na Co- fe ver em hua grande tormenta de 
-paohia daquelles c.aptiuo~ dl:auão mar, ·pera depois poder contar 'em 
d~us ~oços filhos dG. do9s h0mes fua terra: ca fegundo ~he dizião ~s 

·mc1paes daquella terra :, que da- ·mareantes dell:a carre1ra, ~s torme~ 
r_ ·tão pala tnefma lnandra/ outro tas & mares dàquellas partes ·e~ão 
tat re[gate: ordenou o InPj1nte de o mui ·differe11tes deites nÔífos. O 
àefpachar lôg<? etn hum 11auio, fa.:. ·qual defejo, dle Balrhazar cõprio, 
zeildo fundantéro que.qu~ndo An- porque partido Antão 'Gonçaluez 

· tão Gon~~luez , nani podeíle auer teue no caminho hú telnpo-ral tão 
tantq~ negros a troco d~ll:es tres gtande, que ·dizia Balthazar que ja 
mourús,já de qúa11tos . qu(~r que fof vira o que defejaua, mas l')jo Cabia 
fem g~~1h~u~.almas,potq_qe [e, c.Ol~·· · fep po~eria ·ctmtat: tão _i~1ce·~ra ti-
uertenao a fe, o qu_e dle po pod1a nha a ·efpera11ça de fua VldJ,de.lna., 
acabat ê_om os mouros:& tambem neira que arribou iWitão Gonçal-~ 
por feré do ,ferrão da:quellas terras~ uez a eíl:e Reyno. E depois que Çe. 
·(dos ardores, ~as quaes à ~etetanto . ·. refez ~~s . lnaJ:timentos,. &. toufas 
fa~ul~ua) .pod1':per elles ter verda; que ah~ou J feito bom tepp t_?rnou 
de1ra mformaçao; E aconteceo q a fua viagem & Balrhazar co dle:. 
20 t.empo que, ~e fazi~ prf~es e~~ . dizendo 9ue pois j~ tinha vifio ~s 
namo em qu~,ama de Ir A1,:1tao Go-· tormentas do mar tambetn quena· 
~,alu~z, e~áua e1n . cafa de,? Infante. leuar ~1dua da tetra.Chegado Antão 
~Ul_? gentll home1n d~~ai,~ ~o~m: Gon~aluez onde os Mouros auião: 

· ' · . ,~- --"'"'· : - "' , • de vir 



, . --~ - ·--~- - ·, · · Lturo primeiro. · Fo!. ·is. 
de vir fazer o refgate:potque afsi lhe húa ilha: ct1jõ nome per os da retra· 
era mandado pelo Infante~ lançou fe chatna 'Adeget q l1e húa·dás a q· 
em terra o proprio Mouro que o. ali 118s Ôra cbaman1os .de Arguün.Sen 
fez vir, cuidando que pelo bom tra. · do â vifia. da qual, vio que da terra 
ramento que lhe c>- Infante manda'"" ' firme parella por lhe fer mui vizi ... 
-ra fazer feria fiel eth fuas- prorn~ílàs, . nha,atraueífauão obra' de vinte cin-· 
mas elle como fe vio liurelébroufe co almadias,& fobte cada húa dei..' 
mal da fee qmdeixaua e1npenhadâ. las hiáo ttes & quatro ho1netns 11us 
Sômen,t: -parece que deu nÔ~· nas· tftanchados~de li1at1eir~ que as per-· 
póuoaçoes da chegada do na 10>& . nas lhe ficaua? em lugar de temos;' 
corr:_o t~azi~ Aos moços p~ra re_fi, at~r: q:~e p~a os noífos foi couf~ de ad-
porq fedo p paífados 01to d1as v1e- mtraçao, & ante que óuudlem co ... 
rão maes de cé peíloas ao refgáte del nhecimento do que era,pare~eolhe 

· .lesJpor feré filhos dos Inae{nôbres fereni aues marínhas. Perô depóis 
daqlles Alarues. A troco dos quaes que virão o que era, co1no leuauáo 
der'âó dez negros de terras differen- batel f~ra,faltar~o nelle fete homés:-
tes, & húa boa quantidade douro & defpacharão íe tambem,quç ou-. 

. e11;1 pS,. que foi _ o pri1neiro que fe ueráo ~ tnão quatorze_, com que en .. : 
l'}efl:as partes refgatou: dm~de ficou cherão o bafd:& os outros pofio <j. 
a efte lugar por nome Rio do ouro: e[caparão no mar farão totnados 
fendo (Ún1ente)1Ulll efl:eiro d' agoa flO ilheo _, porque O bateldeixa~ido 
falgada que entra pela terta obra de efl:es no nauio foi bufcar os dui:ros, 
feis legoas. Ouue{fe rilaes em dl:e q fe acolherão a elle. Feita dl:a pre ... 
refgate bua adarga de couro danta za com qu~ o ilheo ficou defpeja~. 
cru, & n1uitos Ôuos de h ema: os do,pafTarão fe ~outra ilha junto de~ 
·quaes tornado Antão Gén-içaluez a . fia>aque pofe!ão nome dns Garças, 
cfte Reyno fetn fazer maes outra por as muit. s que ali ·acharão:-& af .. 
coufa,forão aprdentados à mefa do íi outras aues q1:1e fe parecem co,n1 
Infante tão frefcos, que os eftünou ellas, as quacs fe ajuntau ão ali por 
elle p9r ainilhor 'iguaria do mudo. íer ten1po da fua criação, & como 
E pelas n~uas que lhe' Antão Gon- não erão traquejadas de gelite âs 
çaluez deu das couras da terra fegun 111áos tomarão tanta quátídade del-
do o tinha fabido dos Alarues , & las que ficou por refrefco ao Q.aqio. 
principalmente pela quátidade dou E nos dias éj Nuno Trifiáo ali dl:eue 
roque ouue que era final de muito fez algúas entradas na terra firme, 
que ao diante fe podia defcobrir: ·mas não p'ode auer n1aes pre[a que-
defpachonlúgo a Nuno Trifião q . a quella prüneira do mar: & por a. 
como arras fica, foi o que chegou terra jâ andar; mui aluoroçada, fe 
-ao cabo Branco .O qual Nuno- Tri- tornou pera o Reyno o anno de 
.fiá o deHa v1age1-n pafiou auanre tê quatro centos & quorellta & tres. r · -··-· ----~- ""' ~ --- ______ ...., ~~ ----- ~ --- ~· . ---- c A P; 
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'Da primeíra decaâa 

· CAPITVLO .. VIU. 

!f 'Dos louttores que o pouo do 
· Reyno daua ao infante por 
-efte defcohrimento ': f5 corno 
por fua licença os rnoradores 
. de Lagos armarão [eis cara-
uelas, (5 do que pajfarãone-
fta ida. · 

~~~. HE6ADO NV-
no Trifiáo con1 tão 

rom~~J. honrada prezá fetn fa-
'5JIJ~~~J- zer a dernóra que os 

~'-="'~ I 

outros nauios faziáo, 
& patiàr vinte_, & tan'ras legoas a-
letn donde os outrbs chegarão , & 
achar ilhas & todalás couiãs 1nui ' , 
differentes da opinião que ;l. gente 
tinha quando o Inf.:mte corpeçm1 
dl:e def cobrimento ! trocarão as 

I 

lnurmurações ' & juizos crue ~an..r. 
~aráo fobrefie negocio. E. já não 
dizião por elle que mahdara defco .. 
brir terras h ermas & deferps cmrt 
perdição dos· naturaes do Reyno, 
mas louuauão feus feitos : dizetido 
que elle fora o primeiro qqe abrira 
nÓuos camin~1os aos Porruguefes 
de ganhar mu1ta honra & te[ ouros 
que núca farão defcubertos depois 
da criação do 1nu11do, & que por 
iíl:o merecia tere11lhe as géfes mais 
arnor que a nenhum dos Príncipes 
_paílàdos,pois com tanta d~ fua def-
pefa fem oprdl'aõ dos naturaes -lhe 
?u~cara nquo môdo de Vf9a. Po~; 

que das gu~rras pa.Oàd.~s entre .dl-e 
Reyno & o de Cafi:ella, & afsi- ida~ .. 
de C,epci, Tangere, & outras def- . 
pezas, & lançatnentos de fintas~ 
efiana a crente tão necefsitada, qu~ 
co1n gra~de 'trabalho fe podia màn· 
ter . Accrefcentaua tambe1n nefie_ 
louuor, vere1n que aquelles que fe-. 
guiáo db carreira fe engroifauam 
~n1 fubftancia co1n os 'retornos & 
.efcrauos que rraziáo daquellas par-
tes :de maneira q o gêral do Reyno 
efiaua mouido co1n nÔua cobiç~ 
pera feguir efle caminho de Guinê .. 
O Infante a efie re1npo dbua no 
Alaatue em a villa de Terçanabal 
qu~ noua1nente fundaua cq_mo jà 
difl'emos: & efia viuenda aílentou 
ali depois da vinda de Tangere, Q 
qual cafo foi azo de algús dias fe 
apartar da corte & ·negocias dêlla~ 
E porque todolos nauios que vi .. 
11háo de Guü1~ por efia caufa def. 
carregauão em Lâgos :os primeiros 
que mouetão partido ao Infante 
pera· ir l~ .~ fua propr~a cufia fóráq 
os mqradores defia villa,com pai,'"-. 
tido de pagarem hum tanto do que 
trouxeíletn a d.le Infante fegqndo 
o tinha per doação delRey .O ptin 
cipal dos quaes que rnoueo efia ida, 
foi hú efcudeir~ q fe chama táÇ'Jro 
te,éí fora lTIOÇO da camara do h1ef-
mo Infante; ao qual elle deta o aL 
moxatifado de _Lâgos ; & ali efl:aua 
cafado : & os outros eráo Gilianes, 
qfoi o primeiro q pailou o caboBo 
jador,& hum Ef\:e.uão Affonfo,que 
depois 1norreo e1n as Canareas n3; 

c§quifra 4~llas,~ J.:'.of!dga~uare~;& 
· · Ioão 



!iurõ pi~inieiro~· Foi. i 6. 
João Diaz! r6dos homês honrados liçào .do Itigar d~uã ázó ã fazerem 
co1n que fi~eráo nnmero de.feis ca hum honrado feito, o 9ual podião 
rauelas, de que elle Lançarote per perder tornãl'ldo com rééado aos · 
ordenação do In{ànte foi P?r c a- nauios, detáo de Ú1bíto fóbre a po-
pitáo m6r.A frôta partida de Lago_s uoaçam -onde tomaram í 1 5· al~ 
o anno de quatrocentos & quaren~ mas , . & outras pereceram e1íl fe 
t-a,& quatro)chegou à ilha das Gar- ~efendet. E cd1no elles eráo fômell 
~as vefpora de corpo de Deos onde te trinta ho1nems de q os rnais vi'"' 
<>s ~apitães fizerão grão 1natança, ühão pera remar,& os cáptiuós erão 
por fer no ten1p0 da criação dellas: tantos que os não pódião todos re .... 
& afsi reuerão cõfelho [obre o mo-- colher nos batds: ficárão delles em 
do de daré primeiro em a ilha NárJ terra com algús, & os 6Utt6s léua..-
porque era 1nui petto ·dali : cà fe- rão aos nauios, onde foráo ·recebi ... 
gundo os Mouros q Nu no Trifiáo dos cotri m'uíta fefia, pofio q antre 
leuou; informarão o InfanreJ~meria todos auia húa trifieza pode úâó a--

: nella maes de dozentas almas.E foi charem em aquelle feito. O capitão 
a.ffentado per o capitão Lan çarúre, Lançarbte · com defejo <r eín firegar 

. que por quanto podijo fer vifios . fua peif"a e1n as .taes en1l)tefàs , tná 
àefies Mouros indo todolos nauios dou logo a grão preffa c'oncercat os 
à vifia da ilha, Martim Vice11te & bateis: porque foube daquelles cap-
_Gil Vafquez que alí efiauáo, por fe~ tiuosque na outra ilha q ahi dl:aua 
rem homçms que jâ forão junto perto a que éhainauãà Tidet pódia 

.-àêllas diuião ir e111 os bateis,fômen fazer outra tal preza, ma$ nefia idà 
te. com ·gente q os remaife a efpiar não fez coufa algúa,porachat á ilha 
os Mouros~ & depois que la foífem defpéjada:E porque hum daquelle~ 
emuiaífe1n hunt delles con1 recado Nlouros fegundo !tu parecer o fez 
& os outros fe Ineteíletn e11tre a il_ha la ir fi!.:íliciofamente o met~o a cor .. 
&a terra finne, porque querét1do me11to, te que lhe prómeteu de o 
os Mouros paflar a ella acbaifem o leuar a outra ilha onde emenda[~ o 
ca1ninho tomado, t~ elles chegaré erro que fizera: mas quando la che 
com os nauios & dare1n iu11ta1nen garão ouue tanta de tença pot duui 
te nelles.Approuado dl:e confelho, das fe era eng•moou verdade; não 
partirão Marrin1 Vicente, & Gil fe hândo do 1nouro, que teueráó ós 
Vafquez, aos quaes fucedeo o ne_. . da ilha tempo defe paífaret11 à tena. 
o-o cio mui differe11te do que cuida finneJ & co1n tudo áiiida preàr~o . 
~ão, porque não poderam chegar S. algús. E etn dous dias que per âli 
ilb::t {enão a tempo q o fol r01npia: àt1darão ·de ilhá em ilhá, &_ af~í e in 
& parecendo lhe q podião fer vi!l:os al gús faltbs q.fizeráo na tetra finne, 
de húa pouoa~ão que efiaua i unto tOlnarão-quarenta & cinto almas 
da prayaJ & q~~ ~ ~~~p~ ~ ~~fp~: ~~ q~~ f~ ~~~~ar~~~~~ ~~uifios -<t:1e 

c.auao 



Vft pr~;;neira decada 
Gcãu~o ãtrãS ci11co tegoas. Parece q s T E anno de quatró" 
à vetura de Lanç::trt>te,& dos outros centos qnarêta & cinéo.., 
efieue por aquella vez no mar: por 1nádou o Infante armar 
que .em muitas entradas,que depois hum nauio_, a capitania 
fizeráo na terrà firme , andauáo jâ do qual deu a hutn Gonçalo de Sin 

1 

os mouros tão traquejados,que fô... tra efcuddro càe·fua caf~, que fegú ... 
mente ouuerão e1n húa aldea hüa . ào dizi~o j~ o feruira d..e moço def-
111oça,que ficou donnindo., .& no pôras, mas por fer hmncm pera 
cab_o branco fazendo fua volta pera 1~uito_, & caualleiro de fua peífoa 
o Reyno tomarão quinze pefcado- fempre o trouxe e1n cargos honr.a-
res.E porque os mantimentos com dos. Efie Gonçalo de Sintra cõ de·· 
os inuitos càptiuos lhe começarão fejo de fe auentajar dos outros ·,que 
de~falecer, tornarãfe pera o Reyno.> la er~o idos: partido do Reyno_,per 
ond~ o capir~o Lançar~ te foi rece... confelho de hú Mouro Azenegue, 
bido com tanta honra do Infante, que leuaua configo pera lhe feruir · 
qper fua pdloa o ~rn1ou caualleiro ~e li1;gua, fe·foi ~ilha_ de Arguim 
com accrefcentam.ent0 de tnais n_o · -q efl:a auante do cabo branco obra 
~reza, .& afsi ·gratificou fYS '-!Utros q de doze legoas prometendolhe o 
o bé feruiáo·naquella jornada. Por- Mouro grandes pr.ezas e.rp terra. 
que búa das. coufas ,, que o Infante Mas ifto fuccedeo bem ao cõtrario · 

_.naquelle tépo traziaant~~ os olhos ào que elle efperaua, porque ante 
& em que o mais podiáo cõprazer, que chegafiem ao cabo branco eQ:l 
& feruir: era em ~quelly d~fcobri- húa angra,a que elle deu nome( co 
~ento, P?t f~r coufa,qur ~lle pla~1- mo veretnos ) fogiolhe efl:a língua~ 
·rara,& cnara ç?!D: ~~~~t~; ~nd~~na., · & afsi lhe f.ogio hü Mouro velho, 
~ defpda. ... ' ·_ . que fe veo">lançar com ell~: dizen- ~ 

do que pellos na ui os paflados fo-
. C A P I TV L O.' IX~1 rã o ali cap~iuos certos MoUf.OS f~us 

parentes, & por o a1nor qúe lhe ti-, 
!f Como Gonçalo de Sintra cÕ nha ante cmn elles queria 1non:~r 

outrosfoy morto na angra, q _em captiueiro, que f~m ~lles n~ li-
.. - fe ora chamado flu nome~ E herdade defua propna tetra.O que 

da ida q~l?lnf-ão qonfaluez. · era g!ande falfi.da?e_, cà fua _tenção 
-fez.., ao rto do· ouro. E depois era ~omente VIr. ve~ ~ s cou~as do 
· 11. r. cr. .fl..., 1 . uau10 a que era enmado:& co dbs 

.L v. uno .L rt ao, ona,e tomou 1 , r · · h j.J lá á · · pa auras 1egurou tanto Gonçalo de 
u~ ~ e a e mouro1·· _E c~mo Sintra que fe torno~ pera terra. E 

'Dtnts Ferr:andez pa,j[ou a ter védo elle que dl:es defcuidos ó cuL 
r a dos negros,(5' defl~obrio o c a pauão_, cle[ejofo de os emendar cõ 
/;o à q agora chamt~~~?(l!"erd~ ~lg~ ho~~~~~ f~!~~,;~~~eofe aq~la 

1101te 



Liurõprimei~o. Fol. -•i. 
notlte em ht1m bãtel com doze ho- chrifl:o ãquell~ barbara -gent{:' & 
1n~ms pera paHar ~ terra firme 8» quádo náo.recebefi'enl o baptifmo 
dar em algúa. aldea. Mas quis fua afentaífetn con1 dles paz & trato, 
mà fortuna que fe foi 1neter em hú das quaes couk1s .üão a ceptarão al= 
efieiJ;o que quando a mar~ vazou gúa. V.endo_ os cipitá~s que feu tra .. 
ficou em fecco : & vinda a 1nenhaá halho nefie negocio era perdido ,ou 
e1n ·que o batel foi vifio pelos :N1ou , porque lhe afsi foi mádadq.,. ou por • 
'ros, acodirão ebra de dozétos, on- qualquer outra cau[a fetornatão ao 
de Gonçalo de Cintra por fe defen- Reyno: fbmen.te co.1n hun1 negro 
der, ~1aquella vafa pereceo ·CÓ efies que ali ouueráo per reígate,& hl11rt 
fere homems: Lopo Caldeira,Lopo_ Mouro velho que por fua propria 
Daluellos ;.unbos 1noços da can1a- võtade quis vir ver o Infante o qual 
rà do Infante,Iorge 1noço defporas, depois o mãdou tornar a fua terra. 
& Aluaro Gonçaluez piloto cotn E afsÍ'cotno efie Mouro deí.~jou vir 
tre_s tnarinheiros,& os maes q h~ão ao Reyno por ver as couíàs delle: o 
no batel por íàbere1n nadar fe ial- 1nefino defejo teu e hmn efcudejro 
uarâo.E cmno na carauela não auia a que cbatnauão Ioáo Feinandez,. 
Eefoa que gouerna{fe a outra gente_, pera parrícularn1ente ver as coufas 
& todos .eráo hon1en1s do n1ar,tor. daquelle fertaõ que habitauão os 
naranfe pera o Reyno cõ duas ·Mau· Azenegues, & dellas dar razão ao 
ras que tinhão to1n~do naquella; Infant~, coúfiado 1:a lingua delles. 
côfl:a, q cufiarão a·vida defies hn- · que Cabia, o qual depois tornou ao 
n1ems, os prin1eiros que nàquella Reyno corno vere1nos.E nefte mef-
terra morrerão a ferro, & derão nà mo tempo fez Nuno Trifráo outra 

. tne ao lugar de fua · fepulrura, câ fe · viage1n, & . em húa aldea q entrou 
chama ora a angra de Gonçalo de alé defte rio do Ouro tomou vinte 
Cintra, que ferà alé do rio do Ouro almas, co1n que e1n breúe terqpo 
quatorze legoas. O Infan~e pofto q fe tornou ao Reyn?. També ndte 
ifio n1uito {entio porfer a prilne1ra anno Dinis Fernandez morador em 
perda de bometns que naquelb.s Lixqoa efcudeiro dd Rey dó Ioáo, . 
partes ouue, não leixG:m lôoo no fe~ 1nouid9 per os fauores & merces q· 
guinre anno de mãdar tre~ caraue- lhe o Infante fez, por íer ho1nel'n 
las, ctljos capitães erão Antão Gon abaftado & de honrados feitos ar.-. 
~aluez de que jà falamos,& Diogo mou hun1 nauio pera ir a efie deC. 
Affonfo & G01nez Pirez patrão del cobrirnento, propondo de pa~r o 
Rey.O qual n1andaua o Infante dó termo a onde os outros capitães ti.'7 
Pedro que então era regente deites nhão chegado co1no de feito fez .. 
Reynos: leuando todos por regimé- Porque paffado o rio q [e 8ra cha ... . 
to que entraífe1n no rio d'Ouro & ma Sanagà, o quat .diuide a terra ' 
trabalhaffem por conuerter a fec de dos Moür.os Azanegues dos primei , . ·- -·---:--- ·-----·----- - ~-- -- -- - ·------ ~---~ C :--·. r os · 



. \ '' ,·. :Dd p~imeira de cada . 
rõs negros de Gui1;é .c?àmados ~a- d?s en_: fuas proi?rias terras: afsr cã-
lofos: ouue vifia de huàs almad1as 'te11tarao aq Infapte,que fempre lhe 

· eJ.U que andauáo a pefcar h~s ne- parec~a p~uc~ o c1ue_fazia ~qu~lle's 
gros,das quaes com o b~tel ~ leua- que ln_e ~mbao com cita~ moflras.:! 
ua per popa, alcançou hua co qua- & finae~ doutra ~ator efperança q 
rro delles; que forão os prin1eiros elle tinba. . · 
•q a efte Reyno Vierão. E pofto que 
Dinis Fernandez achaíle ~li ínuitos 
finaes de pouoação, cmno feu pro-
pofito n1ae.s era defcobrir terra por 
feruir 'o Infánte que trazer caprinos 
pera feu proprio proueito, não fe 
quis ali deter etn làlros .& to1nadias 
de[c_rauos:mas pailou auante t~_che 
gar a hun1 notauel cabo que a terra 
lança contra~ ponéte, ao {jual elle 
·chan1ou Cabo Verde por cau('l da 
111ofira & parecer co1n qu.e· ent~o 
fe 1nofiróu. O qual cabo 8f nmne 
he ao prefente dos maes not,:aueis,& 
celebrados que telnos nefi<,~ grande 

. _Oceano Occidental : & 9e. que etn 
a noHa Geographia copiofamente 
tratamos.E como efie gra11de cabo-
jafazia outros temporaes ua volta -
delle, os quais empedirão a Dinis 
Fen~andez não profeguir n1aes adiá 
te como elle defejaua: conten~oufe 
por então, de_ Cair e1n húa ilheta q 
·t~ftà pegada nelle.'onde fizerão grão. 
1natança em muitas cabra;; que ah 
acharão q lhe foi mui bõ fefreft?; 
& fetn m,aes outra co ufa fe , tornou 
ao Reyno, onde.fo~ _ rece~~do pelo 
Infante com mu1ta honra & 1nerce 
que lhe fez, Porque a nouidade da 
~er~a que;..de~cobrio _, & a . g~~nte. que 
trouxe nao refgat:da das lTfãos dos 
Mouros co1no erao os oufros ne-
gr~~ ~i~~~~ ao ~ey~ l ~t~ ~~~a;; .. 

CAPITVLb. X. 

f (omo Antão Gonçaluezptr 
mandad~dolnfante, tornou 
a hu[car. 1 oão Fernandez.., que 
ficou per fita (·uont ade entre os 
Mouros: f§ do que pajfoune-
fia ruiagem, f5 afsi os nauios 
que com elle for tia. 

.ESTE TEM~· 
po erão jâ pa.ílà-
dos fete mefes q 
Antão Gõçaluez 
viera do rio dá 
Ouro on deleixa~ 

t'l Ioáo Fernandez: (1ue (como dif ... 
femos ) per fua propria véitade quis 
ficar e11tre os Moúros pera faber as 
cõllas do fertáo. E parecendo ao 
Infante que j~-/teria fabido muitas, ( 
porque o e[pirito o nãó deixaua af-
ío!fegar ndl:as que ,êlefejaua faber 

. daquellas partes: ron\ tm a mandar 
o 1nefmo Antão Gõçaluez dn buf ... , 

. ca delle, & em, fua c01npanhia .fo-
raõ Garcia Méndez, & Diogo Af.:. . 
fonfo quada hú é ful carauela. Dos 
quaes com hmn temporal q teu~ 
râo,o primeiro gue chegou ao Ca ... ' 
bo· Branco que foi Diogo Affonf~ 
po~ ?~~ ~-~ ~ ~9JPpánheidros,' 

. 1nan ou 
.... . --



Liur·o primeiro-~ Fo!. 1&1 

ÚJandou ari.lorar húa grãde cruz de uiosJ ouÜerão hum tn-oÇó & hum' 
p:o que depois durou 11#quelle lu- velhoJ & per indufiria delle ve1ido _ 
gar n1tÜtos an~1osJ& paflou a dian... que aldea era dali leuáütadaJ em ba 
te .:_os i~heps de Arguín1: l'orq~e reis fe pafiaráo ~terra finne pera dà 
naqlle tepo p_e;a faz~1~ algu .pt~U~l.... te1:n e1;1 outra aldeá. E porque fuf..' . 
to todos os h1ao de1nadar: & unhá pe1tauao que b Mouro fed.eixara ali 
por certo que auiáo elles de ir d~r ficar co1n tençáo de os leuat a efht _ 
co1n elleJpor fer aquella côfia ~os · aldeaJ onde os meteria ein alaúa ci--.. 
ilbeos a 1naes pouoada parte de guã . lada: deteueranfe táto en1 de~ermi ... ' 
tas tê então tinhão defcuberto. E a 11arJ fe ~ríao ou11áoJ que quando jâ 
caufc1 de [er 1naes pouoadaJ era por chegarão a aldea era alto dia & os 
razão da pefcal'ia de .éj a quella 1ni-- · Mouros p8fios em [aluo. Có túdd . 
fera gente de ryiouros Aze11egues fe ouuer~ ~mão ·hús vinte CÍli.CO qua 
1nanrinha) porque em toda aquella · fi tQlnados acofoJ dos que fe efcon-4· 
cofia não auia lugar 1naes abrigado detáo nas fraldas da aldea: potgue. 
do impero dos grandes 111ares que andauáo elles jâ tão efcozidos ·das 
quebrão nas fuas praias fe não na armas dos 118.ffosJ que-a fua guerra 
paragé dáquellas ilhas de Argnün:. (.fe o podião fazer) era poren[e enj. 
onde.o pefcado tinbã algúa acolhei fogida fe1n eíperal' dat & t01nar: d 
ta & lambuge1n da · pouoação dos· qual modo deviétoria foi aos no .!f os 
Mouros) pofio que as ilhas e1n íi - mui trãbalhofo por iré jâ mui can ... 
não {àõ rnaes que hús ilheos efcal~ fados do camü1ho. E quein fe ini-
ciados dos ventos & r o cio da agoa lhor ouue nefia cortiga & ca[oJ foi 

-das ondas do mar. Os quaes ilheos. hmn Lourenco Diaz 1noradõr em 
·feis ou fere que elies fáó,quada hmn Setuual: porei ué elle fd to1nou fete 
per {i tinha o 1i.orne proprio per q Mouros por fer mui ligeiró.No fim 
nefia fcriptura o~ nomeamos, po-, do qtpl tr~balho por a Viétoria feir 
fto q ao prefent~~tpjos fe chamáp de maior prazer & fefia J quando 
per nome cÕinuln os ilheos de Ar- · tornarão acharão ~Ioão Fernandez 
guim: por caufa de húa fortaleza q que elles vinháo'bu[car:oqual auia 
elRey d01n Affonfo ( co11;10 adian- dias que acodia â praia. per aquella 
te vere1nos ) mándou. fundar em c8fia que tinha dirroJ efperajJdo fe 
hú delles chatnado Arguim. Dio- via alg~tn nauio que o.tomaife tX. 
go Affonfo em quanto os campa- _trouxeile daque~le defi:etro volun-: 
11heiros não vinha o, pofio que fe~ tario em que fe elle poz.Etn o qual 
aloúas entradas na terra finne l~ao defierro elle fe onue tam fefudarné. 

b b 11 b b "" ! como dobrou o cabo BrancoJ não- te com aque es · ar aros q tratou, 
p:eou co ufa alg~a: [Ôlnente . com a q __ ue quand~ {e deHes partio . w~oHra" 
vmda delles na ilha de Arguul} por rao ter fentunento de ft1a partld.a:& 
os Mo.t;f?S. ~~~~lJ.J. j~ J~nti~g ~s ~~a_: .v~~rá~ âlgq~ co111 dele 1:or·? fegJ~ . 

"" ' ' . 
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C]) a primeira de~ a da . 
d.os pefcadores~8< ·râtnhem a refga.: phia po} fer tnaes proprio lugar tra 
tar com .os nauios. DosA quaes An. ta1nos ddl:a,terr~ & dos feus 1nora--;, .. 
tão Gonçaluez ouue no~e negros, . dores maes cop10famenre do que 
& afsi hum póuco douro e1n poô: então alcançon Ioão Fernan~ez. · 
& porcaufc'l deite refgare que fe en- . (Segundo elle di1fe) os!v1;ouros e1n 
tã6 ali fez; teln aquelle lugar por cuja companhia ficou, etáo pafro- -
i1on1e>o Cabo do Refgate. E co1no res & parentes do Mouro- que veo 
a-principal couíà que os ali trouxe pera~ Reyno co1n Antão GonçaL 
era viren1 bufcar Ioáo Fernandez q uez.Efies depois que o leuaráo pella 
j~ tinbão achado con1 o maes que terra dentro a primeira honra & ga 

· diíre~1os_, de que não d!auáo pon- .. fa~h':d.o <]Ue lhe fizeráo _, foi e~bu.~ : 
co co tentes: por celebrar rnaes ef\:a lharcno de quant_;> leuaua afs1 de 
fefta foi ali annado caualleirc bmn veftido & roupa cmno de hú pou-· 
Fernão Tauares _, ho1ne1n nôbre & 'co de bifcoutotrigo & legumes de 
de idade. O li]llal fe tinha vi fio em feu con1er: & em fat'ísfaçáo difro 
hõrados feitos de arn1as, & e1n ne.- lhe deráq hmn alquicé roto pera 
~i.húa paft:e quis acceptàr eíla honra cobrir fuas carnes; que foi differen- . 
fe não nefia terra nouan1enre def- te entrada da que o Infante fez ao · 
cubetta( tão gloriofa co ufa era poer feu parente quádo ~hegou -ao Rey .. 
os pés nell.a) o qual acabop depois no: & tal que ~inda fe não quis vir 

J em religião catholicamenr~; Antão co1n Antão Go'l çaluez quando ror 
Gonçaluez _, tornando fe pera e~e nou buf~ar Ioão Fernandez> porq 
Reyno veo pelo cabo Braqco:onâe em cafa do Inf::mte fe achaua liuré 
tm húa entr~da que fez exp húa aJ.... & na fua patria captiuo deftas n1ife-
dea tomou cincoenta '& <

1
:inco al- rias q ora diremos~ Mas co1no Ioão 

1nas, a fôra outras éj pete~:eráo em_ Fernandez hia offerecido a todo los· 
f~u defe~1dimenro:c01n a9ual prefa tra~alhos ~111 .qua!1to lhe t1áo to-
rota batida fe fez VIa do R~,~yno on- cauao na vida, pero que pet força 
à e chegou a faluan1e11to. O Infante lhe apanharão _, tudo não refeftio- · 

. pofto que eftas · n<;>Uenta almas_, & muito em o defender ne1n menos 
ouro que Ant~o Gonçaluez trazia que ficaua por iflo efcandalizado: 
. er~ coufa de preço & 111uito pera e~ & da li e1n diante ficou naquella 
·filmar:tud? au ia que era ppuco em triH:e vida que todos tetn. Porque o 
coínparaç~o de ver ~nte fi ~oáo Ftr 'feu co1ner era húa pGt.ica de feinen-

. nandez_ fao & (aluo, & ch~o de tan te q_ne o cãpo per fi dâ que fe pare .. . 
ta nouú::lade & eftranheza. da terra ce cõ Painço de Hefpanba; & ·afsi 
como elle contauá . D' ~lgúas d~s raizes & golJ'los dalgúas poucas de 
quaes c?ufas fare1nos relação por . beruas, & náo aindae1n abaH:ança: 
me\llona dos trabalhos de,: Ioáo Fer & toda n1aneira de ítn1nund·icia de . 
~al!g~~:p~~que, .c~n ~l.lOíli~ Çe~gr~:- · !agar·t~?Ca~ ~ gaf6nhotos torrados· 

• r_. • . · ~queUa 
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Lruro prtmerro. Foi. 19; 

aquella f~ruura 'do foi, qüe fe~pre porque e(l:áo derfãmad~s ~ qrie p~..: 
r~iria n·aquelle foHl:icio do tropico. recem pôfras ~mão pera dar fom;;-. 
de Cancro que paífa per cima qa- bra, ·o que ellas não f~zem por a 
que~la regiá9. ~ gs_maes mefe§ :do pouca rama que tem (tão p.obre-
anno feu certo . comer ( porque 1nente cria as aruores. O fi tio de {ta 
eH:ontro âs vezes lhe fâlece com os terra todo he chão & tão mao ae 
rempo;aes) he 'leite d~ gado q~e ~ _co1~hecer . por náo {er not~uel pe-r-
pafiorao, que ta1nbe1n lhe krue de montes ,aruoredos ,& outras diffe-
beber: por a_terra_ · fer tão efrerele éj r_ei1ças _,(j ;l. boa tçrra tem: que pau-

" não teúúnaes aguas que em -certos cos en~ çaíninho de muito efpaço 
_lugares algús,pôços meos fo~obros, de ·te;r.a; ~odem atip_àr o lugar on_~ 
dos quaes quapdo fe apartao por _de vao. Somente per efl:as couf~_s 
leuar o gadó a o~tro paH:o, o leite feguião 110 caminhar, pelos ve11tÕ~~ 
lhe fica em lugar de agua, das quaes per dhella,& pelas aues que ~1~-c{áo 
couf:ls ainda não faõ muito abafl:a- no ar, principalmente côruos,;ãp'u:. 
dos. Carne fe algúa come1? he ·de - teres & outras que feguem âs im-
galezas .?k !?ui~as veaçóes, & aues _mundicias do pouoado: porque 
que matão 8f. no gado não tocão eHas den1ofl:rão as pol!oações ( ou 
fe não por fdta no tnacho:& úun~ por.milhor dizer o lugar onde an~ 
ca 119 outro por lhe' dar leíte que h e dão aq uellas cabildas ,_ ) por fer a 
toda fua vida, & efies faõ .os dedé- terra tal que como pafrão ht1m dia 

· tro do ferrão, porque os da c~fia húa folha aó outro fe 1nudáo a ou-
do mar pefc:ído.he o feu geral co- tra, & afaz de boa he a terra .. ,.que os 
roer {eco fem fal,& o frefco muitas detetn oito días em a pafrar. Suas 
vezes por fer maes humído & lhe cafas faõ tédilhões_, & o ttaj-o ·cõmú 
fazer menos fede. Ainda que agora couros do gado que guatdáo, ·&os 
com a nÔífa fortaleza de Arguim · maes honrados Alquicés:& os prin 

· faõ jâ maes nümoíos por viueretn cip~es de todos,pa11os de melhorfôr 
della & do trigo que lhe mâdanios: t~,& afsi nos_cauallos,con1o conce_r 
& em t'-;ldo t<?dos quando per cafo tos delles,~erh a mefina vantage. O 
lhe vae .te~ a l~âo hum --~ouco,afsi geral -offi~io d~ todos he rafrorár o 
o é:on1en a 1nao como nos come-- [eu gado~ porq nel~e dl a. toda fua 
mos os confeitos. A terra e1n fi he fazenda & fubHancia da vida. A fua 

' tneio are:l, a maes viçofa h e co1no li~1gua &fcr iptura não · ~e có~ú1~ 
a maes pobre & rafa charneca que co os Alarues da Berbena: & pçro 
cà temos, onde ha algúas pahnei~as em tudo guaíi . te~ húã çontie~1ien~ 
& aruores que querem parecer ás cia como nôs ·tetnos com os c;~~e-
fio-ueíras que cá chámamos do in- lhanos. Anttdles 11áo há Rey ou 
fe~no: & ddl:as -ainda tão poucas Principe,tUd~ fa~ cabil ~{as' de pa'ré-
fe_g~t~do? gra~~_de ~fpa~? de tert~, te!!~s, & afsi ande. áo apartaddbS!'-~ o 
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Ttt primeira decada 
de n1aiõr pÕcfer he õ _maioral q os nos maes illu.ftres feitos dr: 
go\lerna: & 1n~itas vézes entre ~ I[ ejpanha nefla hida flfe~ 
eftas cab1ldas huas com as outras te • caualleiro. 
guerra & contenda f obre o pafi:ar 
defra trifte terra, & beber dos pÓ-
sos. E quando efra não h e a cauíà > 
a natureza humana dà outras pera 
fempre contender cõ os vez.inhos: 
& quando os não tem tqma afsi 
mdina por contenda. Efia vida & 
policia vio Ioão Fernandez hú pou-
co de tépo entre aqudles pafrores: 
& depois andando em hum aduar 

. de hum principal Mouro daquelles 
Azenegues a que chamauão Huáde 
Meimõ. Homem que fe trataua de 
fua peffoa mui bem:& que tratou a 

' Ioão Fernandez com tanta verdade 
que o deixou vir bufcar os pôlfos 
nauios tnanda~tdo cõ elJe algGs ho-
tnés .O qual <)uandó chegou a elles 
(como jâ difiemos,) peró q vinha 
Azanegue no trajo & no carão dos 
couros: parece q a natureza ÍF con-
tentou cõ comer & beber leite,por 
,que elle veo bé penfado & gordo: 

CAPITVLO. XI. 

!! ma ruiagem q fe~ CJJirúfea-
nes co as c ar auelas q de Li x-
hoa for ão em [u11 compttnhia: 
f5 do que [e{ o capitao Lan-
fdt~te, cõas I.f.. carauelas de 
Lagosdefoacapitania.• ern a 
qualtViagemátarão ~ capti 
Utlrão muitosMouros àcuf/.a 
'Ja 'V ida d·algus ndJJos .E como 
;oe!ro dã [ofla t~'!_~ofr ryifl_~ 

~ 

• 

Via ctn Lixboa ao tépo 
que dlas coufas proçe-
diáo em bem, hú..homé 

· ~ honrado,queforacriado 
do Infante dom Henrique, jâ apou 
fentado cotn officio de thefoureiro 
m6r da ca[a de C,epta, a que cha-
mauão Gonçalo Pacheco: o qual 
como era homem de gr~!là fazen-
da, & q armaua nauios pera algúas 
partes,ouue·licença do Infante pera 
mandar hum nauio a eíl:e de[çobri-
mento. A capitania do qual deu a 
hum Dinifeanes-da Graã, efcudeiro 
do Infante dom Pedro>& fobrinho 
no pritneiro gráo da molher delle 
Gonçalo Paclicc0: em companhia 
do qual farão Aluaro Gil enfayador 
da moeda de Lixboa , & Mafaldo 
morador em Seruual,quada hú em 
fua carauela. E porque naquelle ré~ 
po todos hião demandar o cabo 
Branco , chegados a elle , acharão 
hum efcripto de Antão Gonçaluez 
pofro em hun1 finalnotauel: e1n q 
atnoeH:aua a todos,que não ton1~f
fem trabalho por fair nn 'terra em 
bufca da aldea que ba li dl:aua, por 
quanto elle a tinha ddlroido pela 
maneira q atras fica. Com o _qual 
auifo, per confelho de hU1n Ioão 
Gonçaluez gallego piloto, fe foráo 
á ilha de Arguün , onde ton13ráo 
fete almas, & per ardil de hum da-
quelles Mouros captiuos,deu oca-
pitão M,afal~~ ~~ !~úa a~dea na ter-

. J:a firn1e, 



Liurõ pririieira; Fo!. 2 o~ 
ra firme, de ci.1j<i cõi1felho pendeo cidade fora tn~ço ·da êatnara dei 
todo aéjlle feito ,em q tomarão qua. · Rey dó pu arte~& depois indo f~ra 
renta & fere almas. Depois fairão ddl:e Reyno fe achou na batalha· d_e , 
algúas vezes fern poder auer tnaes q Monuedro cmn el.Rey dõ Fernãdo 
hú ·Mouro velho: o qual trouxerão de Aragáo,contra os de Valenç;, & · · 
mac:s por elle re~eber falu,açáo me- no cerco de Bqlanguer, onde {e fize 
diante o baptif:mo, q efperaretn de rão honrados feitos;)& andou cõ el 
fmi·s forças algú ~eruiço. E ponj os Rey Lu~s, de Proença em toda a fua 
lv1ouros ·pet· fuas!~talayas . andauão guerra, & afsi fe .achou na-baralha 
jà tó o olhc:H1elles, forãfe pela cô- de Ajancurt, q foi entre ps Reys de 
fia adiante-obra de outenta le~oas: França,& Inglate~ra,& foi_na bata-
& na id_a&vidda,~ rê tornar a ilha lha de Valatnont, ~na de Montfe. 
das qarÇâs ,~àz~ticatt-1kgé, per vezes guro ~ & ~1a tomada de Sanfoés, & 
q faiiãcfíi~teFrãtrfi.r.m;l<txe>marão cin .. ~ no çerco de Râs,.& alé no de C,ep-
<]Uoe'iW2faltrnr~qt1e· Q:tífiarão húa ba ta:ém as q~aes c_oufas fetnpr~ fe li} O 
telada de fete -hottrttt:m~vdos noílos, · fhou valen~e homé d'armas. E afsi 
que per defail:ré·de fitarem em fecco · h1a q:n outro nauio Aluaro de Frei~ 
morrerão ~s niãos ··dos Mouros. E tas cÕmédador deAljazur,homé bé 
nêfia ilha das Gãr~·.1s acharão hum .6dalgo,& q nos Mouros de Grada 
Lourenço Diaz ·COITI hmn-nauio,o & Bellatnarin1 _ tinha feiro-.grande$ 
qual vinha e1n cõpanhia d' outros q prezas.Os outros capitãe~ erâQ,Ro .. 
ainda não eráo chegados:a caufa da drigueanes Trauaços, criado do In .. 
v,i~1da dos quaes· era dl:a. 'ÜS· mora- fante dó Pedro, & Palaçati.o ,que na 
dores da villa de Lagos,porque o In · guerra dos Mouros tinha emprega-
fahte fazia ali todas fuas arrnações, do o 1naes de fua vida , & Gomez 
& nifio & em outras coufas rece- .Pirez patrão del Rey: & aíSioutras 
bia dellc:s feruiço,ouuerão licéça fua peífoas honradas de L~gos. E alem 
q armaífetn pera eHas partes de Gui defl:es quatorze na ui os foráo da ilha 
nê : pera o qual negocio fe fizerão da Madeira,Trifl:áo Vaz capitão de 
prefies cõ quatorze carauelas em hú Machico,& Aluctro Dorn~las, qua ... 
corpo. A capitania · mdr das quaes da hum em fua c;auaranela : 1nas e-
deu o Infante a Lãçarote de q. atras H:es ante de chegar ao cab<? Branco 
falamos, por fer homé mui experi- . fe tornarão com te1npo. O q não 
mentado nefia-íviagetn, & bé afor- fez Aluaro Fernandez cõ outra ca-
tunado n~lla: perd q em fua campa, rauela .de feu tio Ioão Gonçaluez 
nhia hião homês fidalgos por capi~ capitão do Funchal na·meüna ilha 
táes dos na1:1ios, & algús delles mui ,da Madeira: ante neHa viagem co- . 
ápprouados em feitos .d' annas. Afsi mo vere1nos foi auante de todos. E 
con1o So~iro da Cofia·, fogro do os outros capitães eráo Djnis Fer .. 
tne!ino Lá~arote,o qual etn iua m~ nandez o primeilo que paílou ~· ter~ 
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T>ãprimeirã 'Deeada 
ilClós ne(Yros etn búa carauela de q a terra ôúueffe vi(l:a de tanto na-
·dom Alu~ro de Caflró ca1nareiro ui o, fegundo a informação q Dini· 
mór del Rey dom Affon{o , que fcanes deu do dl:ado da terra : per· 
depo1s foi conde de Monfanto: & mMita cautela que niífo teueráo,, os 
Ioão de Cafhlha em outra caraue- Mour9s [e paífarão todos ã terra fir:. 
la de Aluaro Gonçaluez de Taide me, & elles achará? na ilha de Ar-. 
ayo dei Rey, .que rambem foi con- guim doze almasfoment~, quatrQ 
de da Tououia, & outras caraudas q tomarão,& ouro q morrerão por 
que per todas fizeráo numero de fe náo querereJíli tenderé o qual fei 
vinte feis , a fára a fufta e1n que to hú dos nôlfos ficou do mal feri.;. 
hia Palaçano, & quada húa partio po,q a poucos dias moueo.E pofio 
do porto onde fe armou. As qua.- . q o fe1to não foi igual aos e1n que 
~orze que erá~ de L.agos , partirão Soeiro da .C:6fia fe ti~1ha achad~,co
JU11tas a dez d Agofto, de quatro ·n1o ora dillemos,act1ou elle em {ua 
Cí:ntos quarenta & cinco annos! cõfciencia,q J1áo merecia honra de 
mas em faindo da côfta do Algarue , caualbria e1n gu,erra contra Chri-
hurn temporal, que deu n~llas as fiá os, & q no cerco de C,e_pta não 
apartou. O capitãü Lançarote CO·'· fizera coufa per que lha dd1em : & 
tno tinha prouido que aconteceJl... q nefia parte,afsi por fer com Mou-. 
do tal cafo,todos fizeifem fua via~ r~s,como pelo que~quifez,& prin 
ilha das Garças, onde fe auiáo de jCí . cipalmente em terra ~ão efiranha 

. tar,o primeiro que tomou efia ilh~' era merecedor que Aluaro de Frei..,. 
foi hum lourenço Diaz, de 4 atra~ ~as commendador de Aljezur,o ar-
fizemos menção, o qnal ali eílau~ maífe caualleiro, .(omb armou) c:6 
fazendo auguada quando Dinizea... grande prazer,& folemnidadedero 
nes da Grãa chegou com as tres ca.. dos,vendo q engeitara a quella hon 
rauelas._ O qual Dinizeanes fabédp ra entre tão poderofos príncipes,& 
per elle da grão fr6ta ~vinha atr~s aqui [e auia por maes honrado dd-
cõ tenção dedefi~uir ~· quellasilh~ la. Em companhia do qual foi tam 
c:le Arguim,onde lh~à elle matarão bem armado cauGlleiro Dinifeanes 
os fete ~omems ; determinou efp<,:- de Graá:com que ficou algum tan-7 
rar a V1~da das carauelas pera viq- to fatisfeito do defafire que lhe ali 
gar a .m~rte d?s que perdera.E quis acontecera. E por-que depois que. 
fua d1~ q dah1 a dous dias chegqu dl:e càfo foi feito , chegarão as ou-
() ca~1tao L.ançarote, & em {ua cêi- tras carauelas da companhia de Lá~ 
pa1~h1a Soe1r~ da CÕfi:a, Aluaro de çarote, & elle Dillifeanes tinha jà 
Fre~tas,RodngueanesJGomez Pin(Z defpefo quali rodo! os mantimétos: 
o P1canço,& outros com q fizer~o tornoufe pera o Reyno com as fuas 
numero de ~-ouecarauelas.Aífenta.: tres caraudas com que partira.Lan-
~o o .~~~ au1ao de f.a~er ~ogo 1 .~~te ~rote ,co~ os ~~~ros capit~es q~c 
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litito p-r1mêiro: Po!.z r. 
ficarão em ·ruã compai1hia pos lo .. ·· râo fe a ellú 'cõin húá grita :1 que I 

~o en: confelho ton1ar a entrar a fez cfp~~tar aos outtQS da carauela. · 
Üt1a Ttder: & ordeno~ que tr~s ça- . que. fab1~_o n_~dar : -~o.rq~Ie .. ~aui~ 
laudas fe merdfe1n entre ella, & a doS- de hua V1rtuofa 111uej:t, torn~ .. 
terra firme;em hum pafo perqu-e(c:. ç~.áocdcos fegui~ps ·primeiros dos 
os Mouros baldeauão de húa parte quaes farão Gil Gonçalu.ez efcudei 
a outra. Mas elles andauáo ·tão efco rodo Infante,~&lionel Gil filho do 
fidos das armas dos nâflos , que de · alferez da handeira da. Crüzada~ Os 
-noute fe pafiarão todos â terra firme quaes junros etn hum corpo com 
fem o dles feritirem: de manéira q os prilneiros 'elles po_r tomarefil a 
quando veo pela menhãa_, vendo el terra, & os 1vlouros por lha deffen .... 
les que fe ·tornarão os noffes con1o der( como quem tinha,configo mo .. 
qunn não achara a preza que 'hiáo lherCi:S & filhos) : foi antre todos 

1 

bufcar â il11a, começarão na praià à húa..táo trauada pdcja, que no me... · 
vif1a ddles dar· húa grande grita ctn ' -i o à~quelh~ vafa)ficaráO>. doze Mou~ 
modo de zombaria.Auia nefte paf.. ros enterrados , & depois etn te~ra·, 
fo antre a ilha & terra firme, obra .outros)& captiuos foráo cinquoen~ 
de hum tiro de pedra, que fe não ta & fete. E cotn tudo efte trabalho 
podia paffara vao_: & outro tanto do dia ainda ~lgús deHes com ou..~ 
efpaço1 que de batxa tnar daua_ a tros que cftauao folgaqos, a quella 
agua per o giolho , onde efl:auam J1oute farão dar em húa aldea, q.ue 
a~ tres carauelas. que Lançarote ali eftaua dali (ete legoas ao longo da 
mandou p_éra tolher a paíiagem. c_~fia:parecen;dolhe q~efe acol~c
Em hl.1ma das quaes dlaua hum nao a-ella os q efcaparao das maos 
moço da camâra do Infante a que Q.os nadadores , fegundo algús dos 
chamauão Diogo Gonçaluez, que captiuos a~firma.uão.Peto dles hiáo 
cotn h uma ardideza de fpiritu que de maneira , que ~1áo fômente fe a ... 
lhe moueó a ir co11tra os Mouros, . faH:aráo da côfl:a do mar, tnas ain .... · 
polas algazaras & ddprezos q lhes da ~orão dar auifo aos outros q?e:. 
fazião: diffe a hum Pedro Alemão viuiáo na aldea com que os no fios 
natural de Lagos ·, que fe q~ria trabalharão de balde naquella ida: 
faltar com clle em terra vingar a poi1o que quando tornarão ao ou ... 
quellas injurias que lhe os Mouros tro dia,acharáo hums cinquo M~u , 
~ftauão fazendoJao que Pedro Ale-' ros que do dia paffado quando ht ... 
mão r·efpondeo , que de mui boa áo fogindo [e e1nbrenharão. E co .. 
VOntade : & fem O maes prjticar. !TIO O negocio a que crão idos a .. 
com algúa pdio~, tomando as ar- quella ilha era jà acabado_,ao feguin 
mas que lhe eráo necdlàrias pera te dia ajuntou o capitão Lançarote 
offender, lançarão fc a nado. Os t?dolos capitães, & pe{loas. prind-
Mouro~qual~~o o~ yirá~ vir~~~~- paç~ ~·ar~~da ~ ~ prepos lhe;· 
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· ·~ q) :i prime ir a decada 
efiàs palaura~. Bem fabeis fenhores, ir fazer feu protidrõ maes anáte pé~ 
& amigos , ~.ue a prindipal teq.çá? 1a c~!la,eu lhe 111~rerei cotnpanhia~ 
porque aprotil~e ao fenhor Infante ~~oeir~da· Cp·~~~f~gfó ~elleLança.: 
vinnos rodos em hum-~tpo,~Je~l rore;y-,\c .. pi~~ hil§i,; ~o'd'rigueànes, 
Por capiráo ddl:a fr8ta: foi per~_pue MartilJltV1felitt,}& C?)?icanço por 

~~f~ . •-' J I.t~(~ • 1 1 r.h r~ .Jt. 1 f 
leuemente po~eíferpos deftroi; eft?r, 

1 
)Jerem as carauf)~ ~?es psquenas 

ilha de _Argui~, de g o_~no.flos qq~,.;H,de to~a tfi~~a:re\p~t~~~~~o,qtle el; 
·do aqm vmhao receb1ao da~nno. les nao podtao çfRqer? .t.nu_erno,q 
Ora Deos feja louuado vôs o tédes já lá ~?}~~t~~~~_,~;q~:sqdajito o 'de-
feito tão honradamenre ,. & tanto a fejo os obrigauá ir emfua comp~
feu feruiço & prazçr do Infapte,que _nhia,tanto a necefsidade os c§Jhan 
vos h e elle po~ iífo em .obrigação .rJ rgia a _f~ _r~rna~ ... ~~ ~e,(~??·Gomez· Pi 
de lHJnra & merce,o que todos de- ,, ... _rez;cal?,IJ1-9 ç9é). . ~aj~~~la del ~ey, ~' 
ueis efperar quada hú en1 [eu gra6: Al~aro d'e Ji~~!1~s:Rodng~eancs-r:ra 
porque efta lei tem.Ps feruiços aca uaços,Loutúiço Diaz Inercador:fo 
bados â vqntade, ~e,_quen1 os man- v rã o todos em hum propoíito de fe-
da, principalmente quãdo o fenhor ·r· gujr o capitão Lançai·ore,com ~de~ 
he grato,& liberat E.~as coufas por: jo de paffar à terra c .. ahara dós Aze_ 
parte de·voffos lllf~s dláo ganh~ negues , & ver a deguinê dos ne..., 
das, & por parte ~a rçal condiçãq gros,por lhe __ ~izeri·~~~ tnaes fr~fca, 
do! Infante conced~9as: o que no~; . & groífa ~11M_odalascouf~s.Parndos 
agora fica porJazer1~ ~)wjcomprir o , per efl:3: mãí1eira,hús pei;fo Reyno~ 
que maes ma_tJda.pwJ~u t:çgiméro, & outr~s pera Guin~,de q erão dbs 
':)Ue feito efre . . n<:gocio q!-.l'e temo~ duas cabe~as,Soeiro da Cofta,& Lã 
acabado, quada .h~m fe pó de pattir ~_,. çarote:torpoÚ quada hum iua de r~ 
a fazer feu refgate,& proueito,ondF ta. Soeiro da Cofta como era alcai-
lhe Deos miniftrar.Eu s}'hoje ·auan-· .. dé.môr de Lagos->a quem todos obe 
te fico fem aquella fuperiqridad~ fi decião na terra, por os 1naes delles 
o fenhor Infante me tinha dada:~-. · feré daquella villa , afsi no mar lhe 
cerca da gouernãça defte negocio, qui!ferão õbedeee.r:cà os obrigou a 
a 9ueprincipahnente viemos. E ~e q pâffafl'em pelo cabo Branco. Em· 
'1n1lhe f.ei dizer, não po,r parte qa · o qual entrando per hú eHrcito em 
honra,yorque a De~s merces cotn· · bateis obra d e quatro legoas, deráo 
voffa aJuda, eu a tenho ga1~hada' DF-, . em húa aldea de q fon1éte ouuerão 
fia terra pera poder ir contente pe- not~eMouros,ponj os.!naesfe .pofe-
ra o Reyno, mas por_parte.da pou- rão em falt:10, por lhe fer dado aui 
ca preza. qu~ kua~nos, fegm~do flS [o prin1eiro que chegai1e1n á aldea. 
carauelas fao mmta~:' ?X os captiqps E porq efta preza o não fatisfez (pe 
P?U~os,)minha,'tenção he não ir de ro q foffe acõfelhado q o não fiz~C. 

· ~~a tao boiante ~ fe algll~~ quizer_~ (e) difie aos Q.utros capitães q a elle· 
- - - lhe 



!iiirõ frimeird; · Foi. 2i. 
lhe êonttinhà mÍ1itÕ tÕrnar à ilha Arguim erã ãcabadà: & o inuerno 
Tider: porque ent~·e a qudles capti. começ.aua naquellas partes co1n q 

. uos que leuaua, era húa Moura , & corria rifco de fe perder : gue elles 
hu~ moço filho de hum homem leúauão propofiro de paflar pelas 
principal,os quaes promerião por fi ilhas Canareas , & fazer hum falto 
grand~ refgate. Soeiro ~: Co~a ef- na ilha ~da Palmapnde efperauáo fa 
pedido dos outros cap1taes co dl:e zer algua preza de J?roueito,que el-
}1topoíito,chegou à ilha,onde logo le diuia tomar fua companhia,pois 
él.Codirão algús Mouros a d1:e nego· vinba tão tarde pera ir âs partes de 
cio do refgate:& p~r feguráça d'am Guin~. Ioãm de Caililha forçado 
bas as partes, os Mouros entregarão das razões ddl:es capitães das carauc 
por refens hun1 homem dos princi las feguio feu confelho:& o primei 
paes delles,& Soeiro da Cofla entre· ro porto q tomarão ,foi da ilha Go-
gou o mdhe do feu nauio,& hutn me1ra, onde logo os vier~o receber 
Irrdeu, que do Reyno fora em fua dous capitães q gouernauão a terra: 
companhia. E fendo já o moço do fazendo ofÍertas aos noílos do que 
refgate poHo entre os feus, vendo á. ouueflem mifier. Dizendo ferem 
Moura azo pera iífo,confiada maes deuedores ao Infante dom Henri-
em nadar, que ella mui bem (abia., que de tudo o que por feu feruiço 
<1 na pofsibilidadedosfeus,dequem fizeíle1n: porque.dles ell:euerão em 
cf peraua o grande refgate, que pro- cafa del Rey de Cafl:ella,& dd Rcy 
metia por íi)ançoufeao 1nar,& pos de Portugal, & de nenhum delles 
fe em [aluo. Os Mouros como lá receberão tanto fauor & merce co-. ' tiuerão a efia Moura, & o moço, mo delle Infante. · Os capitães das 

. não quizerão dar o mdl:re,& o lu- carauelas vendo que nefias offertas 
deu ,que Já tinhão e1n poder a troco tinhão aj~da,por faber feré .os deHa 
·do Mouro honrado,fe não cõ maes ilha' grandes imigos dos da ilha de 
outros tres. Soeiro da C~fia, pofio Palma,que dles hião bufcar defco-
que lhe foi grau e co ufa, toda via o briranlhe feu propofito:pedindol he 
fez por faluar o mdl:re:& fem ma·es que ouudlen1 por betn de irem cõ 
ganhar co ufa que lhes fizeffe perder algúa gente [obre aqudles feus imi-
o nojo dei~e aqueciméto, fe tornou gos de quem o Infante eil:aua mui 
a efl:e Reyno. E vindo co1n propo- efcandalizado por fer má, & r~uel, 
fito de can1inho fazerem hum falto & q elles hiriáo em fua cõpanhia. 
nas Canareas: toparão com a cara- Efl:es dous capitães Canareos~cujos 
ucla dê Aluaro GonçaluezdeTaide, nomes erão Pifl:e, & Brucho, por 
de que·era capitão Ioão de Ca{hlha. mofl:rar o defejo q tinháo de feruir 
E quando foubérão delle a via C]Ue ao Infante/em lnaes dem~ra mete~ 
leuaua, diíler~o que lhe parecta fua rãfe;em os nau i os cõ botn golpe d~ 
ida de baldeJ por qu~~~C?. .o fci~o d~ g~~~~. feita yêla [l1rgirão en1 romd-

pen o 



'Da primeira decada 
peÍ1dO ú dia 110 por'to da Palma. E nolfos tírauáo a fi heráo leues etn 
per ·confelho ddles, os no fios ante furtar o corpo, que de n1arauilh~ 
de ferem vifios fairáo em terra, & os podião offender. Cmn tudo en-
o prüneiro encontro que ácharão, tre os to1nados acofl.o & outros q 
forão hús poucos de pafior~s, que ouuerão depois que fe ajuntou ·a 
trazião grãde faél:o de ouelhas. ·Os gente, foráo de~afete aln1as: entre 
quaes tanto que ouuerão vifia dos as quaes vinha búa molher de efran 
noífos, afsi tinhão cofimnado efie tofa grandeza, a qual quiferão dizer 
gado, que a hú cerro final de apu- fer Raynha de búa parte daqudla 
pos q derão: con1eçou rodo correr ilha. Tornados osnofios â ilha Go-
pera hurn valle q dl:aua antre duas n1éira,leixarão os capitãesCanareos 
ferras de afperos rochedos,como fe e1n o lugar onde os .tomarão: & o 
lhe differão aqui faõ os imigos . Os qüe chamauão Pifie faleceo depois 
no fios quando virão que os Cana- . nefie Reyno,andando e1n negocias 
reos · começauão trepar com feus da ilha: ao qual o Infante fempre 
capitães per aquelbs rochas tras os · fez gaffalbado & ·merce. Ioão de 
pafio res J que fogião feguirão o Cafiilba por que não vinha conté-
feu mo do: mas como não erão to- te da pequena preza 'que lhe coube 

· fiumados ~quellcs [altos cairão al- em reparriç~à, & ra1nbé por fere-
gús per lugares de pirigo , entre os fazer da perda que ouue eln não fe 
quaes foi hmn mancebo que quan achar no feito de · A~guim donde 
.do chegou a baixo da altura donde efioutros vinhaõ:fez con1 elles que 
caio veo feito em pedaços. E per na mefina Gomeira onde efiauaó 
efie ~ôdo tambem perecerã ... o al;gús fizefl.en1 algúa preza. E pofio que a 
Canareos: porque como erao.con- rodos_ pareceo 1naldade captitlar a 

··fiados no vfo daquelles lugares cor- quelles de que1n receberaõ amiza-
tião maes fetn tento. E dos noffos . de, pode maes nelles a cobiça que 
o que mel~or fe auia nefie modq dé efia lembran~a: & como que per 
prear acofio, foi Diogo Gonçaluez · efia 1naneira ficauaõ m.enos culpa-
moço da camara do Infante: aA.lle dos, paílàranfe défie porto a outro. 
que fe lançou ao mar em Argt:im da mefina ilha,_ onde prearaõ vinte 
contra os- Mouros que efiauão fazé & húa ahnas, com que fe fizeraó â 
do· algazaras na praia. Os Ca11a~eos vela canünbo defie Reyno. O qual 
cujas erão as ~riações, tanto q ~en- engano fabido pelo Infa11te, ficou· 
tiráo a eritrada de feus imigos ~co- mui indianado cõtra os capitães:& 
dirão co in muita gente: per o como vefiídos f fua cu fia n1andou depois 
fentiráo ·as armas dos· noífos 11áo COlllO fc adiãte verà tOf11at todolos 
oufauáo de os efperar· de perto ,, & captiuos onde os tOinara_õ~ porque 
emba~~auan_fe em as pencdias don- como o Infante por efia gente das 
de·faz1ao feus arremefosJ& Íe'l9e·os Canarea_s tinha feito grãdes couC1sl 
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Liuro p:riiiúirô~' .· Foi. ~. · · 
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feg~ndo vere~nos l~dte feguinte xando ali hUin féü fobtinho . cha~ 
cap1mlo , fenua ~Ulto qualquer mado Maciot Betancor, mas ellG 
.offenfa que lhe faztao. _não tornou maes:_ dezião algús que 

por graues 'docn~as queteue:&ou-
. C A P I TV L O. XII. r~os queelRey d rança o ilnpe-1 

~ d10 por caufa da ou erra que então 
·y Como as ilhas a que ora cha- tinha com Ingla~rra .. Mófior Ma . .' 
mao~(anareas, forão deflu- ciot Betancor, Ve11do que pa!f.1uão 
6ertas per hum jit{algo Fran- répos fetn acodir feu tio a tão gran .. 
ces chamado M ójior I oão de d~ emprcfa como lhedeixara~a qual 
'!Betancor: & depois o Infante nao podia !u.f:tenrar _, pofio que em 
dó Herique teue o fenhorio d!l ;Iufencia fua com ajuda d' algús Ca.' 

fielhanos conquiftara a Gomeira: 
. las, f5 cõuerteo á f e a rnayor concertoufe com o .. Infante dom 
parte dos fluspouoadores, f5 Henrique f obre o que nêllas tinha .. 
dalgús cofturnes delles. & elle ·pa.ífoufe â ilha da Madeira 

, ... . _ onde affe~1tou fua viuenda. Porqve. 
. . M tempo delRey do_tn começauao naquelle tempo flore-
~ · ~ Hénrique o terceiro de cer as coufas· della: & os hcimems 1 

· ft~ C:_fiella ~h~ delRey dó - qu: fe la ~afiauáo a viuer_, engrof-. 
· I~ao o· prunerro, veo de fal!ao multo en1 -fazenda,como ta-

frãça a efias partc::s de Hefpanha hú . be~n aconteceo a cfie Maciot. O 
Frances por nome Moíior Ioâo de. qual com o que, ouue do Xnfante 
.Betat1cor homem nÓbre: con1 ten- qlle forão as faboarias , & outras 
·~ão de conquifl:ar as ilhas das Ca- rendas na ilha , & depois cotn fua 

• uareas por ter f.1btdo ferem pouoa- i11d~firia ganhou tanto _, que cafou 
das de gente pagaã. E fegúdo fama_, húa f6 filha que--teu e chamada do-
a noticia dellas foube per húa nao na Maria Betancdr co1n Ruy Gon-
IngreÍ:1 ou Francefa que là c[oarrou çaluez da Catnara capitão da ilha-
cotn tempo :vindo daquell~s0partes faó lvfiguel, filho de João Gonç.al-
a dl:as de Hefpanha. E pofio 1 elle uez primeiro .fnpit~o da ilha d::t 
trouxe nauios, gente, & munições Madeira da parte do Funchal. E p_?r 
p~ra eira conquifra, etn Cafl:ella,on que não ouue fil110s della herdarao 
de prilneiro veo ter,fe refonnou de Henrique de Berancor, & G::lp~r 
1naes g~te com que fobjuoou dl:as de Bétacor fobrinhos defie Maciot 
tres ilhas, Lançar~te,FSrte ~entura, de Betancor a (ua herança d lle: da 
& a Ferro: & ifio cotn tanto traba- q~1al hoje poífuetn [eu: herd iras 
lho & cufl:o, que de cançado,& ter boa parte , o, quaes bõ fi.daloos 
defpefo todo o cabedal que trouxe, mui honrados & tetn o fc u apl el-
tor~~ou ~ Fran~a ~ fc reforn_1ar. Lei~ !ido de BeJancor ~ E porqued de 
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· .A ·'])a pri~eira deéada 
· (lüze ilh;s q ellas f~ó., ·a:i~da ficauâo· lh~ pe~tencião. Porqu~nr~ Mõfeor 

por c&quiil:ardbs , ~grao Canarea, Io~o Bctançor qüe pnm<:Iro con-
Palma, Gracioíà, Inferno,Alegran- qmf\:ara as tres,no Reyno de Cail:el 
ça, Santa Clara,Rôche, & a d~os 'lo:- 1~ fe ar~11aua, &.aF recc?era t?dalas · 
bos: determino Infante do Hen aJudas de gente, 111ant1m~n~os_, & 
ri que por lotmor de Deos de as n1ã. 1nuniçõcs pera as conquifl:ar: & de.,. 

- dar cõquifiar & trazer ao baptiírno pois de fua parüda Maciot feu fobri. 
os feus rrtoradores. Pera-aqual 'obra -nho femprerecebera as mefn1as aju 
fe fez .hÚa annada ó. a11no de· qt1átro das d.e Cafl:eli~; & a Gmneira q el~e 
centos & vinie qüatro e1n que fo... tinha conquifradó co1n a gente de-
rão do.us 1nil & ·quinhentos hotnés Cafiell~fora & aos Reyes delladaua 
de pe,& c~n .. ro & ;vinte de cau~llo: obedié~ia & reconhec~a porfenh~
& por cap1tao 111or dom Fernand-o res, & que fe ell~ . Ma~lOt vendera .a 
de Calho gouernador de fua cafa, fazenda & terràs que nnha aprouél-
padre de dom Aluaro de Cafiró cõ tado, hão podia vender o fenhorlo 
de de Monfanto & camar~iro mó r & jurifdição-que era d~ coroade Ca 
del Rey.dõ Aífonfo 9 quinto deRe fiella·. O Infarl}e con~o fua t~nçáo 
no1ne . . E porque a gente era ll1t!Iita eln_·conquifiar efias ilhas maes era 
& a terra desfalecida de mant~rnen- -por fa1uar as ahnas dos feus in ora-

. tos~ deteuefe don1· Fernando· mui ~ores pagãos gue por algú proueito 
pouco tel'~po nefra conquii1:a:porq que dellas teueffe, ante lhe tinbaõ 
tamb'etn era cuftofa ao · Reynô , .& feito muita defpefa e1n as cóquifrar 
fô1nente a paífageln 'da gente' ,<i foi_ & fofier: 11áo profeguio maes em o 
a ella fegundo yilnos nos liuros das que tinha começado. Depois em 
contas do Reyno · cufiou tril!ta '& témpo âelRey dom Henrique o 
noue 1nil dôbras. E neffe pou~o té" ·quarto deH:e nome en1 · Cafrella~ 
po que efl:eue, g_:ande numero qa- quando cafou cõ a Raynha dom na 
quelle pouo pagao recebeo o bap- loanna filha delRçy dõ Duarte de 
tifm0. Depois pera fauorecer efies Portugal: dcnn Martinho de Taide 
Chri~áos. con~rà aquelles qqe não conde da Touguia q a leuou a C_a-
que:lao VIr a-fe: mandou o Infante fl:ella, ouue delRey dom Henrique 
algu: gen:e , & por capitaõ della eH:as ilhas das Canareas per doação 
·Antao Goçalu:z feu guardaroupa. que lhe dellas fez,& elle ~s vendeo 
E paffados algu~ annos g eíl:as ilhas qepois ao Marquez dom Pedrb de 
per cauf~ do ddcobrimento da ilha Menefes o prinieiro ddl:e .1101ne)& 
da ~ade1ra & afsi de Guihé,come- o Marquez as vendeo ao Infai1te dó 
çarao ter no1ne & fabor na ?piniáo Fernando innão ddRey dó Affon-
da gente de Hefpanha d_eíifl:10 o In.. fo.O .qual Infante folgou de as co1n 
f~~1~e dellas: porque fe mtremetteo prar,porcj cmno éra filhó adopriuo 
pliio elRey de Caft~ga :~ dizc;n~ q ~o ll?fan~~ ?ó ~-}.~!:U:~_gqe [eu tio q ja 
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ieueré1 Õ. tenhório ddl:as ilhas: pa- tura,etn que·dõm Ioão da Silua fe; 
r~cialhe ·que as não compraua,mas g~do Conde de Portaleg:e por par 
que as. herdaua delle. E tanto que te de fua n1adre a Condeílá tem h e-· 
as ouue mandou tomar pt>flc dellas rança que ao prefente lhe render~ 
_&a conquifiaralgús reueis: ao qual · at~ tr_e~entos 1nil reaes. Parece que 
negocio inuiou Diogo da Sylua· q perrrü~~o DeGs-quc fica!le efia nle-
depois foi conde de Portalegre. E1n n;wri~~.?l Portugal por os traba-
n1eio do qual tépo ':éo a efics Rey- lhos q~}:> Infante dom Henrique 
nos hum caualleiro cafieihano ner leuou ni~m~uerfaõ :1 & conquifl:a 
nome Fernão Peraça .. pedindo a ·er _ dos pâuos:4çfias ilhas, pofio que o 
Rey donr:t\ffonfo & ao Infante q 'f~nhorio & jurifdiçáo dellas fo!Te 
ouueíl'e1n por bem de o rdl:iwir em trefpa~ado em Cafiella na maneira 
poffe das ditas ~lhas: por qüãro el~e q~ dj!Iemos. E por razão defia au ... 
as tinha comprado a hum Guilhem çáo q dl:e Reyno tinha ndtas ilhas 
delas cafas o qual as comprara a dó .Çanarças pola defpefa que era feita 
Henrique conde de_, Nebla em qué 11a couquifia & conuer!àõ de feus 
Maciot Betancor as trefpaílàra per pôuos quando. fe fizeráo as pazes 
,\Tia de doação com procuração que entre l?ortugal,& Cafiel]a por cau-
tinha de feu tio Ioáo de. Betancor, . . [a~ da,s guerras qu~ ouue entre elRey 
<le que aprdentaua efctlpturas, & do Affonfo o qmnro defte Reyno, 
l?rotüfões dos Reyes de Cafiella e1n & elRey dom Fernãdo de CaHella: 
confirmação das taes compras. E uorneada-métc em Qs capítulos das 
~nj per ellas & per outras razões, paze~ ficou cõ Cafiella a conquifia 
d Rey & o Infante virão a jufiiça & fenhorio defias ilhas:~ & acóqui-
clelle Fernão Peraça defefiirã0 del- fi~ do Reyno de Gr~~a,co1no com 
.las. Per tn~rte do qual Fernão Pe- Purtu~al a do Reyno de Fêz;_ & dé 
rftça herdou efia herançahúa fua fi- Gnine & cetcra: ( fegundo fe conté 
lha per nmne dona Ines de Per~ça: na chronica defre Rey dom Affon--
com quetn cafou hum fidalgo ca- fo.} Efre.foi o fundamento da éon- < 

fiel-bano chatnado Diogo Garcia ·quifia & conuerfaõ _deftas ilhas,po-
de Herrera.E entre os filhos q ouue i1o que em a chronica delRey dotn 

. della, foi dona Maria Dayala: co1n Ioão o fegundo de Cafiella,o chro-
quem cafou Diõgo da filua efiando niíl:a por dar pôffe ~ fua coroa, leuoL 

, ainda 1~ por parte do Infante na cõ outro can1inha-na relação· do def-
quifta & gouernança dellas. E por- coDrünenro dellas: & també- p8de. 
que as ilhás da Gomeira:~ & Fêrro fer que não teria noticia de todas 
eráo feit:ts em tnôrgado , de q oje efias coufas. E por louuor defie In-
hc intitulado Conde, dom Guilhé fante dom Henrique, tra,raretnos 
de Pedça feu filho,ficarão partiu eis dos ritos & cofiumes que o pouq 
âs il!1a~ ~~ L.an~a~~~ ~ E~r!~ Y--~~-= pag~~ gefias ~lhas ~a,qu!!l.~ t~_mhpQ 
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- :Da primeira decadà 
tÍnba! quãí\do per indufiria fua fó- das & tOll1iiaos cÚrtos a 11)aneira 
rãQ · trazidos ao baptif1no. Aueria de rcgeitos de ren1dfo: & ao tem-
naqudle tépo em _todas efias ilhas podo pelejar ~ra be1n ardida& eC. 
treze_, ou quatorze mil hon1e1ns de_ forçada . Seli vdbdo era os couros 
peleja_, & pofio que todos foífe1n_ da carne. fô1nente: &. e1n os lugares 
pagãos não ~Õ~inh~o e1n hús. ritos deshondlos· trazião húa maneira 

- & coHmnes: fon1enre e1n conhe- de bragas de folhas de palma tÍllt:c'lS. 
cimento de hum criador. de todalas de cores. Entrelks não auia ftrro,& 
coufas, o q-ual daua galardão aos á 1ningua delle rapauão as barbas 
bõs _, & pena aos maos. Os mora- co1n pedras agudas: fe auião algú à 
dores da grão Canaria tinbáo do~1s 1não era tnui efl:irnado & t'lzião an 
hmnems pnncipaes que os goner- zolos .delle. Ouro, 'prata,ncm outro 
nauão,. a hum chamat:ão Rey Çl a 1netalnáo o querião _, ante auiáo 'q 
outro Duque:& pore1n o regimen- era fandice defejar algúetn o q lhe 
to da juil:iça & gouerno da terra, não feruia de infirumento Inecba-
era feito per nmnero de çento & :nico pera fuas necefsidades. Trigo, 
nouenta hmne1ns fem p9derem (er &•ceuada tinhão em gran~e copia, 
tnaes ou menos.E co1noalgú 1nor- & desfalecialhe engenho pera o 
ria logo era enligidooutro da l?nha a1naflar e1n pão_, f<1meate · co1nião 
ge1n daquelles quegouernauão, & a farinha cozida co1n carne & man 
eites tinbáo a fciencia.,& os precep.- . teiga. Auião por coufa 1nui torpe 
tos daquillo-que cada hú deuia crer, esfolar algué gado. & nefl:e mifl:et 
& elles os dauáo ao pquo: de ma~ de magarefes lhe (eruião os captiu<ts 
ueira que não fabião maes diz~r do que t.omauão: & quando lhe efie~ 
que crião & ad'orauão , fBtnepte éj faleciáo , l;mfcauão homems dos 
naquill.d q crião os feus cauall\~itos, maes baixos do pouo péta efie of-
que er.áo eil:es cento & nouebta ho ficio_, os quaes viuiáo apartados da 
meros. As molheres não pod1áo ca outra gente_, ,& não os comtnuni~ 
far fem primeiro as corrmnper hú cauão em aéjlle 1nifrer. As 1nadres 
àeftes caualleiros : ~l quando lhas não cr!auão de boa vontade feus fi-
appre[entauáo_, auiáo de vir 6~ gor- lhos ao feito: & quaG todos erão _ 
àas de leite que era a ceua con;1 qu~ criados as tetas das cabras , Os mo-

. as ceuauão perá iffof· & fe erão tna- radores da Go1neira em algús ritos 
gras diziaõ que ainda não eH:auaó & coflmneg fe conformauão con1 
éln .difpofição pera cafar_,pqr quan- _ efl:es_, perô feu comer . g~rahnente 
to ttnha o ventre pequeno & eíl:rei~ era leite_,heruas, & raizes'cle juncos, 
to pera criar nelle grandes filhos,de _ & toda _a ünn1undicia, afsi como 
maneira~ q Qão:uião po~ apps pe- cobras)agartos_,ratos_, & outras cou 
r~,c:afameto ~enao as de gr~1de bar... fas deita qualida~e. As tnólhercs 
!~ga~ A_pe!!eJa ~:!les er~ ~s pe_~~~: :~~~ q~~~~~mni~~~~ ~ qu_~ndo __ fe 
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. ' liuro frlmeirii; · Foi. 2 s. 
~ifirauão hú s ~ õurr?s dauão as mo p~qçãõ da-rerf! (~õ j1 ~i tot~ri~ 
lheres por gafalhado & boa hofpe- a nos: ba.fia o q dt1femos p<;>r glo .. · 
dagem_, donde fe.caufaua ·que não ' ria de Deos & ·Iouuor dá l~fance 
herdauá~ o~ ~lhos lenáo ost fóbri. d,on~ ~e~1rique que plaoto~ e!!~ 
nhos da 1rmaa. O maes do tempo fruél:o na fua Igreja. · 
defpedião em cantar_, bailar, & vfo. · · · · · · · 
de molheres: que enrrelles era dli- C A 'P I TV L O~ XIIt' ~. 
mad_o por o maior bé ·da vida ... Os - ... · · · 
da ilha Tanarife crão maes abafta- f Como o capitão LançarBte 
dos de mantimentos; cá el'ltrelles depois queJ.eixou eftas caraue 
auia trigo, ceuad~, legumes de toda lãs de fua conflrua fé rvi"çr4o 
Mrte, & grãdes fatos de gadô tneu- pera 0 Reyno: com as outras 
do, de cujas pelles fe veftiãç. E to- , l'r. 
dcis eráo repartidos em outo ou no · que 0Jeguião dejco6rio o gran 
ue bandos de gera~~es: qoada hum de Rio a que hora chamamos 
dos quaes tinha proprio Rey,& fem C,anagâ:f5 d hi foi ier a hua 
pre auia de trazer configo dous, hú ilhet 4 pegàda cÕ o caho Verd~.., 
·morto & outro viuo,& morto eftc 
degião outro. E o primeiro defmi-

; ' -~ / to ao tepo que o quenao enterrar, 
auia de fer per o maes honrado ho .. 
tnem: o qual o leuaua as c~fras, & 
quando o_punháo na fepultura to-
dos a húa v~z dizião., vaite à falua .. 
~ão. l;'in4ão molheres proprias,to-
do [eu exerci cio eráo band.os:& ifro 
os fazia fer gente maes guerreira q 
os das outras ilhas,& tãbem ·viuião 
com maes razão em todas fL;as COU 

fas. às da ilha da Palma, feriãàatê 
quinhentos h01nems , -os quaes a 
cerca do juizo &vfo das coufas dão 
maes befl:iaes éj os das outJ;.as ilhas: 
·rendo tatnbé muita parte dos feus 
coftmnes. feu mantimento era her-
uas, léite, '& 1nel. E porque ao pre-
fente toda efta gentilidade barbara 
fe perdeo., & e1n feu lugaihe rece-
bida a fee & policia Hefpanhol,' & 
~s outras coufas dos fruétos & dif-. . ........ ,_. .. _ . .. ..:. - .... 

n ·.. ·A d ~ · · ~apitao Lançarote e .. 
pois q Soeiro Dac&fta 

. feú fogro fe efpedio del 
. ~ le, coineçou de feguir 

fua viagem fe1npre ao 
longo da c~Ha_, t~ paifar a terra a éj· · 
-os Mou'ros chamã.o C,ahará & os 
11oífos corruptamente Zàra que he 
parte dos defertos de Libya: & vea 

-~eras d~as palmeira~ qu.e Dinis Fer-· 
nandez, ·quando ah f01 demarcou 
como co ufa notauel_, onde ps da 
terra dize1n que fe aparrão os Aze ... 
negues Mouros ·dos negros id8la .. : 
tras, perà quenel.l:es· úoJios .tempos 
aqui j~ fejão ·todos ~a feéta de Ma~ -
fàm~de.·E feguindo maes auante o-
bra de vinte legoas, acharão hum 
rio mui nc:>tauel a que nos' ao "pre:. 
fente · chatnamos C,anagâ ·-= :por 
razão que o principal · re~gáte que 
P~!~ ~ép~ em diante fe al~ ~o~eç?~11. 
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, · tnâ primeira de cada _ 
fa.Zêr~ foi cQn-t ~1ün1negr9 dos prin fe língua -que . enré11deffe- efl:cs dol:À 
cipaes da terra, cbamad0 per ~fie. irn1áos pera delles tomar algúa in~ 
nome C,gnaga. Porq'9e·o verdadei formação; na idade ddles entende ... 
10 nome do rio)ogo ali n~ entrada. rão que o pay ~u rnãy não deuião. · 
he Ouedech' ( fegundo a língua dos fer mui longe:& con1eçando defco . 
negros .que habitá o naguella fua brir derredor da cafa contra onde 
f~z : ) & quanto rpaes fe pene-tra o fe fazia hum aruoredo,ouuirão pan 
iertáo per onde ellevem,t:-tntos no- cadas como que cortauáo algúa 
tnes lhe dão os p~uos que bebem couL1.E porque indo juntos po~1áo 
as fuas aguas,dos qua(I.S nomesjcur~ fazer rebuliço, di.ífe Eíl:euáo Aftpn ... . 
fo)& nafcim.ento delle fe verá adiá fo, que o letxa!lêm ir m pera man .. 
~e. E .não férhente pelo que os no L famente efpreitar quem era o que 
fos então fouberão del)e, mas pela daua.aqnellas pancadas: & indQ aíSi 
jnforn1ação que os Mouros Azeúe- ao tom ddlas, foi dar corn hum 
guez deráo ao Ii.1fante de como vi- negro, o quat dl:aua tão atento no 
11ha das partes orientaes, correndo cortar de hum pao que o não fen_-
per grandes Reynos & prouíncias: · tio fenáo qu~mdo láçou 1náo delle. 
ouueráo que era hUln braÇo do O qual atreuimento lhe ouuera de 
rio Nilo. O capitão !ançarqte de- cufiar a vida, porque como o ne-
pois que entrou a barra ddte rio ,lã.. gro era o-ráde & forçofo & andaua 
~ando hum batel f~ra}neçeofe nel- nu,& Eft~uáo Affonfo homem pe-
le Efieuão Aff011fo pera fair étn ter- <]Ueno & roupado do vdhdo., no 
'!a,& defcobrir o que alcançaíYe cõ prin1eiro bracejar, (perb que o ne- · 
a viib : & na primeira que tomou gro ficou cortado com1 aquelle no-
onde fe fazia hum mcdão qe areá.> uo t~mor.,) leuou EÜ:eúáo Affcn-
·vib efiar húa cabana, que lhe pare- fo debaixo de fi: & ainda que a pe-
ceo fer de algum pefcador, na qual · leja era a punho & a dentes~ elle 
fo'rão tomados hmn moço, & húa paífara n1al (ei?áo fobreuíerão feus · 
moça,an1bos irmãos:maes pera fua cmnpanheiros com a vifra dos 
faluaçáo,que pera receber Cflptiuei- quacs ·a negro efcapulio & (ogio 
to. Porque vindos a: dle Reyno o p:-ra dentro do aruote~do. Eihnáo 
moç~ ':Uandou o Infante criar, & Affonfo quando fevio deGprd1àdo 
doétnnar em letras pera poder re..:. co1n o fauor dos compánheiros 
c.~ber ordem facerdoral , ~~ toniar que corriáo tras elle contra a mata; 
a,. efl:a par~e a grégar o baprifmn .& c01neç?u de o feguir: di~endo 9ue 
fe de Ch_nfio, & ante de chegar a rodeaflen1 o aruoredo. te que vief-
madu~a 1da?e faleceo: & a irmãã já fe1n algús cães donauio.,que o ,lan. 
1,olos mentes de feu irn1~o teue çaífetn f~ra. Mas o nearo como le-
çria~áo & vid~ 1naes .de __ liure que u~ua o cuidado ~os glhos , ainda . 

. PP~~a~ ~ pofl:~ qu~ ali ll~R ouuef~ .nao ent~ou per hua parte~ quando . ·-- --- c. 
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faio pela ourrã ~ & na o os -achando tançat$te aàe11tádo cõm os outros 
na cabana_,tbmeçou de feguir b ra... tapitáes pera irem per o rio aciina 
firo que os 11o[.fos leuauáo com el.. defcohrir; por fera cbu[a que o In .. 
les contra a praiã:onde Vicéte Diaz fante maes defejaua: leuãtoufe hum 
mercador fenhorio do nau~ o~ cujo tempo de maneira que os fez a to .. 
~ra aquelle batetandaua pafieando dos fàir donde eftaua _, tom o qu~l 
tão feguro,como fe efi:euera em Ta tempo fe apartarão da cornpãt1hia 
uilla donde elle viuia,tendo [Ômen de LançarSte,Rodrigueât1es Traua .. 
te por arma hm11 bicheiro que tO· ços,& Dinis Diaz; que fe vietão na 
mou no batel por.ajuda de b6rdãc>. volta do Reyno _, onde chegarão a 
O negro tanto que o vi o > [em te- faluame11,t0 .lançarôte com cin:quo 
mor algum com a furia do amor q tarauelas corrrndo tohttá o tàbo 
trazia dos filhos_,lançoufe a elle,de... Verde foi futgir em húa ilhetà pe-
pois que lhe rotnpeo húa queixada gadâ tom á terra firme: em que à-
com húa azagaya de remdio:& po . charáo mt1itas cabras q lhe foi mui 
rem primeiro que vidTem à braços, bom refrefco:, & afsi acharáó pêllês 
tatnbem leu ou húa boa ferida com · frefcas d' outras,éotnú que auia pou 
o bicheiro per cima da cabeça. E c os dias que fe fizera ali algúa rhá"' 
andando Vicente Diaz em efi:e pe- tança dellas. E o que lhe certificou 
rigo,_(pero que tr0~1~~jJe . feu imigo fer -aquella 8bta dos nolfos_l~i ách: 
cebalXO ) fobteUeú OUtro 11egro fi- tem efcnptõ em a cafca de huas gta 
lho defte jâ homem valente:_ & afsi des aruores. Efie tnt>to dâ diuifa dó 
fe ajudarão ambos , que o trazião Infante, Talant de Bie11 faire: o qual 
mui :~:nal tratado/e a vinda de Efte.. finaldeixou Aluaro Fernãl1dez {o ... 

·não Affonfo & de [eps cõpanhei- brinh0 de 1oão Gonçaluez, capitão . 
ros o nãofaluara,porque os 11egros da parte do Fu11chal11a tlhã da ·Ma .... 
tanto que.os virão correr contra fi, deira,que veo áli ter;. & pelejou có 
.como erão ligeiros defaprdl~rão a feis alm~dias de 11egtos que o vietâo 
elle & poferão fe ctn [aluo. Chega.. cõmettet,de.q fômente tornou húa 
<los onde dl:aua Vicente Diaz; co- com dous delles_,potque os fi1les fe 
1Il o-j~ na companhia auia dous in... falu~ráo · a nido.E defta viagetn paf ... 
juriados do ~1egro, a1:rre tifo~ pe ... ~ [ou aiuda tê onde orá thàtnáo. o 
far de lhe afs1 efcapuhr das ma os fe . cabo dos Maftos : norue.que lhe:el .. 
tornarão~ caraqda, onde Vicente - le então pos pót razão de-húas pal .. 
Diaz foi curado: & afsi d i e como meiras feccas que à vifta reprefenta. 
Efreuão Affonfo ~ erão viíítados da uão maftos aruor~dos , & daqui.fe 
gente das outras carauelas gracejan- tornou peta o Rey1;o. O capiráâ 
do todos como o negro era 1n~lhor Lançar8te em dous d1ãs que eftéue 
lutador que quantos auia no batel. com as dnquo carauel:;~s ·nefta ilha 
Paíl~do aqu~ll~ dia ~end~ C? capi~á~ ~nde ~luaro ~erná0dez poso mÔ~0,. 
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fez {uã iguãda & inátat1ça de ca~ 
bras:& de fi pailàufe_ â t~rra firme 
~on1 a viib do qual acodirão ~ pra-
ia. muitos· negros. Gon1ez Pircz a 
<]Uem o capirãoLançarÚte mandou 
em hum batel,que foíle a ellc;s, pa-
reccndolhe que os prouocaua maes 
a paz que lhe o Infante -mui_~o en-
cõmendaua em feu regimento:lan~ 
çoulhe em terra hun1 l;ollo , hun1 
efpelho , & húa folha de papel em 
que hia dcbuxada húa cruz. Mas el-
les dhuão tão çafaros da cobiça 
daquellas couf.1s_,& tão efcandaliza...: 
dos do que lhe Aluaro Fernandez 
fez,gue não fôn1ente as· não quife-
tão,mas ainda as quebrarão & rmn 
perão tudo,como {e nêllas fora al-
gúa peçonha ou pefi:e 9ue l~es po-
dia etnpeccr: & {obre iifo cpmeça-
ráo de tirar âs frechadas ao bateL 
iV·endo Gomez Pirez que com ~lles 
'1ião auia algum m8do de paz:mari 
tlou a hús bêfieiros qne cm·1iigo ri-
11ha , que the re[pondeifem com o 
feu almazem, dando lhe· dl:i efpedi-
da; Os capitães com efra n1ofha q 
os. negros derão d.~ fi, afi'entarão de 
ao outro ·dia dare1n ndles ·da tna-

.. neira que coftumauáo d;ar nasal-
deas dos Mouros. mas fobreueo fu-
}?itamente ~mm temporal que os 
fez correr como quada hqrn pode 
marear [eu nauio. Louren~o Diaz 
efcudeiro do '1nfante foi ter ao lugar 
onde o negro lutou com Viçenre 
Diaz:&vendo[e 1nal apercFbido de 
mantimento,armas,1& ourras COU-

fas que lhe conuinhão pe~a defco.:. 
prilnento do rio ~ não ou[ou de o 

cõní.eter,& veofe na volta do Rey~' 
no. Gomez Pirez patrão que era 
outlio deHa conferua de LançarÔte, 
veofe per. o rio do ouro ,B! ali tratou 
cõ os Mouros, dos quaes çmue per : 
refgate hum negro., promettedoll~e . 
que ao feguinte anno fe ali tornaíle, 
os acharia· apercebidos de Õuro, & 
efcrauos cotn que podeíle carregar 
o nàuio. Porq~r1c comcçauâo ji de 
goftar do proueito qu~ lhe os no f-
{os dauáo com as coufas que auião 
delles :de maneira q~e os dias que 
Gomez Pirez ali efteue vinhão ao 
nauio feguramente, & 1naes Ror a-
mizade que per refg:tte,dl es 'l)e de~ . 
rão húa boa fmnma de p 1és de lo 
bós marinhos, com que fe veo pera 
o Reyno. Lançat8te,Aluaro de Frei 
tas, & Vicente. Dias , afsj como to-
dos tres naquella tormenta que lhe 
deu no ·cabo Verde mantiuerão có·: 
ferua:afsi farão todos e.m confelho. 
que de caminho deffen1 na ilha Ti-
der , onde tomarão cinquoenta &· 
nôue almas , com que f e vierão ao·. 
Reyno, cmn 1nacs proueito que os · 
outros. Dmis Fernan~ez capitão· da 
carauela de dom Aluaro de CJ.íl:ro, 
& Pabçanocapi~ão .da fuH:a,como 
ambos·tnantiuerão companhiana: 
ida das quatorze carauelas que dl:e 
anno partirão defi:e Reyno,quando 
chegarão a Arguim,& acharão no-· 
ua em as outras carauelas que farão 
no feito da ilha Tider,como as ilhas 
erão jà defpejadas : determinaráo 
de paífq.r adiante t~ o rio C,anagâ, 
& entrar dentro na fuíl:a por Dinis 
F~anandez f~b~r ià aquella cbfia 

.. .quando 



qt12ndo ali veo ter: E tédo paífado 
a p<ita chamada de Sanéta Anna q 
he âqué do rioC)anagâ o~ra de cin 
quoenta ~egoas , por leuaré calma-
rias quiferão lançar hum homem 
fora, que defcobriflc fe auia algúa 
pouoaçáo i unto da praia. Mas co-
mo o mar com a calmaria nndaua 
banzeiro,eráo tão grandes as vag;ts 
q não onfaua algú dos mareátes de 
fe lãçar a nado: com tudo mouidos 
d' algúas paburas cotn q Palaçano 
quis enuergonhar· doze homems 
tnancebos g fabiáo nadar, leuando 
f6mepte annas offeníiuas poferão o 
peit ;, "ao-oa . Tornada a praia per 
cami~1 1 _-_,> Õtneçaráo de a feguir t~ 
iretn dar com doze Mouros que ca-· 
111inhauão per ella;dos quaes totna 
rão noue cotn C]Ue [e torüaráo re-
colher ao nauio. E parece q o tem-
po os efbua e[p~rando que fe reco .. 

. lheflem>porqudobre aquelle gráde 
prazer da preza C]l1C trouxeráo: fo .... 
breueo tanto tempo fu pitamente,q 
abri o a fuila de Palaçano,& a gran-
de dita fe faluou toda a gente etn o 
na ui o de Dinis Fernandez. O qual 
COlTI a furia do temporal correo ao 
cabo V erde>onde pá o fez tnaes que 
auer vifl:a dos negros que defendiáo 
a praia coinfrechas d'herua:& cotn 
outra tnudança C]Ue fez o tépo tor-. 
nou ao lugar onde perdeo a fufta: 
de que ainda acharáo o cafco· que 
os Mouros não quiferão dest1zer 
com propoíito q feria anagaça aos 
uoflos quãdo ali tornafiem. Cotno 
ouuera de fer fe não fairão cõ boa 
yig1a_, porq d'etras de hús mçdão~ 

Foi. ~7. 
dl:auáo lai1Çãdos obrã de fete11ta 
Mouros e111cilada: os quaes não fi ... 
zerão tnaes que receberé dam11o pc 
recendo a tnaíor parte delles , & os 
ouçros q fe faluatão auiáo de ter q 
cu.ra~. Acabado eH:e feito co.m que 
D1111s Fernandez & Palaçano na hõ 
ra Jelle reco braráo a perda da fufia 

. que lhe ali ficou, & da popca fazen 
da q tinhão auido per todà aquella 
éáfl:a fizerão fe ~vella: pa.ífando pe 
la ponta de Lyra onde fômente to-

- maráo dous Mouros a coífo, por 
andarem· jl tão temerofos do ferro 
dos .noffos que tomauão os ·p~s por 
arJUas de fua faluação.E daqui fe fi ... 
z~ráo na vólta deite Rey110 onde 

'chegarão a faluamento: &, nelles f e 
acabarão de recolher todalas caraua 
las .quc aquelleanno partirão defte 
Reyno,de que fÔ1nente fe perdeo a 
fufta de ~alaçauo como diífemos~ · 

, CAP I T VL O. XIIIJ.' 

!J ComaNuno ~rijlão (5' de.: 
{_OUto homems.forão mÔrtos . 

co-m heru a dasftchadas que 
queouuer~o em hiJa peleja 
com os negros e1n hum rio di! 
Guine em que entrarão. E; 
co1no pajfou .Aluaro Fernan .: · 
de?:..J alem do ca6o Verde cem." 
leguoas. E,. do que -t am6em' · 
aconteceo a cinquo c ar auelas;· 
q forão ~ e fie defco!Jrimento.~ 

- -- -· t , 



ma primeiro rneeadà 
.~.. . ·) Ai1iiõ de quatro cétos fr~chas: ãfsi repãrtidôs & addl:rados 

.., ~ . & quarenta & [eis, tor pera efie ~no~o de pekja, que qua;1 
· · nou Nuno TriH:ão e1n do o no.ílo batel remaua contra hus L-..=" húa cara nela per man- acodiâo da-outra parte outros, an-

dado do Infante a de f- dando ~s voltas com elle da maneí-
cobrir lnais c~f1a 'aleln do que Al- ra que [e baõ os geBetes COlTI a géte 
uaro Fernandezdeixaua de(cuberto, d'armas.E como as fr~chas erão ber 
que foi t~ o cabo dos Mail:os. E c?- uadas & a furia da peleja lhe acend~a 
mo eradiliaére nd.hs coufas,pa.ílou 1naes o fangue, começarão algus 
alem do cabo Verde obra de [e[en:- dos noffos embJrbafcàr & cair: que 
ta & tantas.leaoas, tê chegar onde caufou tornarfe Nuno Trifião ao 

• b ~ A 

ora chamão o rioGrande:&.furto o nauio ~tempo q decia a mJre. Mas 
nauio na boca delle, meteofe no ba pouco lhe aproueitou dta ajuda 
tel com vü1te dous hmne1ns, con1 della: porque afsi tinha laurado a 

, tenção de entrar pdo rio acima deí- ' herua, que pfüneiro que cbcgaffetn 
cobrir algúa pouoação, por ter húa i o nanio hiaõ a 1naior parte delles 
grande entrada. A qual entrada fez 1nÓrtos, o que Nuno Tr~ftão [ermo 
:a te1npo que a n1aré'fobia tio tefa tanto_, q entre dôr & peçonha tatu-
pera dentro que em brene efpaÇo os bem os acompanhou na m~rte. Os 
afafl:ou da barra hu~ bom pedaço: quaes n1Jrros farão Ioáo Corre::t, 
t~ irem dar e1n tneio de treze alma- Duarte d'Olanda, Eíh:uáo d.Aln1ei 
dias em que aueria at~ outer1t~ 11e.. da,Diogo Machado:todos homeà1s 
gros,ha,mems valentes & que fe ef- de fangue & qu~ de n1oços fe cria-
colherão pera aguelle feito , como lã <r na c amara do In[-mte, & afsi 
.quem t!nha ~rimeiro vi~~ o foufo ou rros e~cu~eiros ·& homen1s de pe 
·<lo noflo namo, & depo1s a entrada de fua cnaçao que com os mare~tn
~o batel pelo rio.Nuno Triftão quá tes podiáo fer dezanoue pe.íl'oas: E 
do vio as alm'adias juntas & ~õ fua ainda pera n1aior defauétura, de fere 
chegada fe apartarem húas pefa húa que ficau~o, dous entrando em o 
F,?rte & outras pera outra: pareceo- nau i o pq cajão húa anchora os fifio 
lhe,q de gente barbara & não cofl:u de mane(rJ que acompanharão na 

l?1nad~ a ver aquella maneira de h o- in~rte aos outros. Algüs dizem que 
Ft-mems fogião pera terra, porque os efie ca[o aconteceo en1 o rio a que 
l'l'negros m.oftrauão ~ue f c queriáo a- ~ra cham.1mos de NU11o, que he a-
e'=olher a _ella. Pero como virão o lon do rio Grande, vinte legoas: & 
<>.no .!To batel ~1n meio dellcs, de ma- que defia 1nÔne de Nu no Trifiaó 
I'neira que hus ficauão abaixo :& ou.. Jhe ficou o non1e {j ora ré de Nu no. 

. ~tros acüna,reniet:rão â força de re- E o que nefie cafo f e pode .auer por 
· ~xno to?os co1n hua ~r~nde grita, & tnaes 1narauilhofo! he que cortadas 
• !~n~ara~ fobre :1!~ ~~~ _chuua ~e ~s a~arras por nao ~úer quem :s 

, . leua1e, 
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lcuaffe ~ iü'o .6candÕ em o nauio 
nues que hum moço da camata do 
I.úfan te chatnado Aires Tinoco na-
tural de Oliuença que viera por ef-
cnuão: co1n qucltro moços per ef. 
paço de dous mefes, a(si·os ajudou 
Deos e1:n gouernar o nauio que o 
trouxerão a Lagos , não tendo ne-
nhum delles faber pera iífo. O In-· 
fante porque a efie tempo dhua na 
qnella yilla, qualido foube parte de 
tão ddauenturado cafo, ficou mui 
triil:e: porq a 1naior parte dos m~r
to.s criara de pequenos, & erá Prín-
cipe mui tnauiofo pera os criados. 
Mas como em outra co ufa lhe não 
podia aproueitaF, mofirou o amor 
<lu e lhe nnha etn o amparo dos fi-
lhos & molheres daquelles q as t1-
nhão. E de quão defdl:rado aqueci-
l11ento foi efre de Nun<:> Trifráo,tão 

. profpero aconreceo a Aluaro Fern ~ 
dez fobrinho de Ioáo Gõçaluez ca-
pitão da llha .da Madeira: o qual ne-
H:e 1neÚ11o ann9 tornou outra vez 
a Guit~ê, paflàndo defia viagé maes 
.d.e cem legoas alé do cabo Verde. 
E a pritncira co ufa que fezJ foi dar 
etn hüa aldea, o fenhor da quar ma-
tou per fuas proprias tnáos: por elle 
como hometn anünofo vir ante os 
feus. cometer os no fios, cuja tn~rt~ 
afsi os efpanrou, que tomarão por 
faluação os p~s.Os quaes como eráo 
ligeiros & defpejados de rou.pa,não 
ouue algum dos \1oflos q [e atreuef-
fe aos a~cançar, nem menos fe qui-
feráo tneter no mato onde fe em-
brenharão, & tornando[e ao nauio 
tom~ráo ~uas negras que andaL1áo 

Foi. 3g . 
InariCcando: Aluaro Feri1andcz cà~ 
mo [e queria auantejar ·dos outros 
defcobridores, paífou maes auante; 
té chegar â boca· de hum rio a que 
ora.cha1náo Tabite J que ferá alem . 
do rio do Nut10 trinta & duas lc:-1 

goas, onde o logo cinquo almadias 
vierão receber. E porque o cafo de 
Nuno Trifl:áo os fazia tetner d\:as 
entradas dos tios,não fe quis meter 
em lugar efireito: & .com tudo 11áo 
[e pode liurar de perigo porque húa 
das almadi as côfiada em fua ligéirc 
za tanto fe chegou ao batel, --tê que 
fizerão [eu em.prego de feras em a 
propria pefloa de Aluaro Fernãdezo' 
O qual como j~ de câ hia prouido 
pera eíta herua de que os negros ali 
vfauáo ,a poder de triaga & d ·outras 
m~zinhas efcapon da m8rte: & afsi 
1naltratado co1no era homem de 
animo pafioa tnaes auante & hú~ 
ponta de area onde quiífera fair ven 
do a terra efcatnpada & defcuberta 
pera if1o, n~as ~brade cento vinte 
negros que lhe fairão ao encontro 
lha defenderão con1 muita frêchada 
toda cõ herua. E porque o Infante 
encõmendaua muito aos capitães q 
não rom peílc1n guerra com os mo 
radores da terra que defcobriíie·m fe 
não mui forçados, & ifl:o depois de 
lhe fazer fuas amodl:ações & reque .. · 
rilnentos da fê, paz, & amizade: 
vendo A lu aro Fernandez que a fua · 
faida fegundo [e os negros defpu-· 
nhão & dauão pouco pelos ftnaes 
de paz não podia íer fem cufrar a vi~ 
da d'algmn dos nôífos, não os qui& 
auel~turar ~ pe~onha de que elle j.á 

· D 1 ~nh'! 



·- q)/t primeir.::t de cada 
tinhã exp.eriééiã: B/cÕnténtoufe cõ tearão: os quáes( hiãoen1 os lJ~Uios 
ter defcuberto maes terrd que quan- de Lagos per mandado do Infal1te 

· tds capitães tê então tinháo ido 1 mui cótentes & fatisfeitos das mer:-
c.ruellas partes. Cpm a·qual determi- ces ~ dadiuas ~ H:e deu.Cot;-1 ~juda· 
uação p~rtio pera dle Reyno,opd~ dos quaes qulerao os noflos f:Tl.er 
foi·recibido do Infante dom Hen.. húa entrada na ilha da Palma, & 
rique com nmita honra, & afsi do por feré fenticios não lhe fuccedeà 
Infante dom Pedro feu irmão que a íàida con1o cuidará:o, que fei cau-
entào era regente: quada ·hun1 dos fa' de os capitães das carauelas da. 
quaes lhe fez merce de cé cruzados. ilha da Madeira fe t:ornaré dali: pos:: 
Efi:as merces, & honras anima não que parece ferem {Ómente vindos a 
maes aos homems a feguir efi:e. de[:... efie feito da ilha da P.al.ma , ·&os 
cobrünei1to do que ~s 1netià em outros hzerão fua dqÔra caminho 
tetnoro caio de Nuno TrHl:ão: de do cabo Verde. Na qual parte por 
maneira que ndle tnefmo anno fe razão da terra ler mui a paulada & 
armaráu dez carauelas, de qne efies chea de aruoredo no tnodo de pe .. 
eráo os capitães: Gilianes caualleiro leja ajudauáo fe dos negros tão 1nal, 
morador etn Lagos, Fernão Valari- q fempre recebiáomaes dãnoddlcs 
nho hon1em mui experi.rpetltado do que ]he t1ziáú! como lhe · acon~ 
nas coufas da guerra,príncipaltnen- teceo dta vez perdendo cinquo ho 
te etn C)epta onde elle fez hõrados memes que morrerão âs frechadas 
feitos) Efieuáo Affonfo, Loure11ço por caufa da herua de que vfauão, 
Diaz; & Ioáo Fern!lndez pfloto)to... & a{si perderão e1n hum banco da~ 
dos homems mui ~1onrados , & os rea a caraueb do Bifpo do Algarue. 
maes delles criados 'do Infante, com E porq fempre dos Mouros leuauáo 
'os q~aes hia tambetn húa carauda maes viéroria que ddl:es negros tor 
do B1fpo do Algarue, & opttas tres narãofe Arguim>& no cabo do reL 
~os tnorado~es de L%os. ·Os quaes gate em húa aldea tomarão quaren 

.Juntos em hua conferua per p:lan... ta & ouro ahnas: & como de cami-
~ado do Infante paífaráo .pela ilha nho(vindofe os outros pera o Rey-
c:la Madeira pera tomar algmn man no,) pafiou Efleuáo Affonf0 pela 
timçnto: & tambem potHue com ilha da Palma> onde tmnou duas 
<lles fe auião d·ajútar duas c~raudas molheres que ouuerão de cufiar a 
maes, hú_a de Trifião Va21~ capitão vida de quantos fairá@ em terra> [e 
rle MachiCo, & outra de Garcia Ho não fora pelo esforço de ·Diogo 
mem.genro de loão Gon~aluez ca~ Gonçaluez .O quâl, vendo q hun1 
}?itáo do Funchal. E daqui da ilha homem de p~ fe emban;aua com 
foráo todos ~ Gomeira a leuar os húa bê~a gue tinha, ton1:ou lha das 
.Canareos que arras difie~os q Ioáo má os, & afsi fe ajudou ddla que 
~e Cafb.l~a ~ os ou~r~s capit.ác:s fa~ derri?ou fete Canareos : entre os 

quacs, 
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\ liüró primeiro~ Fo!. ~~-
quaes foi hütti Rey que por inlig- ·~ él:a: porqoeem.lrig;r de paz & te(~ 
nias de feu efHdo real trazia 1 hmn · gate que tinhão protnittido , ar... ' 

.. yamo de pai ma na mão.-E aprouu.e mauão muitas traições, que ~aufot( 
a Deos que deila feita fica-ndo dle tomar <?omcz Pircz emenda delles; 
mOrto com fua palma , .os noffos per outenta ahnas que c~priuou, có 
leúarão a viétoria : porque com a que fe veo pera o Reyno no 111ef-
1n6rte delle , todo los feus [c poífe- mo anno de quatro centos & quo..: 
. ~io em fugida, & os nA.ffos eJ.n fal:-: renta & fete,em q ddle partio. E 119 

· ,uo em Portugal. :. . feguinte, mandou o Infante a .hum 

CAPITVLO. xv .. 
Diogo Gil homem de mui botn 
fa.ber, que foiTe aílentar traéto com 
os lvlouros de Meça , que he doze 

5' Comoolnfartternandou Co legoasalem do cabo de Gue, & 
_ ·. mez.., Pire~ ao rio do ouro on- [eis á quetn do cabo de Nam, tão' 

· · l pouco tempo auia tão temerofo n<b 
dect~-ptiuou. lxxx · a tnas E opi11iáo dos marear1tes: & i11o por-.. 

·. a:fsi madou-a c.Diogo Gil affi~ que os Mouros do rio do our~ erão 
t ar tr afio etn Meça, f5 A n- aleuantados, & tinha por informa-; 
tão Gonçaluez ao.rnefino rio. ção que dles: de Meça defejauãCl 
do ouro. E como rveo a e fie · uoíf.1 paz & commercio. E pera,fe 
Reyno hurn gentil homem da t.fr_? m~lhor L1zer, dos Mouros que. 
cajá de/ Rey de cninamarca, era? vmdos daquellas partes: ouue 
com deíeJ. 0 á e roer as coufas de. algus da comarca de Meça que pro .. : 

J" '1 ~ mcttiáo por fi húa boa fomma dei 
Guine, f!:f' o lnfa:nte 0 man- negros. Ein ·compailhia do quaL 
dou em hum nauio. f5 là pe- (oi Ioáo Fernandez o que ficou en-~ 
receo. tre os Mouros na terra de Arguim: 

~~~.lú!-- \ O mo vin1os arras) os 
- : Mouros q no rio do 

~'1!11~~::~ ouro derão as pelles. 
~~~~~'1~; dos lobos n1arinhos a 

Gomez Pirez:promet-
teranlhe de fazer com dle refgate 
de ouro & efcrauoo· fe la tornafle.O 
Infante porque o tempo deila pro· 
meífa era chegado, mandoulhe ar-
m~r dous nauios, cõ os quaes ché-
gando ao rio, achou que a verdade 
dos Mouros era conforme a fua f e ... · 

\ - \ .... 

' ..... 

per n1,eio do qual, tendo j~ Diogo~ 
Gil refga~ados cinquoenta negros, 
per dezoito Mouros que. leuou, de 
fubito fobreueo tamanho vento 
trauefaõ nac~fia, que fefez à vd:\; 
.ficando Ioáo Fernandez em terra,&._ 
trouxeráo hú Liáo ao Infante,oqual 
elle mandou a hmn.fidalgo Ingres_ 
grãde feu fcruidor, q viuia e1.n Gal-' 
ueu . Como a fama . deites nauios q 
defcobriráo n<1uas regiões .& pô'uos, · 
corria per toda a 'hrifiandad" , foi 
ter ~ corte ~elRey de Dinatnarca~ 

- - . ' ~111 -cai~ 



t]Ja prinJeíra decada 
· e!n cafa do qual ai1&llta hum ho-

mé fidalgo per nome Balarte , mui 
curiofd de coufag n~uas : & defejá-
do de fe experimnltar em as defre 
defcobrimento, auendo licença del 
R e-V de Dinamarca , veo ter a efl:e 
Rc.lyno encomédado ao Infante dó 
Henrique. A requirin1eato do qual 
Balarte,o Infante lhe mádou arm~r 
hú nauioJ& pelo n1aes honrar,má-
doq cotn elle hú caualleiro da ordé 
de Chriíl:o,a qqe chamauão Fernão 
d' Affonfo : o qual hía em n1~do de 
ctnbaixador ao Rey do cabo Verde, 
leuãdo dous negros por lingoa Jper 
1neio dos quaes o Infante lhe man-
daua q trabalhafe por conuerter a-
qlla gente pagãa. Balarte como era 
defejofo de ver ·a cÓHa q os noífos 
tinháo defcuberta por fer ppuoada 
deMouros & 11egtosJpedio aFernáo 
d' Affonfo q fizeffetn fua viagetn ao 
longo della: & afsi a efla caufa co-
tno pelos tempos lhe fe~·e1n contra-
rios , do dia q partirão t~ chegar ao 
cabo Verde poferáo feis m Ffes. Os 
negros da terra pc:r ja feren? cofl:u-
mados ver os no.flos nauio~, tinhãó 
olho no mar,com? quen1 fe vigia-
na:&. àuendo vifra defre , vieráo a 
elle em fuas ahnadias com mão ar~ 
rriada & tenção de fazer algú dªno 
fe pudeffem. Mas quando acharão 
as lingoas q lhe falaráo,per as quaes 
foub~rão o fundamento ia q o In-
fante mandaua o nauio; & q vinha 
11elle embaixador & algG'as coufas 
pera o feu Rey: ficarão cotn ani1no 
menos indignado · refpondendo a 
rropofi~o,de lnaneira éj fo~áo leuar 

recado ao reg~dor da terra, por o 
Rey fer dentro ouro jornadas e1n 
húâ guerra que tinha. Sabido ell:e 
recado per o gouernador da terra a 
q elles ch.an1áo Farim, veo â pr:ia 
mui acornpanbado, onde Fernao 
d' Affonfo, & Balarte aífentaráo p1z 
& fe deráo refens, em quatltO elle 
inuiaua ~ado a elRey da chegada 
dos nôffos. Da fua parte Íe deu hú 
dos honrados da terra,, & da no[a 
lmll} dos lingoas,com que entre to 
dos começou auer có1nercio:& en-
tre as coufas que fe ouuerá-o dos ne-
or·os farão hús dentes de elef::tnre, b J -

.que aluoroçaráo tanto aBalarte,que . 
. tratou com os negros fe podia ver 

hum elefante viuo: & quando não, 
que lhe trouxelfe a pelle ou offada 
d'algum,prometendo por iífo grã-
de premio. ' Os negros -como lhe 
prometerão preço, di!Ierão que lo-
go lhe trarião hutn elefante ao,lu-
gar onde o vi.fle,& tornados dahi a 
tres dias, vieráo cllamar Balarte, 
dizendo traz~rem o gue lhe tinháo 
promettido. T3~larte entrado no ,ba1 
tel do nauio f01nete cmn os mari-
nheiros q o remauão,chegou ~ ter.; 
ra:& fobre tomar húa cabaca de vi-

" nho de paln1a que hum negro daua 
à hú n1arinheiro, debruçoufe tanto 
no bordo do batel,que caio .o ma .. 
rinheito ao mar .E na prdla de reco 
lher o marinheiro, defcuidaráfe do 
batel, de 1naneira q derão as ondas 
cõ elle em tetra pm: o lnar andar hú 

· pouco en1polado. Os negros védq 
q os noflos não podíáo fer foccor.: 
rido~ 9o nauio, deráo fobr.elles:dos· 

(jllaes 
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quaes Ílab efcapou'mães que hum q chamar trabalhÕs & íiiduíhias de1 
f-abia nadar, o qual deu razão defl:e fte Int1nte,& pofl:o q em as chroni 
.cafo:& quevindo nadando o!hara cas do Reyno {c pode ver parte dos 
pera tras & vira efiar Balarte em a feus feitos : aqui cotno em lugar 
popa do batel pelejando co1no h o~ maes proprio tar~aremos par~icula~: 
mé esforçado.Per efia 1naneira aca mente delle. · ·· 
bou efte gentil h01né com defejo 
-de ganhar honra fdra de fua patria: 
:tão remontado and.a tb defejo dos 
hon1ems , q· fendo efie Balarte naf-
cido em Dina1narca, veo bufcar per 
I'ropria vontade fua fepultura em 
Guine,terra a eUa táÓ contraria em 
todalas coufas. Com a m~rte do 
<JUal(que rodos muito fentirão') afsi 
por fua pdl'oa que omerefcia,como 
por ir acon1panhada de tafltos,Fer-
úão d' Af(onfo íe tornou peta oRey 
no·: ficando os negros no proprio 

C A P ITVLO. 

7 7Jas fiiçõr:s da peffoa do In:: . 
[ante dom Iienrique: f5 dos 
cofiurnes qu,e teue e1rt todo~ 
defcurfo de foa vida. " 

. -eftado em ~ue d'ante efrauão J. fe1n . "' 
os no !f os com elles poderem ter al- & 1rn1aa dei Rey dom Henrique o 
gúa pratica, porque pela maldadeq quarto de Inglaterra. E como d<.t 
tinhão feito nunca 1naes vieráo al- excdlencia dó fangue pela maior 

·1n~dias ao na ui o, nem os no{fos po . par~e procedetn todalas irtclinaçõe~ · 
derão ir a terra por caufa do b~tel da peíl'oa : podemos crer,qüe fobre 
-que tinhão perdido. E-tJorque nefie dl::e funda1nento, Deos edifficOlt 
::11111)0 elRey dom Affonfo fobrinho nelle as outras d'alma,que em quá-. 
defi:e Infante, faia da tutoria do In- to viueo mofirou em fuas obras.~ 
fante dom Pedro feu tio, & ouue Dizem que a eilatura de [eu corpo 
inteiralnente peffc: do gouerno de era de compaflâda medida, & d~ 
feus Reynos em idade de dezafere _largos & f~rtes mambros,acompa~' 
annos , pofio q o Infante viueo ar~ nhados d~ carne : a cor do qual era 

. o anno de quatrocétos feféta & tres~ branca & c~radaJem que be1n mo-
feinpre ptofeguindo ndl:e defcobri _firaua a boa compleição dos hmnO: 
mento : entraretnos co1n o nouo res. Tinha os cabellos algurt1 tanta 
Rey e1n os feitos gue em feu tem- al~uantados,& o ac~tamento,~ pri-
po paílàráo, pois jà em feu nome o 1neira vifia (por a grauidade de (ua 
meíino negocio .procedia.Perâ an- peífoa) hum pouco temerofo aqúé 
te que fa1amos defi:es fundamentos delle não tinha conhecimento. E 
d~ ~~?lf~ A~ J ~~ .qu~~~ •p.~d~n1~~ q~an5!_~ ~ia .pr~~<!S~~.9 ~ ~r~mo~f 

~!~J.J( 

' '\ ' . 



1Ja primeiro 1Jeeada 
ftraua húa vi!l:a e[quiua,& i!l:o pou- Fernando que elle adoptou :per fi~ 
cas vezes:porque na 1naior força de lho,que lhes aprouue[e q feus cria- , 
qualquer defprazer que l~1e fizdfé, dos ouudrem as tenÇas & contias 
e.flas eráo as mães dcandalofas pa- que tinhão d'ell~: diíl'e qcelhes pe ... 
!auras que dizia, douuos a Dcos,fe- dia que recebeíle1n. feu feruiço co .. 
j aes de boa ventura.A .continencia mo de criados,porque a Deos lou ..... 
do (eu vulto eta aHoíiegada, a pala- uores taes eráo elles , que aueriáo 
ura 1nança & confiante no que di- por bem e1npregadfl toda a lTieJce 
zia, & fempre erão ca.flas & hone- 'que lhes fiWTe1n. E dado gue em 
fias: & eil:a relioiáo de l1tmefiidade a hondl:idade de feu trajo,palauras, 

b -
guardou não fdmente e1n as obras, jejús, rezar de officio diuino & in-
mas ainda nos ve.flidos ~ trajas de frituras de fua capella,toda a fua vi-
fua pdloa, & ferut.ço de cafa. Todas · ·da pareceo húa perfetl:a religião: 
e.flas coufas proccdiáo da limpeza não lH.e falecerão penfamentos de 
de [uâ alma, porque fe cre que foi altas em prezas & obras degenero-
virgeln .. ~ln feus trabalhos & pai- [o animo,quaes conuem aos de real 
xóes, era mui fofrido & fenhor ck- fangue.Parre das quaes fe virão quá 

/ fi : & em ambas as fortunas humíl-· · do [e achou em Africa , principal-
~Si:w~dofo, &~ bet~igno em perc!oar ~ente na tornada deCJept~_,de que 
,õitã erros qu~The fot ~:~!.49 . 1 eu e p tratamos na parte de finca:& af-
~ grande memoria & concelho a cer fi nefia emP.reza tão noua de dcfco 

c~ dos negocias: & muita authori- . brir o que t~ o feu tempo efiaua en 
dade pera os graues,& de muito pe- cuberto. Em que não f<)~ ente en:. 
(o. Foitnagnifico em ctlefpender & cómend~u as coufas ao bon1 fucce-
edifficar,& folgaua de prouar n~~uo,s dimento dellas,mas ainda reue nd~ 
experiencias e~ proueito cõmum, le muita iüdufiria & prudencia pe~ 
~inda que fofle com propr!a de:fpe- ra confeguirein profpero fim. Por .. 
{a de fua fazenda. Foi mui amrdor que .pera dte defcobrimento,man-
da criação dos fidalgos po~ os do- dou vir da ilha de Malborca hun1 
8:Iinar em bons coftumes:& qmto , Mdhe Iacome,hoinenl mui dotl:o 
zelou efta triaçá@ , que~fe pode di- na arte de naueoar que fazia cartas 
zerfua cafa fer húa efchoia dev·rruo & infirumento~: q qual lhe cufl:ou 
fa nobr~za, onde a maior parte da muito pelo trazer a dl:e Reyno,pe-
6dalgma defi:e Reyno fe criou, aos . ra iníinar fua íciencia aos efficiaes 
quaes elle liberalmente tnant:inha Portuguefes daquelle meficr.E tam-
& fatisfazja de feus feruiços. ;E era bem pera a ilha da Madeira mnn-
afsi confiado .~a criação & peílcJa de dou vir de Cicilia canas d 'açucar q 
quada hum delles,que em feq rcH:a- fe nélla pla.ntafTem & 111efires ddle 
menta e~1cómédando elle a elRey lauor: Itt~ '~ 
'~om Aftonf9. · :~ ~ ao Infante dom ' 

~1, 



_ :_~ Lhtr·Õ S egiúidõ. F oi. J r: 
mofira11do êm e!las & ourras tou~ ta o derradeiró defcobridõr foi hti 
fas que cÕn1etteo de bem cõnmm 1 Pedro de Cintra caL1alleiro de fua 
ter no coração plantada a vontade cafa. E pofl:q que i1os princípios 
de bem fJzer, como elle trazia per . defl:e ddcobrimento ouue grandes 
moto de fi.1a diui(a nefias palaúra~ difficuldades·, & foi mui 1twrmurà~ 
Francefas:Talant de Bien faire. Pois rado(como arras diífemos:)teoc ran 
acerca das letras , não tra~ando das ta coníl:ancia & fé ná efperança q 
fagradas que elle per deuação & ve- lhe o [eu fpirito fauõreéido deDeos 
neração -1nuito amaua, acerca das pron1ettia, que nunca defifl:io ddl:é 
humanas era mui .frudiofo, princi- defcobrimento ( em quanto pode) 
paln1ente na fciencia da cofmogra- per efpaço de quarenta annos. Co-
pbia , de cujo fruéto tem ora efte n1açando em o de quatrocentos ~ 
Reyno o fcnhorio de Guiné , com vinte { não contando os arras , que 
~odolos maes titules que depois fc farão [em fruél:o) em que a ilha da 
accrefcentaráo á fua coroa. E não Madeira foi defcubcrta : te treze de 
{ômente aqui leixou dl:e tefl:emu- Nouembrc:> de quatro centos fefen~
nho do amor & inclinação que ti- ta & tres,que em Ságres faleceo ,fé-' 
nha ~s letras, mas_ ainda na liberali- --do dç fefenta & Íete de fua idade~ E 
dade de q~c vfou cotn os fiudos foi fepul~d.o em a uilla de lagos,'. 
de Lisboa: dando Ú1as proprias ca- & dahi paflado ao mofl:eiro de fan . .' 
fas pera elles ,com outras coufas,cu ~a Maria da Viél:orià, a que cha ... 
ja memoria fempre nelles he cele- mão a Batalha, na capella dd Rey 
brada em o principio de quada hú feu padre. O qual Infante & Prin .. 
anno, paífadas as vacações ddle. cipe de grandes emprezas:fegun- J 

D:ixou em fua vida defcuberto)do · do {uas-obras & vtda , deue.. .J. 

cabo Bojadçr que efl:à em trinta & ·' mos crer que etlà em o J : 

fete graos d' altura da parte do Nôr- - Paraifo entre os.el~~~ ... . , 
te,t~ a ferra Lioa,que eft~ em fete & tos. de Deos. 
dous terços,que fazem de c8!la tre- .__ ~ ? 1) _ _,_. 
:zentas & fetenta legoas:~a qual fer. - · ,~ -- ~ . ___ ., 

LIVI\.0 
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DAASIA DE IOAO DE BARROS: DOS FEITOS 
que os Portuguefes íizeráo no defcobri1nento & conqnifia dos 

1nares;) & terras dó Oriente: em que fe contern o que fe 
acha fer feito. en1 tempo del Rey dom Affonfo ;) o 

quinto deite nome em Portugal. 

f (~pitulo.l.{omo e!Reydõ Ajfonfooqu_intodefle n.ome ouue 
pojfe da gouernança deHe Reyno, por Jàtr da tutona e!frJ que 
if/aua. ?eró que o lnf~nte dorn Jí_enrique em. q14a.nto,.J rvtueo 
profegur4nefte defcobrtf!lento,conttn~tamos a hip~rta co e!Rey 
e5 na o COYI'J. elle. E das caufas que OUUf ,porque nao eflreuemos 
maes feitos do t·empo de fie Rey. 

~r..;;.~U~,i1:\l., ·orno elRey dõ Af- latamos ~ & afsi idas de Afrka & 
- fonfo faio da :q.ItÓtía Cafl:ella -q~e quaíi occuparáo a vi .. 

wm~~. etn qu~ elbua por fua da delRey: caufou i1ão leuar o fio 
~ . ]. tel1ra idade,& <:orne- defl:e deH:obritnento-táo continua 

· çou gouernar fendo do ~amo no tempo do Infante dó 
·de.d,c~af~te annõs:. logo 'lllandou ·Henrique foi. De efcr~uer os -quaes 
a\gús nauios a dl:e defcobriJl1ento. feitos teue cuidado Gomezeanes de 
Pofto que q_ lhfante p~r fu~.t parte 'Zuràt~ chropifi~ defies ReyüÓs: 
também tu:lle prbfcguiífe,& dRey homem i1.ell:e mifter da hifl:oria 11 
étn Santaretn à dbtis ,de Sete1nbro faz-chligel1te > ~ que pem mereceo 
de quatro centos querenta, ~ ou t<? o 11om e do officio que teue. Porq 
lhe paf~ífe carta que ne11húa pe.íloa · fe algúa cou!a ha bem efcripta das 
pode[e defcobrir do cabo Bojador chrenicas defte,,Reyno , & da fua 
· etn diante: & afsi ouudie erp quan in~ o: aGi dos tépos em q elle con-
. to fo{fe fua lnerce, o quinto & di- correo tomo d'algús arras, de cou~ 
zimo de tudo o qu~ as partes de lá fas de que 11ão auia fcriptuta. E e-
tro~u~~!Iem- , da qual doação o ln- fias que elle efcreueo deil:e defco-
fante vfou en1 quanto viut:o. Mas britnento do tetnpo do Infante dó 
cotno logo no principio q elRey 'Henrique ( fegundo elle diz) jâ as 
começou gouernar) antrdle & o recebeo de hum Affon.fo C,erueira 
Infante dmn Pedro feu tio 9ue fora que foy o pritneito que as pos em 
Regente defl:es Reynos,ouqe a dif- ordem: do qual Affonfo C,~rueira 
ferença qu~ ~1~parte de ~urop~ ~e... ~-~s ac_~amos algú~s cat?s efcriptas 

em 
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t"m Beíii, efiafido dle ali feituriznn 
·do por parte delRey dom Affonfo. 
E poilo ~ue tudo,ou a maior parte 
do que te qui efcreuemos fcja·tira-
do da efcriprura de Gomezeanes,& 
afsi def\:e Affonfo Cerueira: náo foi 
pequeno o traba1ho que tiuemo~ 
em ajuntar coufas derramadas, & 
per papeis rotos, & fôra da ordnn 
que elle Gomezeanes leuou no pro 
cdfo def\:e defcobrimento. As cou 
íàs do tempo delRey dom Affonfo_, 
como dle protnettcro~ náo as acha-
tnos, parece que teria à vontade ~ 
uáo o ternpo; ou fe as efcreueo fe-
rão perdidas comó outras efcriptu-
ras que o tempQ confummio. Por 
tanto o que efcreuemos do tempo 
delRey dom AfFoufo,não (aõ maes 
quealgúas lembráças que achamos 
no ton1bo & nos liuros da fua fa-
zei1da; fen1 aquella ordé de annos 
que feguimos arras _, f~ mente hús 
fragmentos defl:e defcobrimento. · 
Nas quaes lembranças, acha_mos q 
no anuo de quatrà centos quaren-
ta & noue _, deu elRey licença ao 
Infante dó Henrique que podefie 
mandar pouoar as fete ilhas dos A-
~ores:' as quaes jâ naquctlle tempO! 
erão defcubertas & nellas lançado 
algunl gado per tnandado do 1nef-
1no Infante, per hum Gonçallo-ve 
lho cómendadorde Ahnourol jun 
to da vi.Ua de Tancos. E no anno 
de quatro centos (inq-doéta & fete_, 
fez elRey merce ai> Infante don1 
Fernando fcu irmão , de toda:las 
ilhas q r~ então eráo defcúbcrtas: . 
<:Õ j urif~i~~~ ~~ ~i~d ~ ~ crune & ' 

Fo/.32. 
có certas limitaÇõeS: E no de g~ta..; 
tro centos & fefenta, fez o Infanto . 
.d01n Henrique doação ao Infante 
dom Fern~mdo {eu fobrü1ho & fi. 
lho adoptiuo defl:as duas ilhas:Iefu,·· 
& Graciofa ,. referuàndo [btnente 
pera fi a efpiritualidade que era da 
ordem de Chnfl:o que elle gouer-
naua_, a qual doação eonfirmàu el 
Rey en1 Lisboa a dous de Setébro 
do mefmo anno. E em o fc:guinte 
de quat ·o centos fefenta & hum_,; 
porque ~s ilhas de Argujm concor4 

ria refgate de ouro & negros de 
G~il1~: mandou elRey fazer o ca-
frello deArguim q hoje efiâ em p~,· 
per Soeiro Mendez fidalgo de fua 
cafa n1oradot em Eu ora , ao qual 
de~ a alcaidaria màr pera fi & pera 
feus filhos. Nefte 1ne(mo i:empo 
achai nos tambe1n que fe defcobr~· 
rão as ilhas a que ôra chamamo~ 
do ca:bo Verde _, per hum Ant~ 
nio de Nól1e Genoues de naç~o_, & 
homem, nôbre: que p~r algús ~ef .. 
gof\:os da patria veo aefic Reyno-
cotn duas naos & hum barinel,e1n 
companhia:do qual vinha hum 
Bartolomeu de Nôlle feu irmão & 
Raphael de Nôlle feu fobrinho.~ . 
Aos quaes o Infánte .deu licença q 
foílen1 defcobrir,& do dia que par .. -
·tirão da cidade de Lisboa a deza. 
[eis dias foráo ter â ilha de Mayo: 
â qual poferáo dle nome, porque 
a virão en:~. tal dia. E no feguinte ~ 
era de Santiago & S.Philippê d~( .. 
cobrirão duas~que tem Ôra o nome 
deftes Sanétos. No qual tépp erão . 
ta1nbem idos ·ao defcobrilnento 

dcll~ ... 



~iuro S et,undo. 
-(!e\las hús criados do Infante _dom ~~~ ~ Efl:e .rempÕ o neçocio 
. Fernando ·~ os q'uaes def~obrirão as ~~ ~ dç Guinê andaua j~ ü~~i 
outras, que per todas .fao dez_, cha- .-. corrente entre os no !los 
·1nadas per cmnum nome ilhas do · · & os morado rés daqllas 
cábo Verde, por dl:arem ao pot1éte partes: & hús com os outros fe cõ-
delle pé r difrancia de cem legoas, municauão en1 as cou&s do com-
& per os aritigos Geographqs às mercio com pazJ & atnor , fetn a 
Fortunadas,de que en1 a noflàGeo- quellas entradas & {altos de-roubo~ 
graphia falamos largatnente . Das de guerra que 110 principio ouue. 
quaes elRey fez doação ao Infante O que não pode fer doutra rr:an'ei-
dom Fernando feu irmão, e1n de- m, principalmente a cerca de géte 
zano~e de Setébro d.o am~g de mil tão agrdle & barbar~ , afsi ein lei 
.& quatro c'enros feílenta & do.us: & cof\:umes, c-omo no vfo das ~ou 
& a primeira que fe pouoou , foi a fas defra no.ífa Europa: a qual géce 
chamada Santiago per o mefmo em quanto não gofrou dellas fem-
Í_t1fante dom Fernando , aquem el pre fe mofl:rou mui efquiua. Perô 
Rey deu a~ liberdades que 8ra te~ defpois que teueráo algúa n?ticia . 

· -per carta fei~a a doze de I unho de d~ verdade pelos beneficios quere-
quatro centos fdfenra & {eis. Mas cibião afsi na almot corno no inten 
depois porq os moradores vfauão d~mento, & coufas pera {eus vfos 
defl:as primeiras liberdades a cerca ficarão tão domefticos, q não auia 
de tratar em Guiné, cõ maes licé~a maes que partirem os nauios defre 
c:lo q à vontad~ delRey queria: per Reyno, & che;aados a feus pârte>s, 
QUtra carta lhe deu a limitaçãó del- concorrião muitos pôuos do ferrão 
las,~or1forme·a tençao ·q te9e quat~ ao commercio.de no fias tnercado~ 
~~lhe fez a primeira mercc?· ria~, que lhe dauã6 a troco d' ahnas, 

CAPlTVLO. 11. 

!I Como e!Rey arredou -~ refga 
:te de Guine A Fernão (Jome.z 
per ternpo de cinquo.anpos :r cÕ 
o6rigação q nefie. tefl}po auia 
de defcobrir quinhentas feg.oas 
de cofta. E porque . defcolirio o 
rtfgate do o~ r~. da M~na,foi 
dado a Fe:não Gomez_ .. ,apefH:. 
áof~t Mtnpt ~o'!!_ .~rr'!as ~eftli' 

.noore~~e. 

· ~s quaes tnacs vinhão receber [alua 
~ão que captiueiro. E andando afs.i 
dl:as coufas, tão correntes & ordi ..... 
nanas ~mas partes de co(l:a j~ def-

. cu berra: ·como elRey pelos nego-
cios do Reyno andaua occupado, 
& não auia por feu feruiço per fi 
mandar grange~r eil:a propriedade 
do commercio, né menoscleixalo 
cor~r no m~do que andauà a - ~er~ 
ca do ·que as plrtes pagauáo: -por 
lhe fer cõmetido em Nouembro 
do ann~ de mil & quatro cétos &· 
fcíf~nta noue, o arrendou por tép~ 
~· · -,, ..... -- - .~ · - ~~ cinquo~ 
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'de cii1qi10 ãilnos á Fernão Gomez; . refgate do cá.ílelio de Arguitn~ . pot. 
hmn cidàdáo honrado de Lisboa elRey o ter dado ao Principe ·~dlU . 

ror dl}zentos tníl reis quadà arma. toão feu filhó~n1 parte .. do ' a.íl'enta-
Com condiçáo,que em suada hurrt . mento qtte delle tinha~ Pçro depois . 
defies cinquo ailt1Qs_;fofie obrigado ou ué 0 tnefino . Fernão · Gom.ez do 
defcobrir pela c~fta en1. dian.re cen1 Principe e1~e refgare de Arg~irr~ p~r 
le~oas.: de nuneu·a que no . cabo de · ten:.os .annós,por preçó dé ce1n m1l 
.f e~ arrendatnéto ; de fie quinhelitas . te.c;tes e1n quada hum dellés. ·E foi .. 
1egoas . defcu~ertas. O qual .defco.... Ferpão Gomez tão. ~ilige~te . & di.;.. . 
brimento, ama de .começar naJerrà tofo etl1 dl:e defcobnméií.to .. & ref ... 
. Lioa onde acabarão Perode Cintra, gare :delle, que lügo noianeiro. ~e 
·& Soeíro da Gbfi:a, que fQráo . ~nre · qt:ar~o cenw.s fetenta_& hu'n1éefc~ 
defre arrendan'lento os derradeltoS : bno o refgare do ouro ; onde ?ra . 
defcobridores: .porque depo~s efie · :cbamatnos a Mina~perioáo de San 
Soeiro da C~fia ddcobrio o ,Rio à t;.rtein,& Pera Efcotlélt, àttlbos ca--
-qu~ ora chamatnos o .de Soeiro, q .ualleir.os d~ caf~ del Rey:~ erâ'o.p!-· 
·efia entre o cabo das Palmas & aos · lotGs Martnn f!ernaridez inorãdor 
.tres põtas, vezi~1h~ â cafa de Àx:em . em Lis~o:,& Aiuaro .Efieué~ in ora 
onde fe faz a f~1tona do refgate çlo dor ern Lagós_, o qual Alúaro Efre-.,.._ 
ouro. E entre outras condições qu~~ uez naquelle tépó foi_ o tnaes .dJ:rel1 
[e conttnbão i1efre contraél:o, hçrà . ma do homem. que: ao ia ~m 1:-Iefpa 
·que todo o marfitn adia de fer de;l nha _do feu ofliéio. O primeiro r e(;;. . 

.... "Rey, a preço de tnil & quinhentos gate do ouro; quefe fez nefia terri, 
reaes pó r quintal: & elRey o daua a foi em húa a.ldea·cl:amada Samrpá:t 
'{)utro tnaior preço a hun1 Ivfartimâ q naquelle teÍlnpo ie.t;ia.de·quinhen:-
nes Boauiagc. _,por lhe fer obrigado. tos vezinhos: &. depois:fe fez 1naes 

_ per Óutro cõtraét:<:, feito ante ~efie, ~baixo c.ontra ondé úia ... efi.; a forra,"". 
a todo o 1narfi1n q fe refgatafie etn leza que dRey dom Ioao man~otí 
Guin~. E por coufa mui dl:imadá fazet (cotno veretnos etn [eu lugar) 
naquellc tempo, tinha Fer11iío Go-- o qual lugar .fe chama pelos no fios 
mez hcença pera poder refgatat ert1 Aldea das duas partes. E .não fôtn~.,. 
quada hú dos ditos cinquo. anii.oS; te ddco~rio Fernão Gomez.eHe.ref 
hú gato d' algalea.O qual contraél:o gate do ouro, m.as chegarão os feus 
foi feito no anno de qu~tro centos defcobridores pela obrigaç~o .dófett 
fefenta & n_oue : com limitação q cõrrato tê o cabo de Sanét:a Carhe.:. 
não refgatafie etn a terra firn1e de- rl.na:que h e alé do cabo deLopo Gó 
fro.nte das ilhas do cabo Verde, pot. çalnez trinta & fere lecreas _, '& e(n 
ficar pera os tnor~dores dellas por dous graos & tneio d'~rura da pàr ... 
ferem do Infante .dom Fernando. .te do Sul. -No qual tempo gaqhoi.t 
Nem menos Jhc foi çoncedido o Fcrnão ;Gçnne~ :tnui grofa fazend,~ 
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Taprimeird decada 
cotn qt1e dépÕis [crÚiÕ etR~y: afsi a~ras vimos,víl.ieo tê o anno de qua 
.em C}~pra: como na tomada de Al tro centos fefenta & rres: fempre 
cacer, Arzila & Tangere, onde d ouue conqu~fias & clefcobriméto9:,• 
Rey ô fez caualleiro. E no anno de afsi como da côfia donde vco a pri 
quatro centos fcrenta & quatro,que meira malagueta, que fefez per o 
foi o derradeiro de feu arrendamen- Infante dó Henriqüe. Daqual algúa 
to)he deu nobreza de n~uas armas, q. em Italia fe auia, ante deHe defco 
l1urri efcudo timbrado com o cam- briméto: era per mãos dos l'Jouro~ 
po rle prata & tres cabeças de ne- de fias partes de Guin~, que atrauef-
gros,cada hú com ttes arrieis d'ou- fauâo a grãde região de Mandinga, 
ro nas orelhas & narizes , & hun1 & os defertos da Libya, a que eltes 
collar d' ouro ao collo,& por appel- chamá o C,aharà, t~ aportaren1 etn 
lido d~ Mina, etn tnemoria do def- o mar mediterraneo em. hum porto 
cobriméro ddb, & diilo lhe paífou per elles chamado Mundi barca, & 
carta a vinte noue d'Agofio do di- corruptalnente Monte da bar"a. E 
to anno. Depois paílàdos quatro de lhe os Italianos não faberé o lu-
:tnnos o fez do feu concelho: porq gar de feu nafcünento por fer efpe-
jâ nefte tempo hera o con11nercio çearlia tio precioía, lhe chamarão, 
-de Guin~ & refgate da Mina de tan- Gràna paradifi, que h e nome q tem 
to proueiro, & ajudaua tanro e.m entrelles: Tambe1n fe defcobrio a·,: 
fubfianciã ao dl:ado do Reyno,po- ilha de S. Thon?e, Anna bom, & 
la boa indufuia de Fernão Gomez, a do.Principe per n1andado delRey 
.que afsi por efle feruiço como por dom Affonfo, & outros refgates & 
outros particulares de fua peffoa 1ne ilhas; das quaes nio tratamos em · 
recia-toda a ho.nra & merce que lhe particular por não termos quando 
fo{fe feita. Nefie tépo fe defcobr~o & per que capitães farão defcuber~ 
tambem a ilhâ Fermofa pef hum tas.Pore1n fabe1nos na vôz cotnum 
fernão do Pô, a qual teln Ôra o no- ferem maes coufas pailàdas, & def-
no de feu defcobridor, & perdeo o cu berras no tempo defle Rey do q. 
<]lhe elle então pos. E o derradeiro temos.efcripto: afsi como húa ilha 
oefcobridor em vidâ defle .;Rey dó . q ainda oje per nôs não he fabida & 
1AffonfoJoi hú de Sequeiraacauallei- foi achada no anno de quatro cen-
ro de fua cafa, o qual defcobrio o tos trinta & outo.annos. E por não 
cabo a q cham~unos de Catherina, parecer dlranho o que digo: trarei 
11ome que lhe elle então pps polo hmn tefiemunho , _(;:m que entrão 
àefcobrir en1 o dia defi:a Sànéta. E n1uitas tefretnunhas deita verdade. 
não fômcnte neH:e tc1npo por ~nan Atraueilàndo o anno de quinhétos 
ela do del Rey depois que começou & vinte cinquo húa armada de Ca,. 
gouernar, 1nas ainda per o n1eíino fiella,da côfl:a de Guinê pera a côfl:a 
1nfante dom Henriqu~ qu~~ como ~o BraíilJ à qual hia. pera as no4as 
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Liurõ printêiro; Fól. ~ 4.·' 
·ilhãs de. Maluchõ~ de que era capi- to que auia ~uteni:ã & fe teannos lj 
tão môr frey Garcia de Loais co1n- nella efiiuerão Portuguefcs:& tinha 
n}endador da ordem de S. · loão, da 1naneira de fer j~ aproueitàda po~ 
qual viagem n~s ouuemos hum ~o- auer 11ella tnuita fruéta,tfpecialmé-
teiro:conta:o auétor delle, húas ta... te laranjas doces>palmeiras,& gali ... · 
zões que nefia paragem ouueráo nhas,corrto as defl:as partes de Hei:. 
hum dom Rodrigo daCucha fidal- panha,de que matarão muitas ã bé-
go Andaluz capitão da 11ao Santia... fia, que an9auão p~r citna do aruo ... 
go daquella annada, & Santiago redo. Conta maes outras coufas q 
Gueuara Bifcainho, capitão 'de húa acharão nêHa de. que íômente to• 
parara chamada tambeln Sa11tiago. mei dl:as por tefl:errtU11ho do que / 
Hl:o f obre compitencia de que1n le- acuna di.ílernos : terem os no fio~ 
u.~ria ante ô capitáà n1~r, hum na... maes terras defcubertas naq_uelle té ... 
uio Portugues a que ambos aíriba... po do .que achamos na fcriptura de 
rão,o qual vinhadailhade fáo Tho Gomezeanes dé Zutarà. E não he · 
n1e carrecrado de necrros & de pala.. nouidade acbarfe efh memoria de o b 
uras vierão efres capitães às bo1n- fcriptuta em as aruores , porque os 

· bardadas , & co1n tudo a carauela noílos naquelle tempo o cofrúma .... 
foi lcu~da a11te o capitão mdr. O uão 1nuito:& ~lgús pài:" louuor do · , 
qual teue pratica c~rn o piloto pera Infante dom Heprique efcreuiáo o 
0 leu ar coníigo, mas deixou de o m~to_ de fua diuifa , que como vi ... 
fazer por efrar o nauio em paragem 1nos atras era, Talant d.e Bien faire. 
·que .. carrç:garia f obre elle a .m~_rte Porg fômente efia tnetl_lorià ~C:iP: 
àe taras ·almas como 11~lla vmhao, ta na cafca dos dragoetros amao~ 
por,lhe não ficar peíloá que as fou- ~afiaua P_s>t pôíle do que defcr0~n ... 
bdie nauegctr pera efl:e Reyno : .ná ao,& alguas cruzes.de pao. Dep1o~ 
qual detennina~ão o trou:xe hum (cÕtno adía11te veremo~,) elRey ~~ , 
àia configo em perguntas das cou... Ioáo o fegur1do em feu tempo ma~ 
fas do mar,tê que o efpedio [etn lhe dou poer Padrões de pedra co1n le ... 
fazer datnno algum. Do gual pilo4 treiro en1 que Jiz : o tempo & per 
to ( fegund6 conta o auétor do ro... quem ª'quella terra foi. defcuberta: 
tciro)iouberáo como os Portuaue- & iíto bafiaua por pôíle real, & ao 
[es e{tauão em Malucho, ond~ ti·· prefente ainda as fortalezas féitas na 
nhãofeito húa fortaleza: & que fe- propria terra não bafrão ~orque 
guindo elles fuaviagetn fendo dous veo a cobiça dos hometns a tnuen--
graos da parte do Sul , acharão húa·· tar leis co11fonnes a élla. E como 
ilha defpouoada de gente,chatnada todo los principaes a maior parte 
fã o Matheus , em que auia duas· a.. da vida gafiarão nas obras de fua il1 
guadas,húa muito boa,& outra não cli11:.1Ção, veo elRey dom Affon~o .. ~ 
tal. E em duas aruo~~~ eíta;.!_a ~[cr~p. fe_defcuid~r das Ecou~~ ~dble. defc.ot"'j 

· ~ runen o ..... . . (" ' 
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Td primeira decada 
brí1nertto, &: ce!ebrãr ro tlito as da Duarte feu padre,as qúaês Rni de Pi .. 

. guerra d' Africa, com a tomada das na éj o fuccedeo no officio fez fuas, 
villas de Alcaçer; & Arzilla, & ci- pelo q emendou & accrefcétou n~l 
da de de Tangere:(fegundo cõtamos las,principalmente na ddRéy dom 
em a noffa Africa ) as ve~es q là paf- Affonfo, a cerca das coufas q pailâ-, 
f ou e1n pe!loa. Na qual guerra de rãó depois da m~rte do Infante dó 
Africa teue tanto contentamento,. Pedro. Fez ainda Gomezçanes ou-
por as boas venturas que nelle ou- tra úbra no tombo defie Reyno q 
ue,q emprendeo(fe lhe os negocias alumíou n1uito as couf;:Js delie;que 
do gouerno do Reyno derão lugar) farão os liuros dos regifho,srecopi-
ir tomar per fua pelfoa a cidade de lando em certos volumes as forças 
Fês,& todo Íeu Reyno, pera que ti- de muita !criptura q andaua folra, 
nha ordenado húa ordetn chamada começando· em elRey dó Pedro tê 
da Efpada. E afsi tnandou a Gome- elRey dõioão de gloriofa 1nen1eria: 
zeanes de Zurara feu chronifl:a mór iH:o por razão de fer guarda môr do 
À villa d' Alcaçer Ceguer em Africa, mefmo tmnbo,officio 1nui proprio 
pera que cmn fee de viila podeíle dos chronifias,por fer húa cullodia 
efcreuer os feitos daquclla guerra: de toda a fcriptura do Reyno. A . 
ao qual efcreueo húa carta de fi1a qual conué fer paflàdo pelos olhos 

- própria mão e1n louuor do traba- do chronitta delle, pera com maes 
-lho que lâ tinha por razão da ~)bra verdade &.copia de couL-:ts poder 
que faziat & iil:o não com pala~ras cfcreuer todo o difcmrfo elos feitos 
·taxadas & auaras fegundo o vfo dos do Rey de q he oflicial.Por<] aqui fe 
principes,mas em modo e~oqnFnte achao orden~ções,cortes, cafa1nen-
& àe prodigo orador como q11em tos,cõtraétos_,an;nadas/efbs,Ôbras, 
fe prezaua difio. O qual ~ome.:zea- doaçóes,merces,afsi per regiftr<;> da 
11es vendo a dekitação que elRey chancellaria & fazenda, con1o per 
tinha nas coufas defi:a 1n1licia,efcre- contas de todo o Reyno, [c dle qui 
ueo a chronica da tomada de C,ep- zer & {ouber vfar da c'opia de tanta 
ta,& outra chronica dos feitos do fcriptura. E verdadeiratneúte(torná 
cõde dom Pedro de Menefes,& do do a Gomezeanes em quem cõcor~ · 
conde d~m Duarte f~u fill~o:rdatá- reo chronifia,& guarda m~r da tor 
do os fettos daquella guerra tnu~ re do tombo) eu não fci quanto eL 
particularmente..,& per efl:Jlo Flaro le viueo, ne1n o ~empo que teue e-
& tal q~e bem mereceo o 11ome H:es oflicios: tnas fei fegm1do o que 
cl? o~c1o que teue.E porque quada deixou feito per fua mão , que nã~ 
hu nao perca feu .trabalho , r~n1bé foi feruo fe1n proueito., mas digno 
~fcreueo a ~hron~cadefte Rey dom dos cargos que teue, afsi pelo eH:ilo 
Affonfo, te a morte do Infante dó como diligencia das coufas que tra-
f~dro , ~ a chronica dclRey dom . étou~ 
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·DA ASIA DE IOAO DE BARROS: DOS FEITOS 
· .que os Pottuguefes fi~e~ão , 110 defcobtiinento & conquifià do~ .~ 

tnares, & terras do Onél'lte: em que fe co11te111 o que: fe 
~cha fer feitõ en1 teinpo del Rey dom Ioão,. -

· C> fegundó. 

'! (apitulol.Comoe!Reydom!oãofoccedendo no Reynoper J~ 
lecirnento defRey dorn A jfo~fl: Jeu pay : mandou logo hua g~ ã~ 
de armada as partes de Gutne a f azer o caflello que agora chA• 
marnos de S:io Jorge da M ina, da qual arrnada foi capifão 

. mórCJJiogod'Att:on6uja: f5 como [e q;io com (aramJtça-fenhor 
·daquelle lugar. · · 

~LREY dom toáoco.-
eJ llr"" mo já em vida de!Rey LlW do1n Affonfo feu pai ti--. 
. ~ e à; 'L - 11h~ o necrotió deGuin~ 

b - r. . 
etn parte do ãífeiltainehtd dà 1ua ca 
fa,& .Per expetiei1cia delle fabia ref ... 
Fo11dtt cófi1 outo;tnarfim je[ctaüos 
& outras cot.lfas que enrequecião ô 
{eu 'Reyno,& quada ahno fe defco ... 
briãó 11Ôtlas tetras & pbuos cotn q 
a efpetança do. defcobrimehto da 
In dia per dl:es feus mates fe accen• 
dia rnaés nelle:coin fundainei1toS 
de. Chrifiiatiifsüno Priticipe & ba..: 
rão de gta11de prudeíicia j ordeholi 
de tnádar fazet hú~ fortaleza totnd 
prüneita pedra da Igreja oriental q 
elle etn louuor. & gloria de beos_ 
defejaua ç:dificar,per trteio ddb pof 
iê real que totriàUá de todo o de[ ... 
cuberto, & por d~feobtír fegL111do 
tinha per doações dos furnmos Põ-
tifices(con1o a_tras diílemos~ E fabé 

do q na terra onde acodia o refgate 
do' ouro folgauáé> os negros cõ pa.-
i1os de feda,de láà, linho, & outras 
cou[as do feruiço & poliéia de táfa; 
& ' q em feu trato tinhão maes d~ro 
intc11dimei1to q os outros daquellá , 
éÔilã, & que no tnódo de feu negd 
d ar & cõtnunicar cotn ós nofios 
dauão de li finães pera fatilmête rem 
tebe~ein O baptiftno: ordeilbU quê 
e fia fortaleza fe fize!le em "aquellá 
parte oiide os 11oÜôs ordh~atie:nê; 
te fazião o refgate do outo.Pórq ca 
d1:a ifca de be11s temporâes q fero~ 
pre ali at.üão de achat, tecebdfetrt 
os da f.~ médiat1te a doétttila dos 
11oílos,o qual ejfeél:o eta o feu priíi.a 
tipal i11tet1to. E dádo que pera éfl:a 
Ôbra da fortaleza ouudfe etri feu 
t o11felho tot1tratias opiniões; terlté 
fentai1do a difiailtia do camiühô; 
& os ares dá terra fetem 11effifetos 
~ faucle êlos hotnems que là dhueC 
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[Ún~ & afSi os n1alltinientos da ter-
ra & o trJbalho de nauegar:ouue el 
Rey por maior ben1 húa fô alma, q 
por caufa da fortaleza oodia vir â fê 
'per baptiÚno J que to

1

dolos outros 
inconuenientes. Dizendo que Deos 
proueriâ nelles pois aquella ôbra fe 
fazia e1~ feu louuor, & a fitn pera.q 
feus vaflallos podeHen1 fazer algmn 
proueito, & tam bcn1 o patrímonio 
defte'Reyno foífe accrefcérado. · Af-
fentado que fe fiz;dTe eíl:a fortaleza, 
1,nandou aperceber húa an11ada de 
dez carauelas.)& duas vrcas,ernque 
foífe pedra laurada.~ telha_, 1nadeira, 
& a&i todalas outras municões & 

" mantimentos pera [eis centos ho-
inems, -de q os cento eráo cfficiaes 
pera eíl:a obra_, & os quinhent,os de 
peleja. Dos quaes nauios era capi-
tão múrD.iogo d'Azambuja l~eíloa 
tnui experimentadQ nas coufas da 
guerra : & os outr~s capitãe$ erão 
Gonçalo da Fonfe.ca, Ruy d'Oliuei. 
ra, loão Rodrigues Gante_,Ioáo Af-
fonfo , que depois matarão ern Ar-
guün,fendo capitão daquella forra~ 
leza)oáo de Moura,DiogoR,.odri-
gues lngres_,Bartholomeu Diaz,Pe-
ro d'Euora_,& Gomez Aires efeudei 
ro delRey dom Pedro d' Aragão. O 
<jUal entrou em lugar de Pero d' A~ 
zambuja innao delle Dioo-o d'Azá-
buja: por morrer de peH:~ primei-
ro que partiífem de Lisboa, que a 
d l:e ten1po andaua nêlla todos 

A ' h mnems nobres & criados delRcy. 
E os ~apitáes das vrcas eráo Pera 
de Çintra,& Fern~o d' Affonfo: por 
leuare1n toda a muni~áo dé~~ for: 

taleza partiráo diaiite algús dias : & 
e1n fua cõpanhia Pero d'Euora e1n 
hum naoio pequeno_, pera que [e, as 
vrcas não pode1fern chegar a fazer 
a pefcaria no porto de Bezeguiche, 
onde auião de efperar-_, que eHe na-
uio a hze!Te. O qual negocio Pera. 

. d'Euora fez cmn 1nuíta diligencia> 
& outro maes principal, que toi fa-
zer paz co1n Bezeguiche fenhor da. 
quella côfta; donde ficon o nome 
que hoje tem aquelíe porro.Diogo 
d' Az~unbuja ac1bando de confir-
nlar eit:a paz depois que ali chegou>' 
que foi vefpora de Natal , do anno 
de quatro centos outenta & h'-rn1, 
auendo doze dias q partirJ. de Lif-
boa:tornou â fua derrÔt:J, & deulhç 
Deos tão boa viagem , pofl:o que 
teue algun1 trabalho con1 búa vr-
ca que fazia muita agoa , que :1 de-
zanoÚc de Ianeirb d'aquelle anno 
feguinte _, chegou ao lugar onde fe 
auia dé fazer o cail:ello_, que naquel 
le te1npo fe cham:lua alclea das duas 
partes. No qual lugar achou Io~o 
Bernardez co1n hum nauio delR.ey· 
fazendo refgate d' ouro c~m Cara-
mança fcnbor d' aquel~a.}ldea: & 

. per elle lhe 1nandou d1zcr que ·era 
ali vindo con1 aquella grande frô-
ta que elRey de Portugal feu fe-
nhor mandaua _, em a qual vinha 
1nuita gente nôbrc pera bcn1 & 
honra de fua pelloa como depois 

·per elle mdmo faberia , q~1e lhe ro-
gaua ouueífc por ben1 de fe verem 
ambos ao outro dia e1n que el le · 
efperaua de _ fer e1n terra. VindJ :t 
repofia d~ Çar;un~n~a ~11ofhando 
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contera111ento de fua d1egada~ faió 
Diogo d' Azambuja etn terra co_m 
roda fua gente vdl:idà de louçáinhâ 
& fuas armas fectetas fe b tetn po as 
pediífe. E da primeira é o ufa que to ... 
mou pôfie foi de hüa grahde atuo.-. 
re que efiaua em hum t~fô áfafia.a 
da algum. tantoda aldea, lugar mui 
difpoil:o per~ fefazer a fortaleza:e~ 
a qual aruoremandou áru.orar hua 
bandeiradas quinas Reaes &.ao pê 
della armar hum altar onde [e cele--
brou -a prüneira tni!là di~a naq\lel ... 
las partes da Erhiopia. A .qual foi 
ouuida dos nôffos com muitas Ia ... 
grymas de deuação , da11do muitos 
louuores a Deos em os fazer dign-os 
que na força de tanta idolatria o p.o 
de fiem louuar & glorificar e.tn facri 
:fiei o de louuor)pedmdolhe pois Ih~ 
aprouuera fere1n elles os primeiros 
que leuant:.l!lem-altar de tão alto fa 
cri6cío)que lhe deífe faber & graça 
pera atrahe t: .aquelle pouo idolatr~ 
â fua fê, co in q -a Igreja que ~li fun .. 
claflem fo!fe durauel t~ 61n do tnú .. 
do. Acabada efia miífa que foi etn 
dia de faó Sebaiháo ·,(em li;lemoria 
do qual ficou efl:e nome. a bmn val 
le per que corre hum dl:eiro onde 
primeiro fairáo:) porque Diogo d' 
Azámbuja efperaua gor Caraman--
~a, . o qual abalaua pde fua aldea, 
posem ordem a toda fua ge11te.Elle 
aífentado etn húa cadeira alta vefii· 
do em hum pelo te de brocado , & 
com hum colar d' ouro & pt:!draria 
& os outros capitães todos vdHdos 
de feita:& ~fsi ordenada a outra gen 
te que faziáo. húa _c~1_11_pr~da & lar-. 
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garua, pêra que quat'l.d~ Catamàn.: 
ça como tatnbtm erâ hómem que 
queria moH:tat feu dl:ado_, veó com 
muita g~i1te pôfia . eh;i órdehançã 
de guerr~ : c~~ grali.de in~tinâdà 
de arabáques;bóziüas)thótalhos,& 

, óutra~ coufas que maes eG:tugiáo q 
deleitauáo ds ouuidos. O sttéljos de 
fuas pen'oas eraô ós i1aturJ.es de fua 
propria tathe! 'Vntádós & mui luzi-
dos que dauâo tnáes pte~iqáo aos 

. couros,coufa que. elles cofl:u~auáo 
por lo~çaihha. Sôt~·ú:~i1~e; as partes 
vergonhõafs etáo cubertas ddles c~ 

. pelles_de bugio~,bt.Ittós com panos 
de pal.ma: & os ~liaes ptincipaes cõ_ 
algús pintados q per tefgãte buue ... 
r~o dós noffos i1atüos q ali hião ref.. 

· gatar ouro.Poté gétahnente em feu 
modo todgs Viflháó àrmádos, hús 
co1n azagaias. & efcüdo~, oUtros có 

_·arcos & coldres de frechãs:& mui .. 
tos em lugar de arma . dà ta beça 
húa pellede .bogio, o cafco da qual 

. todo' era e11CtáiJado de dentes d$ ali4 
.marias, todos tád distórmes com 
fuas inu~nçóes por inolhat feroci.: 
dade de hon1ems de guerrá, q maes 
111ouíã6 a ~rifo que. ã temor, bs que 
entre: elles et~o ·efl:imadós por nô~ 

_ bres j como Í11figüiâs dê (ua 11obreo~~ 
za, traziáo dous páges ttas fi j hum 
lhe traZia hutn a,ilento tedoíidó de 
páo pera fe à!l'enràr a tàtnar tépou ... 
[o onde quífêlle, & outro o é[cudo. 
da peleja,& efies i1Ôbtes pelá tabé..-
Ç~, & barba ttaz.iáo algGs ãróeis &. 
jõias d1ot.lto; O ÍéU. Rey·Cátamal1Ça 
em meíà de todôs vüiha cubetto 
pernas & bra~o~ ~e barçeletes &-ãr 
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gôfas d+ oúro'; & ao pefcoço hum 
colar:do qua-l dependiáo húas cam~ 
painh<1s ·tneudas,& pela barba retor 
cidas·húas vergas d'ouro , que afsi 
lhe chumbauão os cabellos della;<j 
de retorcidos os fazião corridos. A 
continencia de fua peífoa,era vir cõ 
hús pai1os mui vagarófos p~ ante 
pê fe1n mouer o rofiro a parte al-
gúa. Diogo d' Azambuja,etn quan-
to elle vinha cotn efra grauidade 
efi:eue quedo etn feu efrrado,tê que 
fendo jâ merido · entre a noífa gen-
te abalou a elle:& ajuntandofe am.-

- bos,romou Caramãça a mão aDio 
go d'Azambuja,& tornandoa are-
colher deu hum trinco com os de .. 
àos dizendo eíl:a palaura, bere,bere, 

, <]Ue quer dizer paz,paz,o qual ,trin-
co entre elles I1e o final da 111aior 
cortefia que.fe podia fazer. Af:aíl:a-
·do elRey a húa palte deu lugaf que 
chega!Ieín os feus fazer outro ':anto 
a Diego d, Azambuja,tnas no tno .. 
do de tocar os .dedos fizeráo efi:a 

'rliff~ença delRey ,molhado o dedo 
· boca , & de fi limpo no pdto o 

t:ocarão: coufa que fe faz do t'rfenor 
. ao maior en1 final de_falua) <lue fe 
cá totna aos principaes,porqu~ dizé 
dles que pôde leuar peçonha ncfre 
<ledo fe ante o não ~limparern per 
cfre'modo. Acabadas dl:as cerimo-
llias de corteíia que durarão hmn 
bom pedaço, por fe,r muita a gente 
que Caramanp trazia:& feito íilen~ 
cio começou Diogo d'Azaq1buja 
per meio de húa lingoa a lhe pro-
poer a caufa de fua ida. A qt1al era 
.ter elRey feu fenhor fabido a von-

-- • I ' -- ..J 
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tade & defejo delle CJtarnançà_ a 
·cerca das coufàs de feu feruiço,& 
quanto trabalhaua de o moíl:rar no 
bom & breu e auíamento -que daua 
aos feus nauios que àquelle porto 
chegauáo : & que por e fias ,coufas 
procederem de amor , elRey lhas 
queria pagar cotn amor que tibnJ. 
1naes vantaje que o {eu, que era_a-
tnor da G-lluação de {ua alma, co ufa 
n1aes precioía que os homen1s ti .. 
nhão,por ella fera que lhe daua vi-
da, intendimento pera conhecer & 
entéder tocblas couC1s~& per a qual 
o bmnem era differente dos brutos. 

. E aquelle que a quifcile conhecer, 
era neceílàrio ter prim,eiro con bc-
cimento do fenhor que a fizera,o 
qual era Deos que fizera o ceo, [ol, 
lüa,& terra,com todalas couías que 
nella há: aquelle .que t1zia Q dia, & 
noite,chuuas, trouões, rdampagos, 
& criaua todabs nouidades de q fe 
oshomés mãtinháo.Ao qu~l Dcos, 
elRey de Por~ugal feu fenhor & to .. 
do~ os outros príncipes da Chrifran 
dade ( que era húa grande parte da 
terra do m mdo ) reconheciáo por 
ctiador & fenhor; & a elle ador:l-
uão &pellc criãç> como aqudle de 
quem tinhão recebido todabs cou 
fas, & a quetn a fua alma auia de ir 
dar conta dGpois da tnÔrte do bem 
& mal que nefra vida fizera.Por fe~ 
hum fenhor tão jufl:o,que aos bons 
leuaua ao ceo onde ellc dhua, & 
aos lhaos lançaua no abifrno da 
terra, lugar cba1nado inferno, habi-
tação dos diabos , atrülnentadores 
'deftas alrnas: as quaes couíàs p_era 

elle 
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elk Car~anançã poder elÍtender,era 
nece!l~uio fer lauado em húa agoa 
fanél:a, a que os Chriil:áos chamáo 
baptifino da fê. Porque be1n cotno 
as agoas do rio lauão os 9lhos pera 
1nilhor verem quan4o efl:áo peja-
pos d' algun1 pô ou co ufa q ,os cega:· 
afsi eil:a agoa baptifinal lauaua os 
<?lhos d'alma pera poderem ver & 
entender as coufas <j tratáo da mef-
ma alrna,& eHe Deos era o q elRey 
dó Ioáo [eu fenhor lhe mandaua pe 
J1r q reconheceíle por feu criador 
pera o adora!,protdl:ãdo dev iuer & 
morrer em lua fê,& aceitádo o bap 
ti( mo em tefiemunho della.O qual 
baptifrno, fe elle Caramança acep-
tafie & recebeíTe,elle Diocro d' Azá* 
.buja em non1e . delRey Ceu fenhor 
-lhe protnettia dali em diant~ de o 
auer For a~igo & 1~máo liefra fê 
de Chrifio que profeíiaua, & de o 
ajudar en1 todalas coufas que delle . 
t.eueíTe necefsidade. E que em final 
defie promirtilnento,elle era ali vin ' 
do com toda .. aquella· gente pera o 
cp.1e cumprifle a fua honra & bem 
oe [eu efiado , & não fômente per 
aqudla vez acharia aquella ajuda, 
mas em todo o tempo que elle per-
maneceífe naquella fé de Chrifio, 
'Deos & fenhor nÔílo que lhe elle 
an1oefiaua. E porque ao prefente 
dle vinha berri prouido de merca .. 
dorias & ·coufas mui rica.s que ain-
da ali não forão vifias, pera guarda 
d:s quaes ... lhe era ~1ec~ffario fazer 
hua cafa forte em q dl:eueffem re-
colhidas , & afsi algú~ . apoufentos 
ond~ [e pude~~ agaf~lh~r aq udla 

gente honi·ada que com elle vi~ 
nha : lhe pedia que ouueffe por 
betn que dle fizefle efie recolhi:-
lnento. O qual elle efperaua en1 
De~s 'l:úe .feria penhor pera elRey 
ordmanamente m-andar fazer ali 
rdgate ;~ com que elle Cararrtança · 
feria poderofo em terras & fenhor 
dos comarcãos, fem alouein o po .... 
. der anojar: porque a ~nefma caCa 
& o poderddRey que ndla dl:aria. 
o defenderiáo. E dado que Bayo 
Rey de Sâ1na , & outros _príncipes 
feus vizinhos ,_ ouudfe por .grande 
honra fer dl:a fortaleza feita em fuas· 
terras &ainda por iffo fazião hum 
grande feruiço a elRey : elle ouue 
par bem fer dl:a obta feftat~nte em 
fua terra, que pelo amor & amizade 
que dle Cara:man~a trataua as cou~ · 
fas de [eu feruiço. 

. -
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f 7Jo que rejpondeo o principe · 
Car~tmantrt ~s palauras de 
Cfliogo · d'~z:amhuja, E do 
confentilnento que deu a fo 
Jaz_;er a fortale~a, com a 
qual ficou o tra!lo do .Com-
mercto affint a do em paz tê 
hoje. · · 
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cação qtle tinhã con1 à gente dos defpachaílem logo corno quetn ~'1-
nauios que vinháo ao refgate:era de zia maes fu~1da~11ento da fua patna 
botn intendünento & tinha o jui- que da hab1taçao das terras a\hea~ 
zo claro pera receber qualquer c ou- Mas ndle capitã? via outra co ufa 
fa que cfi:iuefie em boa tazáo.E co~ que era muita gente,& muito maes 
Jno quem defejaua entendei' as cou ouro & joias do que auia naquellas 
fas q lhe erão propóftas,não fôn1é~ partes onde elle nafcia, & com. ilto 
te dl:eue prompto a ouuir quanto nouo r~querünento de querer fazer 
.Hias a lingoa refumia, mas ainda ef- cafa de víuenda érrt terra.: donde 
guardaua todalas continencias que conjeéturaua duas coufas,a prilnei-
Diogo d' Azatnbup fazia:& em to- ra que elle não podia fer fenáo tnui 
do o te1npo que ifio paífou,afsi el- chegado parente delRey de Portu-
lecomo os few; efteuerão em hutn gal,& a fegunda que hurn hometn 
perpetuo Glencio , fe1n auer quen1 tão pri.ncipal cmno elle era não po 
fômente efcarra!Te, tão obedientes dia vir fenáo a grãdes coufas & taes 
& iníinados os trazia. E como h o~ cqtno eráo as q elle dizia do Deos 
roem qu~ queria recorrer pela me- que fazia o dia & noute,&de _quem 
tnoFia fq ouuira, & confiderar o tãtas coufas differa cujo feruidor era 
que auia de refponder, acabada<?- fa~ o feu Rey. Poré querendo efguardar 
la, pregou os olhos no chão per hú · a na~ureza de hmn homé tão prin-
l"equeno efpaço,~ de li diífe: (~ c1pal como elle capitão era, & afsi 
elle tinha em tnerce a elRey feu fe... d'a_quella luzida gét~ que o acom-
nhor a vontade que lhe mofi:rílllá, panbaua.:via.<j homems de tal qua. 
afsi na faluaçáo de fua alma cqmo lidade fempre auiáo de querer cou-
em as outras coufas de fua honra,& ~ fa_s co11formes 2 elles. E porque o 
que 1erto elle lho tuerecia . em o bõ animo de tão genero(a gente cmno 
defpacho ?os [eus nauios q~e â<juel era a fua,mal fe pbdeiia conformar 
le porto vmhao refgatàr:fetldo mui com a pobreza & firnplicid,ade da~ 
bem tratados com toda à fê & ver- qualla barbara terra de Guine,don-
dade em feus cõmercios & refgfltes. de âs vezes podiáo tecrecer conren .. · 
Em o qua! tempo nunca em apen- das &,paDrões entretodos.lh_epedia 
te ~elles v1ra co ufa de que fe pqdef- ouudie por bem que os na mos fof-
f~ tanto efpantar.cotno daqt1ellflíi1a . [em & viefiem como fo.hiáo,~â per 
vtnda_ ~ porque em os nauios p;lfia.. dh ma11eira fépre dbriáo e1n paz 
dos v1a homems tQtos & tnal rou"". & cõcordia,potq os a~nigos q fe vi 
pados , os qu~es {e contc:11tauãp cõ áo de tarde é tarde cõ maes atnor fe 
qualquer cou('l que ~he dauáo ~l rro tratauáo que quando fe vizinháo. 
co de fuas tn.ercad"onas,& dte era o E ifio caufauà o coraçáo do hon1é, 
fim de fua vmd~ aquellas partes, & por fer corno as oridàs do mar que 
todQ feu reque,nmento era que os batiáo naquellere~ife de pe.dras que 
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ali dhtt1a!o qual ri1ar pda vezinhã .. 
·ça'que tinha com ellc,& lbe etnpe-
dir dl:endcde pela terra â fua von-
tade, quebraua tão fortemente no 
vizinho que de brauo & foberb0 

J A 
leuantaua fuas ondas te o ceo.& cõ 
dl:a furia fazia dous datnnos_, hmn 
a fi meG.no açanhandófe , & outro 
ao vizinho etn o ferir. Que ifio não 
dizia por fe efcufar.de obedecer aos 
n1andados delRey de .Portugal,mas 
por aconfelhar ao betn da paz , _& à 
1nuita preftança que elle def~Jaua 
ter co1n todolos naturaes do feu 
Reyno que ~qnelle porto vieífen1: 
& tambem porque auendo ~fia paz 
entre atnbos, to.do aquelle [eu po-
tlo cmn maes an1or folgaria de ou-
tür as c·oufas do fcu Deos que lhe 
elle vinha dar a conhecer. Por ifio 
t:tn quanto o tempo mofrraua a ex 
periencia defies inco!menientes;lhe 
pedia que os euita.íiem,, de.ixando 
correr o refgate no 1nodo em que 
efraua: A dl:as palauras & duuidas 
que parecião j1npedir fazerfe.a for-
taleza, refpondeo Diogo d' Azaín-
buja,que a caufa delRey feu fenhor 
o ü~uiaua com tão grand~ appara- . 
to aquella terra , fora defe1ar paz & 
maes eiheita amizade co1n elle do 
"iue tê então teuerão. E cÔtno pe-
nhor defre · defejo queri-~ al~ fazer 
cafa em que · fe pofdle fua ~ ~nda: 
em a qual ôbra fua alteza mdll:raua 
a muita confiança que tinha nellc 
Caran~ança & etn feusvaífallos,por 
que ningue1n punha fua fazéda en1 
lugar iufpeitofo de enganos. ~ 
quand~ ~~ ?uue~~ ~lgúa couf~ q 
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tetner, a elle Diogo dlAz~nnbuja & 
atodJ aquella gente que o acom. 
panbaua conuinha dle tetnor: p~is 
confiauão fuas vidas & fazendas da 
terra efl:ranha & n1aes tão alonaada 
do adiutorio da fua. E pofto q~e . o 
coração do ho1ne1n cotno elle di .. .' . 
zia, era per fua nárureza liure efies 

~ ' erão aquelles que .não tinhão Rey 
tão amigo da jufriça como eta d 
Rey feu fenhor : donde os feus vaC. 
fallos afsi erão obedientes a feus tnã . . 
dados, que maes temião deíobede-
cerlhe que a mefma tnÔrte. ~ el ... , 
le não era filho nem irmão delRey 
como elle cuidaua , mas hum dos 
1naes pequenos va.ífallos de {euRey:. 
no: & tão obrigado a comprir o q 
lhe nundaua a cerca da paz & con 
cordia e1n a obta d~aquella. cafa,que 
ante perderia a vida que trafpa!làr 
[eu tnandado. Da qual palaura os 
liegros v~11do que dRey fe efpan-
taua de tanta obediencia , & que fe-
gundo feu cofrume daua com húa 
~não na outra : elles ..por final ck o ... 
bedientes deráo tambetn outras pai' 
madas cõ q ro1nperáo a palaura de 
Diogo d'Abambuja,& ante q maes 
procede.ífe acabado o rumor.)Cara.:.· 
mança lhe atalhou, tmnando por 
conclufaõ que era contente fazerfe 
a cafa qúe pedia. Atnoefrand.olbe a. 
paz & verdade, porque fazendo os 
feus o contrario ·, niaes enganauáo 
& damnauão a fi que a dle:pprquc 
;t terra era grande & onde quer· 
que chega.íiem elle & os feus não 
lhe falecerião hús poucos de paos 
~ .!~l~ ~~ll? ,qu~ .~zefiên1 · ou~r~ 

mora~~~ 
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,morada. Acabando elRey fua C0i1-- blicalnente entre elles bradou CO!U 
dufaõ f obre o fazer da cafa/en1 ref.. elle: com o qual pre[ente depois q 
ponder ao maes do baptifino q lhe o receberão, afsi ficarão contétes & 
foi ampefiado,efpediofe do capitão brandos da furía, que en~regaráo ~s 

. t~nta11do 11a otdeln en1 que veo)& filhos quanto maeS os penedos,. r:-
elle héOu co1n os mefires da obra to poder re1n o dar que como d1ze_, 
et1rendendo no eleger donde [e fú- quebrantou Diogo d)Azambuja as 
daria a fortaleza.(\.o ieguinte dia c? pedras que erá~ os _toraç~es d' a§lles 
meçandoos pedreiros quebrar hus negros em fuamd1gt1açao, & maes 
pened?s q efi:auão f obre o nur jú~ quebrou os penedos que elles defen 
to 011de tinháo elegido os aliceces . diáo. Porem em quanto a obra du-
da fortaleza:não podédo os negros rou, fernprc fe t~ue grande vigia & 
fofrer tan:'lanha injutia tomo· fe fa... tento 11elks) 11áo {e lhe -antolhafle 
zia ~qüella fanébdàde 4 elles adora- outra vaidade algúa~em fc1zer a qual 
uão pót deos > aécel1didos em furia obra fedeu tal defpacho}] em vin....: 
q lhe o de11:1oni~ ariçaua p~ra todos te d~as poferão. a certa do cafl:dl~ 
ali perecerem ante do bapnfmo que em boa altura,& a torre da menage 
depois algús delles receberão, toma em~ primeiro {obtadó.E po~ a íin-
rão fuas armas & co1n aquelle pri... gular deuação ·q elRey til1ha nell:e 
meiro impero detão tijo em os of- Sáél:o> foi ·cbarnada efl:a fortaleza S. 
liciaes que andauáo 11dl:a obra.Dio- lorge ! a qual depois etn o an110 de 
~ d'Azambuja co~oa~fie teh1P? quatro céros outenta & feis,~quin
eA:aua com os capttaes fazet1do tt ... · z,e de M~_rço em Santaten:'l, dRey a 
:tar as munições dos 11auios:tanto q fez cidade,dãdolhe per fua t~tta pa-
vio correr á gente coi1tra a praia_,a... téte todalas li~erdactes, p:riuilegios, 
codio rijo. _E porque foube da lin-- & prehemi11écias de çidade • i? e> fio 
goa dos 11egtos, que á taufa princÍ-- q por parte dos n'oílos em quâto du 
pai do aluoroço ddles/ora pof airi rou eil:a bbtq,[e trabalhaua não àuer 
da não teretn tecebido o prefer;tte q tõ os 11egros roinpimeilto: fizeráo 
efperauáoJ& q maior magoa tiifháo ell~s tãtos fmtosJ&-mald~de:s, q tõ-
l?ora tarda11~a que por a injuria, dos ueo a Diogo d,Azambüja queimar 
.feus deofes: e11tteteue a gente q 1ne lhe a ald.ea_, cbm que entre ell:~ ca-
lhar q?e pode,de inaneira que não Jligo. & bene~cio? que inàes pa tte 
ouuéíle fa~~gue; & 1nando.u a P.rão tü1h~o i1elles· ficatão eln fegurã paz. 
prefa ào feltot que trouxelle dobra- Acabada à obta & a terra cotréte é 
dos lambeis,ma~1ilhas,bacias;-&; oU·· refgate,dpedio Diogo d; Azambuja 
tras. coufas q tinha mar1dado ~~ele os nauios & a_ gente fobrefelente q 
uaíle a .elRey & a fe_us cauallcaros; fe veo perá ú Reyno com boa co- . 
por afs1 efiar em cofl:utne. E ~,Linda pia d'ouro que tefgataráoJ& elle fi-
por lUaes Comprazer aOS 11egros,p_!.l CQU CÕ fefehta h01nems orqenados 
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á fortaleza Cegündo hjã per ~egin1e11 · --· o TEM J? o que 
to-delRey: &·outros fi-carão ei1te-r- dRey mandou fa· 
r11dos -~o p.é da aruore onde fe di!le a zer dl:a fortaleza. 
prim_~ira, _miífa ,.<Í ficou em adro d~ de S. Iorge da Mi-
Igreja deuocaçao de S. Iorge _, ~m q ua, j~ . foi com 
hoje Deos he louuado & glonfica- A propofito que per 

- -do,náo fômente dos noffos q vâà ~ ella romaua po!Te de . toda .aqudla 
quella cidade, mas ainda dos Ethi?- terra que babi tauáo os negros: com 
pas da fua coln~rqua,que per bapt1f~ .a qual pô!fe efpera'ua de accrcfcétar . 
mo faõ -contados em o 11~1mero dos a fua coroa nono titulo de dl:ado 
fieis. Na qual Igr~ja em memoria por auer a bençâo de feus auos)cujos 
dos trabalhos do Infante d01n Hcn titulas eHes fempre conquifiaráo da 
rique,por fer auél:?r deHe defcobri.. mão dos inflei~. E tambem por aue 
menta, fe diz húa mi!fa quotidiana ré effeél:o 'âs doações q os fumn1os 

".por fu~ alma com proprio -capellão Pontífices tinha o concedidas aó Itt 
.a ella ordenado . En1 dons ;mnos & fante dom Henrique fcu .tio·, & a el 
fetemefes que Diogo d'Azàmbuja Rey dó Aftànfo feu pad~e, & a elle! 
:tli efieue,aprouue a Deos q na terta . de rodo o que defcobriílem do ca..-
lláo quue· tanta infermidade como bo Bojador; t~ as In dias incluíiue 
(e receau~: &aílentou cõ,tanta pru- ( c(;lmo itras fica.) Perâ não quis 
dencia os preços & modo do refga notific·ar · dl:e titulo de fenhor de 
te das coufas, que aind: hoj~ d,ura a Guin~ e1n fuas cartas &·doações, fc: 
maior parte defi~ feu b() regimento não dahi a tres annos q eil:e cafteHo · 
por onde quando veo,~lRey o palar de faõ Jorge era fundado ; qu.e foi 
~oou c_õ accrcfcentameto de hora. depois _ q Diogo d~ Azambuja veo 

á dl:e Reyno. Nem dahi por diante: 
. confentio que os capit~es que 1nan~ 
daua a defcoSrir dl:a cofl:a pofeilem 

!'(o mo foi defluberto o Reyno cruzes de -pao per os lugares no-; 

, ·cAPITVLO. III. 

de C ongo por 7Jiogo C ã cauaL taueis ddle: como fe fazia em tem..: 
·teiroda cafa :de!Rey: fS : ~tlem po d~ Fen{ão Gomez quando ~ef .. ; 
del/e defco6riodozentas f5 ta- cobria as quinhentas Iegoas decofbt 
tas leaoa;S: em 0 qual defco6ri~ per condição . do contraéto que 

ó d ,.J - fez co1n dRey dom Affonfo. Mas. 
men!o ajfentou tres pa roes q ordenou que: leuaficm -hum pàdrão 
jorao os pritheiros de pedra, de pedra daltura de doqs ei1ados· 
das quaes terras trouxe al- de homem com 0 e[çudo das ar-r: 
guas pejfoas q forão ha;ptiza~ mas reaes defte Reyno,& nas cô~as 
das por e!Rey. Eta'lnbem fo~ ,·· -ddle húletreiro em latim?': outro 
eJeflu/;e~lo o Reyno d~ .13_~ij. em !'o!tugues: ~~ quae~ ~1uao, l~; 
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Rey 1nãdara defcobrir aquella terra, de pouos: & entrãdo per elle acima 
, & em que tempo, & per ~capitão hmn pequeno efpaço, vio que pela 

fora aquelle padrão ali pof\:6: & en- margem delle apparecia 1nuita &ét~ · 
cima no topo húa cruz de pedra etn da q hera cofiumado ver pela co fia 
.butida corii chumbo. E o primeiro ~tras, toda n1tÜ negra ·com ·f eu ca- . 
defcobridor que let;tou efie padrão, bdlo reuolto. E pofto ·que leuaua 
foi Diogo Cá caualleiro de fua cafa algúas línguas da gente que 'tinbáo 
o anno de quatro centos & outenta defcuherta, e1n nenhúa co ufa fe po-
& quatro, indo j~ pela Mina ·como derão 'entender co1n ella:de mànei-
lugar onde fe podia prouer dalgúa ra que fe conuerteo aos :acenos , per 
necefsidade, & dahi foi demandar o os quaes ·entendeo tere1n Rey mui 
cabo de Lopo Gonçaluez ·que dt1 poderofo t> qual dl:aua dentro pela 
l1um grao da banda do fuL Pa!Iado terra tantos dias ·de :andadura. Ven-
o qual cabo &aCsi o de Carherina q ·do dle o modo da gente & a fegu-
foi a derradeira terra q fe defcobrio rança 'com que o dperauáo, orde-
.em te1npo delRey dmn Affonfo: noü de ii1uiar com algús delles _-cer-
chegou a hú notauel rio na boca do tos dos noífos com hum preknte 
Gual; da parte do fui meteo efie·-pa- ao Rey da terra, dando por iffo ~l~ 
dhío , t:mno que tomaua pdife por gúa ·coufa;como aquelles q os auião 
parte delRey det?daa côflw.que:dei- ,d'encalninhar, com promeífa que 
:xaua atras. Por caufa do qual Pa-- dahi a ta11to~ dias leria fua tornada . 

. clrão, perô q_ue dle fe ·charn;u~ faõ Mas o ~ermo ,do tempo que dles to-
Iorge~por a Gngul01r deuação que el maráo paffõu dobrado fem. D10go 
Rey tinha ndl:efanél:o, muito fépo Cam ver recado alguh1:& em todo 
foi nomeado dle rio do Pad_rãp: & elle os q ali 6cauão-> & outros mui-
ora lbe chamáo de Co~1go por cor-:- tos que concorrerão _-aos panos & 
rer per hum·Reyno afs1 chamado q ·cou[as que lhe dle mandaua dar,afsi 
Dioguo Cam e_!'ta viagê defcoprio, entrauão & faião em o 11auio tão fe 
pofto que o feu· proprio nome do guramente, como fe ouuera muito 
rio en(re os 11aturaes h e Zairc;, rnaes - tempo que fe conhecião . Diogo 
-notauel & illufire per ag~s que per Cam.vendo quanto os outros tar-
-nmnc. Porque o tempo q naquellas dauáo.)detetlninou de acolh~r algus 
partes he o it1uerho: entra tao fober daquelles 11egtos que el1ttauáo e1n 
bo_ pelo mar que a vinte legoas ·da o 11auio~ & virfe, com elles pera e H: e 
cofia fe achão as (uas agoas dpces. Reyno: confut1dame11to que entre-
Dioguo Cam depois que a!Iântou tanto os noífos la tmde h~ráo po-
o _padrão, por ver a grandeza <jUGo diáo aprehender a lingua & ver as 
rio 1nofiraua em boca)& em copia coufàs da terra} & os negros . que 
de agoas, bem lhe pareceo que tão elle trouxe!Ie também aprende-
gr~~1de _rio auia de fer mui habitado ~iáo a 11.o.O:a ~ com que el Rey po~ 

· - --- - ' - - · - deria 



tiurõ ~rééir'O; Fol. 46~ , 
1tierria fer'tnfoíinado do que auia en... fegundo lhê ãq-üel1e deri:t. Pedindo' 
·Üe elles. E porque partindofe elle q por quanto lhe dRey féuJenhor 
fem deixar algum 'recado poderia mandaua que paflàfle ruaes auante 
danar aos noftos que 6cauáo, tanto per aquella côil:a a fazeralgúas con 
<JUC recolheo em o nauio quatro fas de feu feruiço,lhe inuia!Ie os Por ' 
l1om.etns ddles:diífe aos outros per tug~:_[es que tinha per algum feti 
feus acenos que elle fe partia pera cap1rao :ao qual elle entregaria os 
.leuar a molhar ao feu Rey aquellcs 'outros tres vaflàllos que trazia, & 'éj 
homems porque os defejaua ver,& da tor~1ada que em boa hora vidfe, 
que dahi a quinze lúas elle os tania eU e lhe hiria falar algúas coufas que 
ria, & que pera maes fegurança elle dRey feu fenhor tnãdahá que çont 

deixaua entre elles os hotnems q ti.. dle pracadile;& afsi apprefentar ou . 
nha inuiado ao feu Rey. Chegado tras que lhe í'nuiaua. Vindo os nof ... 
Diogo Caro ~ efl:e Reyno folgou el f os em poder de hum capitão que 
Rey dom Ioão muito em ver .gen- elRey. de Congo inuiou, ao qual 
te de rã o bom intendim ento: porq Diogo Ca~ entregou . os feus com 
cotno heráo hon1ems nôbres, -afsi algúas dadiuas pera elRey; efpediíle 
aprenderão o que lhe Diogo Catn .delles, entrando em feu defcobfi..;. 
iníinou pelo caminho;, que quádo n1ento pela cô.íl:a adiante.· Na quál 
cheaarão a efl:e Reyno dauão jà ra- uütgem paffou elle Diogo Cam àld 

0 
r l '"' "' d d b zão das comas que he perg~tauao. efre Reyno ·e Congo o ra dedu • .' 

ElRey por c~ml'l do te1npo e1n que zétaslegoas,onde pos dous·padrões: 
Diogo Can1 limitou fua tornada, hmn chamado Sanà:o Agoíhnho 
por os noílos não padecerem algú q deu o nome do padrão ao me[,.. 
mal:mandou que rornaífe lôgo,le- 1no lugar,o qual efl:~eríi treze grao~ 
t1ando muitas.coufas a elRey de CÕ daltura da parte do iul,& outro jurt 
go,& co1n ellas lhe encõtnendaua to da tnánga das arcas,por razão do 
<í [e quifeffe conuerter â fê de Chri... qual {e cha1na o lugar o .tábõ dd Pa~ 
fio. Chegado Diogo Ca1n â.barra drão,em altura de Vjntedous graos) 

, do no do Padrão, foi recebido pe- EneH:e caminhõ fez algús fa-ltos lU. 

los da terra com muito prazer:ven- terra, nos quaes tomou algúas al~ 
do os feus naturaes que elle trouxe- mas pera linguoas· do q défcobri!fe_.'-
ra viuos & tambem traétados co.- como leuaua per regimento~ & de-
lllo hião, E pdo regimento que ~1- ' pois de iníinados os totJ1aráo ali,' 
le leuaua delRey dom Ioão,1nãdou co1no veremos. Tornado Diogo 

. hum dos quatro negros con1 algús Can1 defl:e defcobrilnento ao rio 
da terra que elle conhecia côm re- do pacháo do Reyr10 de Congo, 
cado a elRey de Congo : fazendo- · foi {e ver com dRey: o qüal po- ' 
lhe faber c01n9 era chegado & tra- la infonnação gue- Jâ tinha dos ~ 
zia osfeus ya.g~llos qu~ ~~!i leu~ta (~~~ qu~ ~~ ço~1fon"!_la~áo com «os ~ 

nonos 
~~;" ' ' ~ 
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nó !Tos do qÜe lhe tinhão ditto das ' do ein Beja' lettOll '0 et}ibaixadór . 
. coÚÍ:1s ddl:e Reyno , quando vio Caçuta ~pia ao fazer Chrifião, & , 
Diogo Can1,afsi polo que lhe di!1{:, e1fsi aqs .1noços que com elle vie-
& .~eu da parte_ del Rey do1n Ioão, -rão,& a Rainha foi a madrinhajve-
l1ão fabia que honra Jh~ fizdle : & fiindofe dia & elRey de fcíl:a por 
~ra tão ciofo delle., que o não fiau;1 · m~es folen1nizar efl:e. ·aéto~ O .qual . 

1 
de ninguem. E po tempo que Diq- ·Caçuta ouue nome d01n Io.ão por 
go Ca1n -e_fl:eue con1 elle, como j~ .an1or del Rey,com appellido da Sil 
p Spiritu Sanéto cQmeçaua obrar .. ua, d-o outro ·padrinho que foi Ai-
feus 1nyíl:erios nahna daquelle R~y res da. Sillla cmnareiro môr delRey: 
pagão~ afsi andaua n~unorado d·o·q & os mqços tomarão os nmnes & 
lhe Diogo. Ca1n qizia das coufas de appellidos dos padtinhos que os à, 
llo{fa fê,éj nunca aieixaua,pergútan prefentaráo. E quanto fruél:ificou 
dolhe algúas de fpirito jâ.atmniado. 'etn louuor de Deos ~ ChrHl:andade 
O que lqgo começou tnofirar,mã-- defl:es ho1nems de Congo,pela cÕ-
dando cõ Diogo Cam a efl:eReyno nerfaõ-do féu Rey ( co1no adiante 
hú dos fidalgos, que jâ cá viera cha vc;:remos:) tão pouco aproueitou o 
1nado Caçu.ta , & a(c;i a1gús m (')ços ij elRey fez en1 o requerimento del 
em tnodo d~ em baixada : pedindo Rey de Benij_,cuj'o Reyt1o' jaz ent~e 

. a elRey que Ih~. aprouue{le de lhe · o Reyno de Congo & o .cafrello de 
illt:Iiár facerdotes pera o baptizar & São lorge da Mina. Porque ndle 
a todo feu Reyno_,& lhe daren1 do.. tetnpo etn que Diàgo Cam·veo da 
'éhina de fua faluação. Ql.!_e aquel.,. primeira ve7: de Congo_, que foi_no 
l~s moços por feré filhos dos prin- anno de quatro centos outenta & 
cipaes do feu Reyno lhe pedi~ que feis:t~ínbem dl:e Rey de Be.nij man 
o~ matJdafe bap~izar & doétfinar dou pedir â elReyJ qpe ll~e manda{: 
c~n as coufa~ d.a.fê,pera perell~s po fe l_â ~acerdote: pe~a o doétrinaretn 
der fer 1nuluphcada entre os fe 1s na em fe. Sendo Ja vmdo o anno paf-
turaes qua11d6 embora tornat1'em: fado hmn F~rnão do Pô,que també 
& com efl:e requ~rirnento lnapdou Coln.efja cÔfl:a defcobrio a ilha que 
a elRey hum prefente de tnatqtn & fe ora chama do feu nome_, que dH 
panos de palrna, por ~m fua terra vezinha ~ terra 6rme,a qual' por fua 
não auer outras policias. ElRey dó' grãdeza elle chalnoti á 1lha Fer}Tio 
I~ão vindo Diogo éa.tn c0111 efie ià, & ella perdeo efte & ficou com 
requerilnérq deconuerfaõ de hum o norne o [eu defcobridor. -Efl:e 
Prü.1cipe fenhor de tão grãde 11ouo,' dnbaixad.or delRey de nenij trou;.. 
c~mo efte era o maes principal inté xeo Ioão Afforifo d'Aueiro,que era 
to que tinha nefl:es_ defcobrimétos: ido a defcobrir eíl:a cófl:a,per rilan-
por moil:rar o_ conten~améto peH:a dado del Rey : & afsi trouxe a pri,. 
pbra ~ lou.ua~ ~ ~~~s ndla~ e:ltan-: ~ira phnen~~ que ·veo daqud-las 

partes " 
1 
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partes de Guin~ a dl:e Reyno, a q {e mudou pôr grades inc·on.ueniétes 
t1~~s ora chamamo3 de Rabo pala q niffo auia.Ordenandofe a11dar hú 
differéça q té da outra da India,por caraudão da ilha deS. Thotn~ o11de 
nella vir pegado o pê en1 q nace, a concortião afsi os efcr:tuos da côfrâ 
qual elRey mandou a Frandes,mas de Beuij,como os do Reyno de Cõ 
não foi tida em tanta e.ftin1a.como go: por aqui viré ter todalas arma-- · 
a da India.E porque eHe R'eyno de ções q fe faziáo pera efta~ partes, & 
lknij era perto do caftello de São defta 1lha os leuaua dh éarauela â 
Jorge da Mina, & os negros que Mina. É védo elRey dó Ioãõ. ó nr. 
traziáo . ouro ao refgate della fol- no !To fenhor que ora Reyna.,cotno 
gauão de comprar efcrauos pera efta géte pagaá.A jâ eftalla em tio !f o 
leuar fuas mercadorias : mandou poder tornaua outra vez ~s mãos 
elRey affentar feitoria em hú por- · dos infieis,com q perdíáo o nierito · ~ 
to de Benij a que chamáç Gatô,on~ do baptifmo, & fuas almas hcâiÜÍd 
de fe refgatauáo gr~111de numero ctetnalméte perdidas ; perô que lhe 
delles, de q na lviína fe fazia muíto foi ~i~o que l}ifto perdia muito,co.-
·proucito , porq os tnercad'ores do nl(.} Prü1cípe Chriíl:ían~fshno 1naes 
ouro os com prauáo por dobrado' lébrado da r.duaçáo de fias aln1as, q 
preço do que valtão câ no ·Reyno. do proueito de fua fa:?:enda:,mádou 
Mas con1o elRey de Benij era mui q cdlafle dle trato delles. E perdl:e 
fubjeél:o a fuas idolatrias, & maes modo ficaráà rtiJ~~ídos em o conto 
pedia aos facerdote·s por íe fazer dos fieis da Igreja: maes de mil ai .... 
poderofo contra feus viiinhos cõ mas, q quada hum âlíno·'ante ddle 
f::mor p?flo que cõ defejo de bap- fanéto precepto eráo poflas em per 
tifm·o: aproueitaráà"nmi pouco os petua feruidáo do detnúnÍo,ficá'do 
miniftros deUe que lhe elRey la gentios como eráo , ôu fe faziáo 
mandou. Donde fe caufou tnan- Mouros, quando per vÍà dd refgat~ 
dallos vir, & afsi aos officiaes da q os Mouros fazê com ós negros· da 
féitoria, por o lugar fer mui doen- prouincia de Mádiga. os at11~0 a feu 
tio:& entte as peíloas de nome que poder. A qual obra por fer em feu 
nella faleéeráo, foi o meflno Ioáo louuor, Deos deu logo o galardão 
Affonfo d' Aueiro que a primeiro a elRey: porque como elle at1tepos 
aflentou. Porem depois per muito a faluaçáo das almas defl:es pagaõs 
tetnpo afsi en1 vida deiRey dom ao muito ouro q lhe diziaõ perder 
Ioáo, como delRey dom Manuel no refgate deftes efcrauos: abriolhe 
correo dl:e refgate d'efcrauos de outra mina a baixo da cidade São 
Benij pera a Mina: cà otdinariamé- Jorge, don~e começou a correr tê 
te os nauio.s q partirão defre Rey.... hoJe grande copia d'ouro,ó f01nma 
no os hiáo la refgatar, & dahi os do qual importa maes do q fe auia. 
leuauá9- â Mina; tê q eíl:e nego~io por venda ~o~ efcrauos~ 

-- f CAP, 
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CAPITVLo: IIII. 
finnaçáo,dle prh1cip~ Ogané lh,e~ 
n1andaua hú bordão & húa caber~ 

· > tura da cabeça da feição '.dos cap~~ 
!f (omo e!Rey pelo que foube de cetes deHefpanha,rudo dehtão lu~ 

1 oão A Jfon [o ~'A ueiro , . f5 zénte em lugar de ccptro & coroa: 
ajsi dos embaixadores que & afsi lhe muiaua húa cruz do 
elle trouxe"do Rervno de. ~e.:. 1nefn1o-bráo pera trazer ao pefco-

J h r ço, con1o coufa religiofa &iànéta, 
nij . ' ?nandou 13.~trt owmeu da feição das que trazem os com ... 
'Diaz, é5 1 oao . lnÍ~onte a d~{ mendadores da ordem S. Ioão,fe1n 
cohrir : na qua[ viagem clef 
cobrirão ogrãde cabo de Boa · 
E/peranra. . . 

11, Ntre tnÚitas coufas que 
~Pj· elRey d~rri João foube 

~~ 00~~ do em bàixador delRey 
~ deBenij,&afsidelbáo 

.'Affonfo d'Auciro, das q lhe :conta-
.rão os moradores d'aqudlas partes, 
foi que ao Oriente delRey d~ Benij 
}1er v in te lú~s d~ andadura é~ fegun 
do a coilta delles & do pou:eo ca~ 
1ninho q andão, podião fn ~1te do-
zétas & cinquoenta leguas drs nof-
fas: attia hú Rey o maes poderofo 
d' aqllas partes, a q elles chamauão 
Oganê,éj entre os Príncipes pagãós 
das .comarcas de Benij · er1 auido 

-' e1n tanta veneraçao como l cerca 
. de nàs os {ummos Pontifices. Ao 
qual per cufl ume antiquifsimo Qs 
Reys de Benij quando nonatnente 
Reynauáo, inuiauão feus·ernbaixa": 
dores có grão prefente·. nGti~cádo
lhe como-per falecimento de foaõ 
fuccederáo na4lle Reyno de ~enij, 
no qual ~h e pedião q os ouudfe por 
.confinnados. E~ final da ~ual có 

. . 

. ,., ... 
as quaes peças o pouo . ama q nao 
regnauáo ju{bméte nem fe podiáo 
chamar verdadeiros Reyes. E em 
todo o ten1po q dl:e embaixador 
andaua na corte defre Ogané , co-
mo coufa religiofa nunca era vifio 
delle [~mente v~ búas cortinas de ' . 
feda em q elle andaua metido: & 
ao tempo q defpachauáo o em bJi-
xador, de dentro das cortinas lhe 
inofirauão hmn p&, em íinal que 
dlaua ali dentro> & concedia nas 
peças que leuaua _,ao qual pê f~l'Ziáo 
reuerencia como a toufa Gntl:a. E 
rambe1n etn mÔdo de pren1io do 
trabalho de tâto carninho_, era dada 
ao embaixador húa nuz peguem~ 
da feição da que leua,ga pera elRcy 
que lhe lançauáo ao collo : com a 
qual elle ficaua liure & ifento de 
toda fen:iidáa _, & prcuilegiado na 
terra donde era natural,ao modo _q 
entre nós faõ os cornmendadores. 
Sabendo eu i{lo pera cõ n1aes ver-
dade o poder efcreuer ( per8 que el 
Rey dom Ioáo em feu tempo o ti-
nha betn inquirido ) o Jnno de 
quinhentos , & quarenta , vindo a 
efte Reyno certos embaixadores 
del Rey de B~1~ij.: trazia hum. d~lles 

que 
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que feria homem de ferenta ant1os ndl:e aniiõ de quatr(')-centos & ou; - 1 _ • 

húa cruz defl:as: & perguntandolhe tenta & feis, d~brados nauios per 
e·rr po~ a caufa della, refpot1deo cm1 mar & homerns pet t~rra, pera vet 

_ forme.~ao acima efcripto. E porque o fim deftas Cóufas que lhe ta11t~ 
neile tempo delRey dõ Ioão, qua11 efpetatl'Ça dauâ0 • Annados dous 
do falauão na In.dia fempre era.nó... 11âUÍos de até_cinquoéta to11eís quà .. 
meado hum Rey mui po.derofo a da hum, & húa i1auera pera leuar 
que chamauão Prefte I0ão das In- mantilnétàS' fobrefelentes pot cau-
dias, o qual ctlizíáoferChrif.l:áo: pa:... fade muitas vezes desfalecere aos, 
rec:ia a elRey q per via ddte podia nauios dcfte dcfcobrimento ; com •· 
ter algf1..1 entrada na India. Porque que fe tornauão pera? Reyrio! par~ 
per os Abexijs rdigiofos q vem a tiráo na .fim _de Agofi~ do dito ~n .. ' · 
.dlas panes de Hefpa11ha, &afsi per 11_o.A capitania dá qual viagem deu 

. algúsfradeS-q de cà farão a Hyeru- · a Bartholomeu Dias cauãlleiro de 
faletn a quç elle encõmendou q fe fua cafa, que er~ hüm dos de(cobrí ... 
infQrmq[em defle Príncipe: tinha · dores def.l:a cofia: o qual h ia ent 
fàbido que {eu_ efiado era a terra que hum nauio de que era piloto Pero 
efiaua fobre Egypto, a qual [e efien d'Alanquer & mefire o· Leitão, & . 
dia t~ o mar do Sul. Dóde totnádo Ioáo Infan.te outro caualleiro era. 
elRey cotn os cofmographos defre capitão do fegundo na:uio: piloto 
Reyno a tau9~a geral de Ptholomeu Aluaro Martinz , & mdl:re João 
c a defcripçáo de t0da Africa: '& o~ · Grego. E em a nao que leu~u~· os . 
padrões da cÔfia della, fegundo per mantimentos, hia por capitão Pe-
os feus defcobridores efiauáo arru- ro Diaz irmão de Bartholomeu 
n1ad~s,& a[si ·a diilancia a e dozen- . Diaz de que era piloto João de San~ 
tas & cin'luoqna legoas pera lef.l:e . tiàgo, & mefire Ioão Aluez: tçdos 
onde ef.l:es de Benij dizião fero efia quada hum em feu mifrer m~~ 
rdo do Príncipe Ogané: achauão q efpertos. E pof.l:o que Digo Cam. 
elle diuiafer o Prefl:e Ioáo param... tinha defcuberto per duas vezes tre 
bos andarem tnetidos em cortinas zentas & fetenta & cinquo legoas 
de feda,& trazer é oíinal da cruz em . -de c~Q:a, co1ne~ando do cabo de 
grande veneração. E rambé lhe pa- Catherina tê o c:ilbO cha1nádo do 
recia q profeguindo os feus nauios ·Padrão: roda via p3ífado o rio ·de: 
a ~Ôfl:a que liíão defcobrindo não . Cõgo começouBartholomeu Dia.z 
-podiáodeixar de dar na terra onde feguir .a côfia tê chegar onde orá {o · 
d\:aua o Prafo promontorío, fim cnama a Angra do falto, por razão 
d' aquella ~erra. Afsi que conferindo de dous l'legros que Diogo Cam 
todas ef.l:as coufa~i que o maes a[cen ali [alteou. Os quaes. elRey per elle 
diáo em defejo do defcobrimento Bartholomeu Diaz jà ínfinados elo 
da India:detenninou de inuiar logo: q auiaá~ ~e {a~er mandaua ton1ar, 

· t ~ ~quell~ 
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ãqnelle !tigãr; & àfsi leu a na quatro · 
.. necrras d' d1ou tra tôHa de Guil1e. .. ,. ~ 

·A primeira das quades deixou na 
fl ' ancrra dos i1 1eos onde áífet'ltou o b . 

primeit:o padrão _, & a fegunda na 
ángrJ das voltas, & a t~rceira tnor--
rto, & a quarta ficou na angra dos 
ilheos de fanéh Çruz ~om duas q 
;~li totnado que andauão n1arifcan 
·do : & não as quiíeráo trazer porq 
mandaua elRey que não fizeíTetn 
força ne1n e[candalo aos morado-
res das terras que defcobriílem. A 
caufa de elRey tnandaf lançar e11a 
gente per toda aquella côfia vefl:i-
-dos & bem tratados con1 mofl:ra 
de prata,ouro, & efpeçarias: era por 

-qúe indo ter a pouoado poddlc1n 
110tificar de hús em outros a gqm-
c:leza do [eu Reyno ·& as coufas <jlH! 
ndle auia.) & como per.toda aquel-
la côfl:a andauao os feus nauios, & 

· . .que mandaua de! cobrir a India,& 
Frincipahnente hum príncipe que 

;fechamaua Prdl:e Ioão, o qual lhe 
· dtziáo que habitaua naquella ú:rra. 
Tudo _ a fim que pode (f e ir ter db 

. fa1na ao Prefl:e,& fone azo pera elle 
mandar de là de dentro donde; ha-
bitaíre a efta cofl:a do tnar : pórquc 
nera todas dl:as coufas os necrros & .r . b 

:negras hiáo enfinados,& princfpal-,.. _, " 1nente as negras, q como nao era o 
·llaturaes da terra ficauáo çom e[pe-
rança de tornarem" aos 1~au~os per 
_;Íli , & as trazeretn a efl:e Reyno. 

, ~ e:1tre tanto ellas entrafierp pe-
lo fertao, & aos n1oradores nottfi-

1 . 

caífem dl:as coufas_,& aprer1deífe1n 
plUÍt~ ?em as que pode~~m f-ab:E · 
-
' 

das que lhe erão eí\co111C11dadas, ~ 
que podiáo. ficar feguras : porque 
como erão 111olheres co1n quew:t 
os hon1ems não tem guerra , não 
lhes auião de fazer 1n~ü algum. A lê 
de aíl'entaren1 os padrões .que leua.-
uáo nas diHancias do comprimen-
to da côfb que lhe bé parecia, eráo 
~fios em lugares notaueis: -afsi cc-
Ino o prin1ciro padrão charr1:1do 
Santiago , no lugar a que ~rDfleráo 
nome Serra parda , que dl:a e·m al-
tura de vinte & quatro graos,cento 
& vinte legms -álem do derrad.eiro 
que pos D ioga Cam. Punhãv tatu 
be1n os ~1omes aos cabos angra-s & 
mofl:ras da terra que de&obrir.áo, 
ou por razã-o do dia que ali. chega·-
uáo ou por qualquer outr~ -caufa, 
con1o a angra. a que Ôra chan1a1nos 
das voltas, que por as tnuitas em q 
então ali andàrão l h h dcrão dle no-
n1e Angra das voltas : '.onde [e Bar-
tholomeu Diaz deteue.cin'quo dias 
co1n ren1pos que lhe náodeixauáo 
fazer can1inho.>a qual angra eítà em 
vinte noue graos. da parte do Sul. 
Partidos daqui na volta do mar, o 
mefr,no ten1 po os fez correr treze 
dias cotn as velas a meio tnafiro, 
& con1o os nauios er~o pequenos 
& os mares jâ n1aes frfOS & não 
taes co1no os da terra .de Guinê, 
pofro que os da .côfl:a de Hefpanha 

d 
I . 

em tc;n1po e torn1enm erão tnm 
feio-s_, dtes ouueráo por n1ortaes: 
mas cefiàndo o tetupoque.fazia a-
qudla furia do tnar_, vieráo dem-a•l-· 
dar a teira'pello rumo de leíl:e, cui-
dando á corria ainda a côfta n.ôrre 

~-- ~J · ful, 
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ful em g~ral, cotno t~ ali a 'trouxe.,. 
!.ão. P~ré vendo q~e por algús dias 
cortaua~. fem dar com ella: carrega 
Tão fobre o rumo 0o _Nôrre cõ .que 
vicrão ter àhúa angra a que chama 
rão dós Vaqueiros .; por as muitas 
vacas q virão andai na terra guarda-
das per {eus paH:ores. E como não 
leuauão lingoa q os entendeíle,não 
poderão auer fala delles:ante como 
·gére eípanrada de tal nouidade ca-
rearão leu gado pera détro da terra, 
com q os 1~oilos não poderão faber 
rnaes delles q verem fer negros de ' 
cabello reuolto como os· de Guinê. 
Corrédo maes auante a cofta jâ per 
110uo rumo de que os capitães hião 
nmi.contentes, chegarão a hú ilhco 
<]U~ dl:â em trinta & tres graos & 

acharem que à terra fe · coniá quafi 
em geral pera lefie donde parecia q _ 
arras ficaua algú grãde cabo, o qual 
feria melhor confdho tornarem de 
caminho a defcobrir. Battholomeu 
b i<tz por fatisfazer aos queixumes 
de tanta gente, fabiç en1 terra cõ os 
capitães & ofliciaes & algús mari-
nheiros principaes: clandolhes jura 
mento tnandoulhes que diífe!fem a 
verdade do q lhes parecia q deuião 
fazer por feruiço delRey, & todos 
aífentaráo que · {e tornlflem pera o 
Reyno, dando as razões de cima & 
outras de tanta necefsidade,do qual 

, tres quartos da parte do Sul, onde 
poferão o padrão ch:u1).ado da Cruz 
q deu nome ao ilheo ., que efià da 
terra firme pouco maes de rrteia le ... 
goa , & porque ndl:e dl:auão duas 
fontes muitos lhe cbamão o Pene..:. 
do das fontes~ Aqui como a gente 
'Vinha canfada & mui te1nerofa dos 
grandes mares _que pa!làrão, toda a · 
húa vÔz começou de fe queixar & 
requerer que não foíle.rri maes auan, __ 
te, dizendo como os 1na.ntimentos 
fe gafiauáo pera torna~ a bufcar a 
11ao qmrleixarão arras con1 os f obre 
felentrs a qual ficaua jâ tão longe,q 
quando a dla chega!len1 ferião to-
dos morros â fôme ; quanto n1aes 
paílàr aúante. ~ afl'az e'ra d~ húa 
viagnn deicobrire1n tanta c~fia, & 
que jâ leuauão a maior nouidade q 
~~ d' aqudlc defcobrünent~ ~e!lo_u _~ 

parecer 1nanoou fazer hú aél:o em 
·queT?dos afsinarão. Perô como {eu 
defejo era hir auãre, & fôméte qpis 
fazer efie com prin1éto com a -obri-
gação de feu oflicio ~ regünegto 
delRey, per que lhe manda na q as 
coufas de importancia fofiem con ... 
fuitadadas cõ a~ princi paes pe!loas q 
leuaua: pedi o a todos quando veo · 

' ao afsinar da dererm-inação ~m que 
-aíl'entarão, que ouueífem por be1n 
correrem maes dous ou tres dias a 
côfia,& quãdo não achafi~ein .cou~ 
q os obrigaífe profeguir maes auan:. 
te, que então fariáo a volta, o qu~ 
lhe foi cõcedido. Mas no fim defl:es 
dias que pedia, l'lão fizeráo rnaes q . 
chegar a hu1n rio~-q efià vinte cin -~. 
quo legoas auante do ilheo da Cr11z 

. em altura de trinta & dous graos;· 
& dous terços. E porq Ioão Infante 
capitão do nauio S. Panteleãq, foi 
o primeiro que fabio em terra:ouu~ 
o rio o no1ne que ora té do , Infan-
teJ donde fc tornarão -por a gente: 
.... _ ~ · F 3 t9rna~ 
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1Jd primeira CJJüada 
tornar rep.etir feLIS quei:xun1es. Che 
gados ::10 ilheo da Cruz quando Bàr 
thol01neu Di~z [e apartou do pa~ 
drão que ali aDentou_, foj .con1 tan-
ta dor & fentimento _, como fedci~ 
:xara hum filho defierrado pera [é,. 
pre : lembrandolhe com qu~ro pe- . 
ngo de fua peftoa & de toda aqucl-
la gente_,dc tão longe vierão fômé~ 
te âquclle effeéto pois lhe Dcos não 
cõcedera o principal. Partidos dali_, 
ouuerão vifia d'áquelle grande & 
notauel cabo, encuberto per tantas 
centenas de annos:como aqnelle q 
quando fe mofiraífe não defcobria 
fôtnétc afsi,mas a outro nono mG-
do de terras. Ao qual Bartholotneu 
Diaz & os de fua cõpanhia per cau-
fa dos perigos & tormentas que ~m 
o dobrar ddle paílarão_,lhe pofcrão 
nome Tormentofo: n1as elRey dó 
João vmdo elles ao Reyno lhe ~eu 
outro nome maes illufire)chaman-
dolhe Cabo de Boa E[perãça , pola 
q elle prometia de fie defcobrül)en-
to da Indi tão efperada & per tan-
tos annos requerida. 9 <.1ual nome 
como foi dado per Rcy , & tal qu~ 
Hefpanha fe gloria delle: permane~ 
cerâ com louuor de qué o mandou 
àefcobrir em quanto dl:a noífa lé-
brançadurar: a defcrip~áo & fio·ura 
do qual defcreuemos c1n a 1~~íla 
G~ograpl~a por fer lugár maes pro-
pno , pero qu~ aqui ie cfpere. J3ar~ 
tholomeu Díaz depois q notou del:-
le o que conuinha ~ naucgação, & 
nífentou hú padrão cham:1do fàó 
·Felipe , porq o tempo lhe não deu 
luga~ a {air em tena:tornou a feguir 

I . 

• 

. fna côíb. embufca da náD dos man-
timentos) â qual chegarão ~uendo 
noue n1efes jufios q della eráo par: 
tidos. E de noue homems q ali fi-· 
carão erão viu os tres íôm.cnte,hum 
dos quae; a que chamauào Fernão 
Colaco natural do Lumiar termo 
de Li;boa que era efcriuão, a{sii?af-
mou de prazer. em ver os cópanhei-
ros que morreo lôgo, andado betn 
fraco de infinnidade. E a razão que 
derão dos môrtos, foi fiarenfe dos 
ncaros da terra com qué vierão ~r 
co~tnunicaçáo: os quaes [obre co-
biça d' algúas couGs guc rc[garauáo 
os matarão. Tomados muitos man 
timentos que acharão,& pofio fo ... 
go á naueta que jâ dhua bem co-
mdlo do gufano_,por não aucr qué 
a podeífe marear, victão ter â ilha 
do Príncipe onde acharão Duarte 
Pacheco caualleiro da caCa ddRey 
1nui doente. O qual por não citar 
em difpofiçãopera per fi ir dcfcobrir 
os rios da côH:a a q o elRey nian-
daua, inuiou o nauio a hlZer algum 
refgatc : onde fc perdco [1luandofc 
parte da gente, que com clle fe veo 
e111 efl:es nauios de Banholomeu 
Diaz. E porque j1 a eHe tempo era 
fabido hum rio que [e chama do. 
RefgateJ pol? qu_e te ali f:1zia de t;~
gros, por nao VIrem com as maos 
vazias_, paífarão per dle, & afsi pelo 
cafiello de faõ Iorgc da ivfina,efia~ 
do nelte Ioáo Fogaça por capitão: 
o qual lhe entregou o ouro que ti-
nha. refgatado com que fe vierão 
pera o Reyno , onde chegarão em 
Dezembro do anno ~.e quatro cen-· 

tos & 



tos & oút:erita & fere; ãuendo de-
!otfeis mefes & dezaíete dias q eráo 
partidos delle. Leixando Bart ho-
lomeu Diaz defcuberto ndl:a via-
gem trezenta~ & cinquoenta legoas 
per côil:a_~ que he outro tanto co-
mo Diogo Cá de{cobrio per duas 
vezes.-Etn o qual efpaço de fete c é-
tas & cinquoenta legoas que efres 
àou.spr in c i paes capitães defcobri ... 
rã.o, eil:ão [eis padrões: o p~in1eito 
chamado S. Iorge em o rio Zaire 
C]cte he do Reyn~ de Congo; o fe .. 

-gundo C-méto AgoH:inho eH:â em 
hmn cabo do 11om e do n1eÜno pa 
drão, o terceiro que he o derradei-
ro de Diogo Cam, na matíga das 
areas,o quarto eni ordem:& primei-
ro de Bartholom-eu Diaz. , na Ser-
ra parda.) o quinto S.Felippe,no grã 
de & notauel cabo de boa Hperan .. 
ça, & o fexto Sanéta Cruz ~19 ilheo 
deil:e n01ne:onde fe acabarao os pa~ 
drões q pos Bartholomeu Diaz, & 
acabou o derradeiro defcobriméto · 
q fe fez e1n tépo delRey do1n Ioáo. 

{ 

CAPITVLO. · V. 

#{ Comoe!Rey _mandou per ter 
u r a dous criados feus, hu1n a 

defcohrir os ptrt os [5' nttue-
uação da lndia, f5 outro co 

ó I ...., cartas ao Pref)e oao: f5' co-
mo de R orna foi inuiado a e! 
Rey hu A bexij Jleligiofo d'a 
que/las partes por rneio do 
q~al elle t'ambern inuiou ~f ... 
guas c11rtas ~o Prefte. . 

Foi. 44; 
O R éãu.C1 das couins 
que átras efctelJetnos & 
da informação q~1e el-. 
R.ey dotn I,oáo tinhá,~ã 

prouincia em que ó Prdl:e loáo ha. 
bitaua_,ante que Battholomeu Diãz 

. vidfe defl:e defcoBtime11to; deter-
minou de o mai~dar defcobtir pet 
terra. Tendo j~ a iffo inuiado duas 
peíloas per via de Hyeru(alé,potfa-
bcr·que vmháo ~quellà {anéta cafa 
em rotnária 111uitos religiof<?s ~o 
[eu Reyno :mas não ouue eff~éto · . 
efra idá tqtno elRey defejaua. Por~ 
. _que . hum Brey Arítoi1io de Lisboa 
& hllln Pero de Molitaroyo q elle 
mandou a iífo : por não fabetetn o 
·Arauigo não fe atreuetáo irem em 
. companhia defl:es rdigiofos que 
acharão em Hyerufalé. E vendo el 
.Rey qúam neceífaria coufa pera fa. 
zer efl:e caminho era a lingoa Ara-
bia, 1nandou a eite negocio hum 
Pera de Couilhaã caualleiro de fua 
cafa que,era homé que a fabia mui 
ben1, & em ua companhia outro 
per nome Affo1~fo de Paiu;t : os 
qt1aes farão defpachados e1n San .... 
taren1 a {ete de Mayo, do anno de 
qtlatro centos outenta & fere: fen ... 
do prefente ao [eu defpacho o Du.: 
que-de Beja do~ Manue~. E depe,-
didos ambos d dRey ,fora o ter a Cl• 

dade de Napoles onde etnbarcarão 
pe~a â ilha de ,.,Rôdes > & chegando 
a ella · poufarao_ en1 cafa de Frey 
Gonçalo, & Frey Fen1a11do,.dous 
caualleiros da religião q eráo Pqr'"" 
tuguefes: os quaes lhe dcráo ~odo 
auiamentq com que fc paíiarac> a 

.. , - F ~ · ,AleXíltl~ 



· 1Ja primeira decada 
· í\lexat:ldri:Í~ ÕÍ1dc fe deteueráo aJ- dar conta C0111{)-tfl:ellera ern a cida 
o-um rempo por adoeceren1 de fe- de de Babilonia a que hora chamão 
b i . c ""' bres Gt morte. Tanto que dleuerão Baaodad, íiruada no rio Eurrates,8E 
pera poder caminhar pa.fi'aranfe ao q aii ou~tira falar do traéto da ilha 
Cairo, & dahi forão ter ao Toro chamada Ormuz q e!laua na boca 
en1 companhia de lvfouros de Tre- do mar da Perf1a. Em a qual auia 
mecem, & de Fêz ·que paffauão a húa cidade a maes celebre de todas 
Aderh: & por f~ r ·tempo da nau e- .aquellas partes, por a ella conc-or-
gação d. aquellas partes apartaranfe rerem todalas efpcçarias & riquezas 
l1um do outro, Affonfo de Paiua da India: as quaes per cafilas de ca-
pera a terra de Ethiopia, & Pero de mel os vinhão ter ás cidades de A-
Couilhaá pera a India,conccrtando leppo & Dam<lco. ElRcy porque . 
a1nbos que a hum ~erto tempo fe _ ao tempo que foube dlas & outras 
ajuntaffem na cidade do Cairo. En1 coufas defie lu deu, era jâ Pero de 
barcado Pero de Couilhaá etn húa Couilhaã partido : ordenou de o 
nao que· partia de Adem foi ter a n1andar e.tn bufca dellc, & afsi o 
Cananor:& dahi aCalecut & a Goa, outro chamado Rabi 1-Iabrão. O 
cidádes priácipaes ·da cÔ{b da In- Iofepe pera lhe trazer tecado das 
dia, &--aqui e.rnbarcou pera a .l'v~.ina cartas que per elles mandaua a Pero 
de C,ofala que he na Erhiopia fo.... de Couilhaã·; & Habráo pera ir có . 
bre Egypto. Tornado outra v~z à dle ver a ilha de Or 11uz & dabi fe 
cidade Adem q dl:â íituada na bpca infonnar das couíàs da India. Em 
do dl:reito ôo mar Roxo, na p:1rte as quaes cartas elRey ericomédaua 
de Arabia Felix:embarcoufe pel·a o tnuito a Pera de Couil'haá que fe 
Cairo, onde achou n8ua que feu ainda não tinha achado o Prefl:e 

, companheíro Affonfo de .Paiu~,L na Ioáo que não rcceaffe·o trabalho tê 
pro pia cidade a,uia pouco que ·era . fe ver cõ elle.~ ·& lhe dar fua carta & 
falecido de doença. E efl:ando pera. recado:& q etn quanto a ifiofo.fle, 
fe vir a efie Reyno cõ recado de-fias per aqlle lu deu Iofepe lhe efcreueí-
coufas que tinha fabido, foube que fe tudo o que tinha vifio & fabido, 

. andauão ali dous Judeus de Hefpa- porque a efl:e effeél:o íomente o in-
nha çm fua bufca: com os qpaes ui:m~ a elle. Pero de Couilhaã ain-
fe vio mui feáeraméte, a hnn1 <,:ha- da que andaua canfado de tanta 
in~uáo Rabi Habráo natura~. de nauegaçáo & carninhos como ti~ 
BeJa & a outro Ioêepe ~apateirp de . . nha vifio & fabido, alé de efcre'uer 
lamego.O qual Ioíepe auia pgúco a elRey informou meudatnente a 
tcmP.o que viera d·aqucllas parres, Iofcpe. Efpedindofe do qual foi co 
& como foube cà no Reyno o ará- o outro Iudeu Habrão à cidade A~ 
de d:fejo que dRey tinha da Ítl?or.... dem,opde atnbos embarcarão i1era 
Jlla,~ao das coufas da Ind~a ,3 f.?.~ lh~ Ormuz ; & notadas todalas coufas 

della; 



delbÇeixoÜ ali Õ Judeu Habrão pe .. 
ra vir per via das caAbs de Aleppo, 
~ elle Pero de Couilhai . tornóuft: 
ao mar Roxo,& dah i foi ter á corte 
do Prefie per nome Alexandre, a q 
clles chamão Efcander. O qual o 
recebeo con1 honra & gafalhado: 
d.l:ün~mdo etn n1uito, Principe da 
ChriHa~dade das partes da Europa, 
mandar a elle embaixador, o q 'deu 
efperança.a Pera de Couilhaã po-
der fcr bem defpachado. Porem co 
mo efie Alexãdre depois de fua che-
gada a poucos dias faleceo ., & em 
feq lugar Reynou ·Naut [eu irmão 
. <jUe fez mui pouca conta delle, & 
fobre íflà ainda lhe não ·quis dar H-
cença quefai{fe do íeu Reyno, por 
terem _cufimne, que fe la acolhem 
hum homem defias partes não o 

deixáo 1naes tornar: perdeo Pera de 
Couilhaã toda a efperança de maes 
tornar a efie Reyno. Depois paífa-
àos muitos annos, em o de quinhé 
tos & quinze, reynando -Dauid 6 ... · 

, lho defie Naut, requerendolhe por 
efl:e Pera de Couilhaã dom Rodrj-
go de .Liína que lâ efl:aua por ell1-
baixador ddRey.dom Manuel,ain-
da lhe negou a vinda: dizeüdo que 
feus anreceíiores lhe derão terras & 
heranças que as c_ome.fTe. & logra fie 
:com fua molher · & filhos 4 tinha. 

. E per viaddl:a em~aixada (jleuou 
dó Rodrigo (da qual ern fGu lugar 
faremos relação:)vi~mos a faber to-. 
do ó di!curfo defia viagem de Pera 
de Couilhaá. Porq entre os Portu-
guefes que farão con1 elle , era )hú 
Francifcc;> A~_~rcz clerigo ~e !Ui!Ia a 

qu~ elle Peí·o de Couil haã déu cõt~ 
de fua vjda & fe toi1felfou a dle!d~ 

. qual f:ra,ncifco Alurez . & afsi de hli 
tratado éj elle fez da viagem ddl:á 
embaix.ada 4leuou dom Rbdrigo,' 
foubemos efias & outras coufas d'a 
que lias partes. E 18go 110 a11no fe~ 

-guinte auedo pm1co n'1aes d~ noue 
mefes q Pero de Couilhaá era par .. 
tido, por elRey ter em todalas par.-; 
tes de leuante Ü'lteligécias peta. ef\:e 

.negocío, inuiaranlhe de Roma hú 
facerdote da terra do Prefie: o qual 
auia nome Lucas .Marcos, homem 
de q elRey ficõu mui C1tisfeito na 
pratica que teu e cõ elle por da! bo! 

. razão das coufas. E ordenou logo q 
da fua parte foífe ao Prefie cõ car.-
tas ,cà por elle fer natural da terra,& 
q)uerfado naquellas partes com os 
barbâros, podi~ fazer dl:e caminh<> 
n1aes cerro· do que o faria hum feu 
menfa jc:iro q o anno pa!fado ümia--
ra a elle.Or9enou maes elRey com 
o tnefino Marcos que trafla dafie 
húa carta per tà:s ou. quatro vias; a: 
qualtnofiràua fer ddle Marcos in~ 
uiada ao Prdl:e: dal.'ldolhe cõta co--1 

mo era vindo a e fie Reyno à iníl:an. 
cia del Rey, & o defejo que tinha 
de fua a n1izade & 1110do de fua na-· 
uegação per toda a côfia de Africa· 
& Etbiopia. E os Reys & p~uos 
que tinha defcnberto, ·_& os finaes; 
das couf.1s q naquelbs partes auia ~~ 
& cufiurnes q as gentes entre fi ti,., 
nhão & muitos vocabulos1 que v~ 
f.1uão, nas coufas geraes em fua lin .. , 
goagem: afsi con1o Deos, ceo, fol,' 
lúa, fogo, ttr, agoa, terra. 1?oréj per 

-- -- not~~it\ 1 - . _ ..... 
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noticia dos taes vocabulos' veria o guralnente lhe mãndaua fei:Js,.,em-
em cõnhecünento fe dl:aua perto baixadores, & dabi vinbão a I:Jyeru 
da gente que os vfau~: a q'll:l toda falem, & a Roma fegündo dl:e feú 
halJiraua na fralda. da terra q cerca vaífallo Lucas contaua: podia fer 
0 Illar Oceano, per o q.ua~ naue- efre hum caminho pera per cartas 
gauáo os nau i os de] Rey. Na qual & embaixadas fe conhecerem -, & 
~arta tambem paiticularizaua toda- depois noflo fenbor mofiraria ou-
las informações ~ue elRey' tinha tro co1n que ·fenl ín1pediméro dos 
da grandeza das terras de [eu impe:... Mouros imigos do nome Chrifião, 
rio: & pera que o Pteíl:e ' lhe deífe fe podiá~ ptdla_r c~tn obra~ de ir-
credito .fe ante elle foífe :1 carta,no... mãos p01s que o erao e1n fe. 
meauaífe-Marcos por feu ilome , & 
cuio filho era, &de que comarca, 
& pouoaçáo & ftegueíia. Feitas e-
fias cartas, tnandou elRey a leu~n-

. te que as entregafiem aos religiofos 
'da fua nação Abexij: as guaes per6 
que não fo!fetn per pefioas mui cer 
tas algúa podia ir ter à má o do Rre-
fte, com que acredita.ífe a Per o de 
Couilhaã fe lâ foífe -ter quãdo d'pu .. 
tra coufa não feruiífem. E per ~~111! 
Lucas Marcos ta1nbem efcreueo el 
Rey ao Prefre; per o efiilo das cpu-
fas que hião nas cart;s de Marcos: 
da~1dolhe conta· como mandara a . 
R.oma bufcar dl:e feu natural, a rm 
de lhe poder afcreuer per elle LuFas,-
ao qual ppdia dar fe éotno a vaífal .. 
lo. Pedi11dolhe q ouue.íl'e por l:~e1n 
inuia~he hum InenÍajc:iro. perà eru 
fua copanhia lhe poder iuuiãr ou ... 
tro: porque algús que la heráq, & 
afsi cartas derramadas per mão~ de 
hornems feus naturaes não fabia fe 
poderiáo paífar per as t~rras do~ in-
fieis , que ~emetião entre elle' .& a 
Chriíbndade da Europ·a. E cgiÚo 
e_lle por caufa da"' vizinhança que 

·_tmha 5om o Soldao do Cair-o~ fe: . 

cA·P I TVLO. VI. 

~ .(o mo hurn Trincipe dtts par 
tes de Guinê chaJaado Be-

. 1moij q;eo a eftf Reyno ;por . 
· caufa dehuaguerra 'q teue,. 

em que perde o flu eHadtJ: f5 
~como e!Rey por o grande co-
nhecimento que tinha del/e, 
()recebeo fazendolhe rntúta 
honra. 

0/ 

mi~~~~ obre a vinda de o o 

fie Lucas Mar-
·· cos·, Íendo jàa 
efl:e tempo de(,. 
pachado delRey 

~~~~~~- & mui fatisfeito 
das merces ~ lhe fez : fu~c~deo ou-
tra de outro Ethiopia de não me-
11os cúnt~ntamento délJ~ey. Por-

. q~e efl:ando em Setnual lhe veo 
noua como a Lisboa era chegado 
hum 11auio do cafiello de Arguim: 
em o qual vinha hmn Príncipe da 
terra de Ialoph chamado Be1noij, 
acompanhado _de parentes & · 

home111s 
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hoinerris 11~bres d, aqlla prouincia. Bemoij fazia de ~ér feú_ efiado:dá] 
ElRey como per as razões que a- xare1nos' a eloguenc ia della ndl:a 
baixo dircmos,tinha muito conhe- parte,&'tolnaremos o no fio inten ... 
cimentq .delle: mandou a Lisboa a to que he contar os fiu1damentos 
que o agafalhaífcm bem> & dahi o do feu deHerro & o que fuccedeo 
pafiaílem honradamére ad caficllo deita {ua vinda por i fio fer propno 
da villa de Palmela. Em o qual e- · da hifioria. No principio quanpo o 
fieue algús dias em quanto elle & cõ1nercio de Guiné começou cor-

. os feus foílem veitidos & encaual- ' rer entre _ os noílos & os pôuos.da 
gados, pera poderé hir anrelle: fen - região de Taloph, a qual jaz entre 
do fempre feruido e.m todalas cou- dl:es dous notaL!es _rios C,anagà & 
fas~ não como Principe barbaro & Gambea, auia hum Rcy mui pode-
for~ da lei, mas con1o podia fer hú · rofo naquellas partes chamado Bór 
dos fenhores da Europa cufiuma- ~ Byráo: o qual pofio que fofie do 
do às policias & feruiços della. E G1ngue gétio dos Princtpes de . Gui-
outro tanto lhe foi feito en1 o dia n~J era jâfeiro'Mouro pela cõmu-· 
da fua entrada lia corte: vindo por nicação que tinha con~ os Mouros 
dle dón1 Francifco Coutinho con- chamados Azenegues. E entre os 
'de de Marialua ,, acompanhado de filhos quedeixou p~r fua t:nôrte do 
muita fidalguia. Pera o qual dia el molheres diffçreqtes) fegundo feu , 
Rey & a Raynha fe apreceberão çÓ .vfo ) farão Cybitah & .Camba,que 
aparato de cafas annadas quada hú erão de húa lnqllie\·, &·Biráo de ou 
e1n a fua: dRey na faia·eln efhado . tra, que jâ fora çÇI['!cJ,a com outro-
alto çoin hum doílel de brocado marido: do quaJ ma' tido dia. · tinha_ 
rico, acompanhado do Duque de auido efte BerpoiJ de qu~ falarn,os~ · 
Beja dõ Manuel irmão da Raynha, E porque naqtíe}lfl _terra as maes ve 
& afsi de Condes, Bifpos, & outras zes, n1orto elRry:o pouo toma hbí 
peíloas notau~is: & com a Rainha · dos filhos que. o gouerne qual lhe 
etl:aua o Príncipe dom Affon!o feu maes apraz: elegerão por feu Rey a 
filho,& muitos dos nÔbre~da cor- Biráo. O qual ·n1etido en1 p6fi'e de 
te, com i:odalas da1nas vefiidas de gouerno da terra: · fez mui pouc(l. 
fefia. E porque na falla que Bemoij . conta de fies· dous irmáos Cybitab, 
fçz nefb primeira chegada & vi{b & Cambâ por ferem feus co1npeti 
delRc:y, fegundo anda efcripta per dore~ no Reyno por parte do pae,· 
Ruy de Pií1a chronifta tnÓr que foi &. muita dhma de Bemoij feu 
defie Reyno: afsi.na cbronica que· irmão da parte da mãe co1n 
defie Rey campos, q·r.elação da for quem não tinha cóinpetencia'ddl:<\ 
tuna deite Principe Beme>ij eftà tão her~mça. Ao qual .em odio dos . 
curta quãto he copiofa em os lou.., outros, não fômente deu q regitné 
uore~ 9_e_l~ey -~ adnlira~óes éj ellc to d~ :Eod_~ f~ L! -~ítaclp __ pe\ ofhcdio; 
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7)â primeira q)ecada 
fegnndo . feri cu!hnn'e : mas ainda 
[e deicuidou tanto do gouerno & 
o~upou em coufas de [eu prazer, q 
o pouo não conhecia ne1n obede-
Cia jâ fenáo â pe!loa de Ben1pij. E 
como elle era hotnem prudente, 
vendo que co1n os nôílos nauios 

', que andauão no re(aate daquella 
cofia,a terra engro!lâ~a cõ cauallos 
& outras mercadorias de q~1e . ella 
c:arecia, as quaes coufas fe lhe vief-
fem â mão o podiáo fazer maes po 
derofo:deixou as terras do ferrão & 
veo bufcar os pÔrtos do tnar cnde 
noílos nau i os hião fazer refgate.Na 
maneira de contraébr-cõ os quaes 
v{aua defia prudencia, tnandar pa-
gar qualquer cauallo q morria em 
o nauio, & baílaua p~r rei1er;nu-
nho n1ofirare1n lhe o cabo delle: 
porque dizia q quádo o ~al cauallo 
fc: embarcara_, Jâ fora em feu notne, 
& que não era razão que os homés . 
perdeífem o feu, pois hião tão lon-
ge a lhe leuar o que elle auia mitler,. -
E não fômente tii1ha efie modo de 
contentar as partes, mas ainda _em 
as coufas do feruiço delRey · 4mn 
16áo em cu;o tempo elle cõcorreo_, 
como hometn que efperaua qe fe 
aproueitflr de íi1a amizade, tanFo q 
os feus nauios vinhão ~o portq,\o~ 
go' eráo có diligenCia defpachapos: 
& f obre iílo mandaualhe aloús pre-. b 
(entes das coufas d;;t terra.Com que . 
elRey alem~-~ defejo geral q tinha 
cle trazer â f e todds aqudles Princi.-
·pes de· Guine :a efie tnaes particular 
mente tinha afteição_, por lhe tam-

.. bem ~zere1n ~à pegoa, :rigen~o., 

& hum ·claro juizo pera receber~ 
doéhina euangelica. E a eíl:a caufa 
fempre encomendaua ao~ capitã.êS 
que hiáo ao refgate daquelles feus· 
pôrtos, que teueíletn pratica com 
elle f obre as coufas da fe: & per al-
guas vezes lhe mádou menfajeiros 
com efie requerimento leuandslhe 
dadiuas & prefentes , & muitas of-
ferras da crefcentaméto de feu elta-
do por o nues animar. Mas elle, ·ou 
porque no tal tempo náo tnerecia 
a Deos tamanha 1}1erce, ou po ue 
lhe dl:aua protnettida per outros 
1neios de maes fua honra con1 que. 
a fua memoria anda fie em as chro-
nicas dos Reys defie Reyno,por en-
tão não acceptou o baptiÍn1o:dádo 
fempre de íi n1uira efperança no có 
tentamento que tinha em folgar de 
ouuir a quem lhe falauaneH:as cou-

1 

fas da fê. E dl:a profperidade fua, 
cauf ou a n1~rçe a feu irmão que lhe 
tfeu o gouerno do Reyno, & a elle 
fer defterrado:porq os ~ous irmãos 
Lybitab&Cátnba atraiçáo matarão 
a elRey Bàr Biráo intitulandofe por 
Rey Cybitah q era' tnaes velho, o 
qual cruaméte começou fazer gucr 
ra a Bemoij .E cotno a guerra.necef.. 
fita os homés, principalmente [e he 
comprida, poro trabalho q Bemoij 
nefia teue perdédo algúas batalhas, 
começou defcair do poder q tinha: 
tnas cõfiado nos fermços que fazia 
a elRey dõ Ioão,em hutn nauio do· 
refgate mandou a elle hú feu fobri-
nho~ pedindolhe ajuda de cauallos, 
armas,& gente.Ao qual requerim~ 
to elRey refpondeo q fc; elle algum 

-·---·- adjutorio 
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,ãdjutÕriô ·del1e qiiei-ia: recebefle o efperanÇã de ,fua éõüerfaõ perto de 
baptifi.11o_, & então que o ajudaria hum anno. Gonçalo Coelho fen~ 
a>1no irmão per lei,& f~_, & como tindo efia fua te~1ção,& maes vedo. 
an1igo por as ôbras que delle tinha ' como fe os hmnems perdião em.as 
recebido. Porem polo confolar em mercadorias fiadas a Bemoij , ef. 
fuat).ecefsidade, & animar a fe cou- creueo_ a elRey o pouco fruéto que 
uerter:mandoulbe cinquo cauallos fazia, & o dano que caufaua a íua 

, ajaezados pera {ua peíloa, & o du~ ~fiada là. ElRey vifl:a a carta de Gó 
que de Beja dom Manuel lhe man- çalo Coelho, mandou que logo fc 
Jou hum, & ârreos pera outros. As vieífe cfpedindofe de Bemoij fem 
quaes coufas leuou Gõçalo Coelho efcandalo: & que nótificafle as par 
<JUe depois foi e[criuáo da fazenda tes que Iâ andauão q fe vidfcm em 
àos contos da cida~e de Lisboa (de fua companhia, fob graues p·enas 
quem. nôs Coubemos a maior parte não o querendo fazer. Bemoij quã 
oefias coufas;& em fua cmnpanbia do lhe Gonçalo Coelho diífe de fua 
foi o méfajeiro que veo de Be1noij, vinda; ficou 1nui triHe: porque via 
& afsi algús clerigos pera praticaré cbegaffe fua perdição, por o grall-1 

com elle etn as coufas da f~ . C01n a de fauor que com elle recebia pera 
t:jUal ida de Gonç::tlo Coelho, algúa as coufas da guerra,& tambem por 
gente da que h ia em os na ui os do que lhe conuinha por não perder o 
refgate,ton1ou oufadia ·de entrar pe credito pagar o que dcuia âs pártes. 
la terra firme em fua cõpanhia pera Poten1 vendo eUe q não. podia de:-: 
poderem melhor vender fuas 1ner- .ter Gonçalo Coelho, cõ ajuda doS: 
cadorias:porq j~ Eor razão da guer- Jeus pagou o gue deuia, & 1nandc:>l1 
ra não corria refgate cofimnado o mdino fobrinho que do Reyno 
:tos portos de mar. E foi efl:e nego- · viera co1n Gonçalo Coelho, gue 
cio de OS noífos iren1 & vire111 ao tornaffe em fua COlnpanhia: inuiá .• 
araial de Bemoij em tãto crekiiné... do per dle a dRey cein peças def.. 
to, & elle por caufa da guerra pera a crauos bem difpofios dos que auia 
quâl os auia. 1nifl:er, tmnaua tantos na guerrat & afsi húa gr6flà mani ... 
cauallos fe1n os poder pagar: . que lha douro como carta de crença f e-· 
andaua lá 1nuita gente, hús por ar- gundo feu cufiume. E entre algúas 
recadar o que lhe deuião, & outros caufas per que fe mãdou defculpár a 
por desbaratar o que não podião elRey de não acceptar o baptiúno: 
véder etn os pÔrtos de mar.Bemoij foi que o pouo que o íeguía andaua 
cotno era homem fagaz vendo qu~ aleuantado tô a guerra~& q tnuda.r 
en1 a detença do defpacho,aísi GÕ- elle lei & môdo de vida,era necen:a 
çalo Coelho como as partes que ali rio obriga,t a todos q fizdfem outro 

. andauão o fauorecião e1n os feus tanto. E como he coufa dura em 
negocios 9a gtlCff'l ~ ~ouxe~ ~â e1n · breue ~e111p'g ~gente b~~barad.e~xa~~ · 

os ntos ' .. _,...~ 
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Tlt prim"eira decada 
os ritos & vfos e!n que fe criarão, 
feria cau!à que per dl:e 1nbdo pri-
meiro deixaria o a elle que a elles: 
donde fe perderia azo de em outro 
te1npo per elle todos poderem re-
ceber baptifn~o, o qual tempo elle 
efperaua ern Deos que o daria cmn 
~ífofego daquelles trabalhos em q 
andaua co1n feus imigos. Finalmé-
te parec~ que afsi o queria Deos § 
per eíb fortuna & trabalho vieíle 
efte Príncipe ·Bemoij ao baptifmo, 
porq afsi ficou desbaratado & de .. 
fem parado dos feus em h tia batalha 
que lhe deráo: que t~1nou por em-
paro de fua vida vir ao longo do 
mar pe~ efpaço de maes de fetenta 
lêgoas bufcar a n?ífa fortaleza de 
Arguün, onde e~barcou cot!f :a-
qudles poucos q o feguiráo , pqf\:o 
na di)eràn~a da grandeza & liq>era 
lidade delRey de quem ~anta offer-
ta em palauras, & tanta honr~ & 

, merce em obras tinha recebido. A 
,qual confiança o não enganou: por 
que lembrando a elRey quanta ver 
àade fempre ac~1ou em Bemoij em 
tempo de fua profperidade~ & r:am· 
bem cõ qefejo de o ·trazer per taes 
bene6cios ao baptifmo: caufo9 re-
cebctlo com tanta honra & arpa-
tato: porque tarnbem grande qon-
folaçáo he aos triftes , a facilidade 
com que os recebem na prirrleira 
~ntrand~ ~ feu requirimentq ó E . 
fendo elle ja dentro na· f~la onde el 
Rey o eftaua efperando (como dif-
. fetnos: ) fabio dous ou tres p1ífos 
·do efuado com o barrete hum pou 

't ~o fôra. Bemoij .fegundo feu cuftu~ 
J ) 

me tanto que fe vio ante çlRey cõ 
todolos feus fe debru~ou a.os feus . 
pês: mo fitando· que tomaua a terr1t 
debaixo delles & a . lan~aua fobre 
fua cabe~a, em final ·de humildade, 
& obedienc;ia; o qual elRey fez a-
leuantar: & tornandofe ao ~ftrado 
cncoftoufe em p~ a húa çadeira, 
·mandando ao interprete que lhe 
diífdfe que falaífe. Bemoij cotno 
era homem grande de corpo bem 
dif pofl:o & de b01n afpeéto , & 
ef\:aua em idade de quarenta ann?s 
com húa barba crefcida & bem 
pôfta, reprefentaua 1~áo homem ·de· 
{uas cores, n1as hmn Principe a qué 
fe dema rodo acatamento : cmn a 
qual majefl:ade de peífoa começou 
& . acabou fua oração con1 tantos 
affe~os de prouocat a fe condoeré 
do cafo miferauel de feu defterro, 
que lÔméte vendo oftas noticias na 
turaes, ellas p~r íi mof\:rauão o que 
o interprete depois dizia.E acaban .. 
do de ·relatar feu ca{o como podia 
fazer hum natural o~ador, pondo 
todo o rernedio delle na grandeza 
delRey ~ em que f e deteue hmn bó 
pedáço: rcfpondeol~1e 'em _poucas 
palauras tanto a feu contentamelJ.·· 
to, que lôgo efte prazer deu a elle 
BcmoiJ outro roftro,oufro anüno, 
outro ar & graça . E efP.edindofe 
delRey.foi beijar a mão ~Raynh.a 
& ao Princip~ a quem diífe poucas 
palauras, no fim das quaes pedio 
que foífe1n {eus ü~terceífores ante 
clRey: & dahi foi leuado a feuapou 
fenta1nento per toda aquella fidal-
guia que o acompanhaua. 

CAP. 

. . 

' 
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• !f C o mo o Príncipe Bemoij r:e-
ceheo ·agoa de 6aptíftno . ê5 

. . ouúe norne dom I oao Betn,oij, 
. (5 ~as feJlas . que ~~~ey por 
fua .çaufo rnandou fazer·: .(§ 
afsi.fo_rao jeitos (hriflaos to-
dolos outros que cvier ao em 
fúa companhia. 

A S S A D O efl:e dia dà 
~~ chegada de }?e1noij de-

.lm-~~·~~ pois per lTil:Ütas vezes e-
1leue elRey com elle em 

·praébca. particular ;, · da qual fico \I 
tão contente como da peíloa : por 
que afsj no que dizi<I & perguntaua, 

.c~tno no que.refpondia ao que era 
J1erguntado, tnofiraua fer _dotado 
de mui-claro in.tédimento,l;htre as· 
quaes · C(imGs~ as de que elRey mui-
to lançou mão,forão as que conta- · 
ua d'algús Reyes & príncipes d'aql-
las p~rtes, principahnente de hmn 
que elle cbamaua Rey dos pôuos 
Mofes,cujo efl:ado começaua alen1 
de Tungubutu & fe efiendia con-
t_ra o Oriéte, o qual não era Mouro 
nem Gentio,& que em muitas cou 
fas fe conformaua em cofl:umes cõ 
o poq_oChrifl:áo: donde elRey vi-
nha a conjeéturar que·o diZia poro 
Prefl:e Ioão que ellc: tanto defejaua 
defcobrir, as quacs coufas m_uito a-: 
proueit;uáo pera o bon1 defpacho 
de Be1noij polos fun~~mc.ntos que· 

' 

. f obre ellas· faziã: E ã priincira em tq 
elRey entendeo de íeus negocias, 
foi et~tregalo a TheologosA que lhe. 
praébcaffem as couíàs da fe, pera e-· . 
fiar maes difpofio pera receber o 
baptifmo: o qual.facramento rece-.· 

: beo a tres de· Noueínbro deite an..:~ 
no de quatro cétos outenta & n~u.e 
húa nóite em cafa da Raynha, fen-. 
do elRey & ella, o Principe, o du:..: 

·que de Beja, hmn com~niífqtio do 
Papa , o Bifpo- de Tanger, . & o _de 
C,epta que fez o _officio, padrinhos 
delle& d'outros dous fidalgos qos 
:principaes .de fua cõpanhia,& ouue 
nome dom Ioão por amor ddRey .• 
.Ao .o urro dia f obre dl:a honra d' al;. 
n1a q he eterná,. ouue outra t~mpo
Fal,;fazend_o o elRey caualleiro & _ 
dandolbe annas d~ no,breza: húa 
·cruz d 'ouro em ._campo_v.e_rmelho, 
&.as quinas~ de Portugal por 8da; 
& elle e1n retQrt1o defia honra, fe~ 
o 1i1enagc: a elRcty de todo o eíl:ado . 
qgailha!Ie & teue!fe,& per,o.cotn1 
1nií1àiro do Papa lhe mandou {u<f. . 
obed1encia e1n fôrma con~o qu~l
quer Principe-chrifl:áo~ .Depois del 
le receb~ráo baptifino vinte quatr~· 

. hmnc1ns fidalgos dos feus: pera o 
qual autto fe armou de tapeçaria a 
caf.:1 dos contos da dita villa; ~ eni 
quáto durarão efias honras do bap-: 
tiG.no de don1-Ioáo Bemoij & do~ 
feus_, fempre oune fefias d~ c;anas, 
touros, 1nómos, & grandes. ferões 
polo contentamento q elRey t1nha 
de fua conuerfa.õ.- Elle dõ .Ioão Be .... 
1noij, també a fe~1 m~do quis fa'4çr 
~s [~-~: p~rquc çol~~ !~azia ai gás 

. . ~1~UlC~ 



tpaprimeiradecada ' 
homems grandes caualgadores,diá-

' te delRey corriáo a carreira em pê 
virandofc & aífentandofe & tor-
nandofe leuantar tudo em húa cor-
rida:& con1 a má~ no arção da fel-
la faltauão no chão correndo a to-
da força do cauallo,& tornauanfe â 
.fella tão foltos como o podião fa--
.zer a p~ quedo .. E da,mdina fella a 
grão correr apanhauao quantas pe-
dras lhe punhão ao longo da carrei 
ra : & outras 1nuiras defenuolturas 
mui apraziueis de ver, em que mo-
Hrauão ferem maes foltos a cauallo 

' & a p~, do que erão os Alarues de 
Africa que fe prezão muito dcfras 
. folturas. Paíl'ados dtes dias de feita 
começou elRey entender em odef.. 
pacho pera ' o tornar a rdhtuir em 
feu eftado,fobrc gue ouue algús cô-
fdhos: em que (e a!fentou man~ar 
elRey com elle vinte carauelas ar .. 
madas de gente, & J.t1U11ições; ttfsi 
Eera fua tefi:ituiçáo, cotno pera húa 
fortaleza que fe àuia de fazer à bor ... 
da do rio C,anagâ.E porque a caufa 
de elRey _1t1a11dar_fazer efia fort~Lle .. 

· za 11âo foi por fer tão necéffaria à 
refl:ituição . deH:e príncipe, quanto 
por outro fu11da1nento que fez de .. 
pois que delle foube o eftado d~ ter 
ta & o cutfo do tio que tê aquelle 
telnpo foi auido por hum bta~o do 
Nilo ! pritneiro que tnaes proceda-
mos na armada conuem tratartnos 
delle & afs·i defi:a prouintia de Ia .. 
loph , p~Hque fe Caiba com qua11to 
funclaJ.1!ento de prudencia elitey 
fez tão grande apparato & defpe!a: 

CA P~TVLO. ·viii. -
!f EJJ'J que fl defcre.ue a terr~ 

que jaz entre os dous rios C,a 
nagd,f.§' Gamhea,f5 ~o cur,_ 
fo dellú. E como Peró T(a{ 
Bifogudo que leu,ou o Prínci-
pe dom 1 oão ·Bemoij o matou 
rnal, dizendo que armaua 
traição, a qual mdrte elRey 
muito Jintio. 

fi s T A terra , que per có-
~ ãii ~3 mum vocabulo dos na-
- turaes,he chama,da Ialo • 
' di ~ ph, jaz entre ef\:es do~ 
notaueis rios C,an~gá, & Ga1nbea: 
os quaes pelo comprido cm.Jo que 
trazem,recebem diuerfos nomes fe-
gundo os pôuos que os vizinháo. 
Porque 011de o chamado C,anagá 
per nos , fe mete no mar Ocea~10 
océidental , os BÔUos Ialophos lhce 
thatnão Dengrieh, & os Tucurôes 
maes acima Màyo,& os Cara goles, 
Colle:& quando corre per húa co-
marca chamada Baganolí h e maes 
otienral,chamáo lhe Zimbalà,don-
de às vezes por cãufa delle â comat 
éa dão ef\:e mdino nome ) & no 
Reyno de Tungubutu lhe cbatnão 
Iça.·E poilo que corre per muita di-
Ibncia de terras ) vindo das fontes 
Orientaes dos lago~ a que Prholo-
tneu cha111a Chelot1ides, Nuba, & 
rio Gir: quafi per direito curfo t~ fe 
meter no oceano em altura de quin 

. ze graos & mei~ J ~ão ~e fabemos .. 
o nome 



r. · Foi. 49; 
O nome q lhe OS OUtros pOttOS dáo. · 11a0 tetrl 11_etne; nem me116S :1 étt~ · 
A cç:FCa de nôs ger::~lmente h~ cha.... ca dbs i1Ôífos : perà que em as ta .... , 

• n<1>ado C,anagá , do 11om e de hunt uoas da 11bfi'a Gecgraphia fituemc:>S 
fenhor da terra -cot:n quetn os no f-- · feu curfo em graduação. Entre al"' , 
f os no prinCipio do defcobrimento gús tios que 11elle enttâo;hê hu~ q_ 
ddle teu e rã o cõn1ercio, cà lhe 11áo vem da patte do Sul das tetías a que 
{abião chamar fenão o rio de C,a- os negros propriamente _ thatnão 
· nagá. -E fendo rio que Vem de ráo Quinê, ou Gct111Íj(comd ábaixo Vé 
longe; não traz,ta11to pefo d,agoa, remos:) o qual por vir pet lugares-
nem a marê fobe tanto per elle co~ barrentos traz fuas agoas hum pou .. 
1no o rio Gambea de Cantor. Faz co vennelhas, & elle _C,ánagâ tetrt 
algúas ilhas, as maes dellas pouoa- as fuas dali pera cüna brancas:& ao 
das de d:nimaes & in1mu11d1cias por lugar onde fe ambos ajuí1táo chá"" 
fua afpereza,& em certos lugares [e mão lh~ os p~uos ·C~aragolees ·(;~ ... 
náod.eixa nauegar, corri penedias fitembo, gue quer drzer branco; & _ 
que o atraueílaua : principalmente vennelho.Dizem elles que ~õ arrt ... 
ôbra .de cento & cinquoenta legqas pos competidores & çõtrarids,por--
da barra onde fe elle charna Colle, que bebendo das agoas de hum, ~ 
porque ali faz guati outras catarra- logo do outro/azeni arraudat: o q 
él:as como as do Nilo. Ao qual lu- quada hutn pér Li[() 11áo faz, nem 
gar os moradores chamáo Huaba, menos depois que fe ajuntáo & cor 
& per eUas_ corre tão tefo, & aíSi e- rem. O outro rio Gámbeá do ref ... 
ftà cortada apique a penedia [obre gate de Cantot·; 11áó tem tanta -vá:.. ·. 
a terra onde elle cae corn aquellá fu riação em nome, porque quafi to... ·;: 
ria, que pódern pa!làr per baixo a do elle tê o refgate do óUtó onde. 
pê enxuto ao _longo defia agrura vão os noBàs·nauios j que ferâ dá . 
da penedia: iílo porem(fegundo di- barra por razão das fuas volta~ ceri ... 
ze1n os da terra)fe-p~de fazer guan... to & outenta legoãsJ& per linha di, . 
do venta· de cima, & de batxo.não, reita outent;t J chátnád lhe ·os tle.ot 
porque então o vento rebate as a- gros cJa terra Gambu J & u6s Gam..s ·-
goas cóntra a penedia, de maneira bea. A maior parte dd qual êó:rrê 
(jtle em pedem eH:a paB'agern, & a tortuofo em voltas .tneud~sj princ~~ 
eH:e lugar charnão os negros Burro, palme11te do refg;tte perà baixo, te 
<lu e quer dizer arco, polo que faz o fe~meter no 1nat e1n :tltura de treze 
jorro d' agoa no àr em quanto não graos & meid·J ao fueíl:e ·dcs cabo a 
cae no cháo. Meten[e nefie rio ou.. que chamamos V.erde. ·Traz tnaior 
tros mui cabe~aes em agoa, que ·· pefo 1d'ag~x1 queC,a;1agà·& muita-. 
por virem per defpouoado d,e gen p1aes profunda; porq fe 111eré nelle 
te & multidão de animaes, encre os algús rios barbaros mui cahedaes q 
pÔ~os COlU que ~em?s CO~lUlerci~ telU feu !lâ[cjmento 110 (e.ttáo da, 

~ ·--· · -~ Q - -· ~· - tç;rr~ 



terra chainãda Mandinga,& -as prin 
cipaes fonte's fuas· .J íàõ as do rio a q 
Ptholomeu chan1a Niguer, & a la-
goa Libya.En1 vir tortuofo quebrá o 
as agoas d~ manetra que não vem 
com impero cótra os noífos nau~os 

'Gnádo f o bem per dle:& quafi meio 
caminho ante que cheguem ~o reC 
gate, faz húa ilheta a que os no !los 
pelos muitos elefantes que ali auia 
lhe chamão dos elefanres. Acima 
do refg~te do ouro rem húa pedra, 
,que por totalmente ím pedir a raflà 
gem, efie Rey dom Ioão.de q fala-
Inos tnádou lâ o.fficiaes pera a que-
brarem:o q fe não fez por ier coufa 
111ui cuil:ofa & de grande trabalho. 
Ambos dl:es rios Gambea & C,at~a 
gá ,géraimente criá o grão variedade 
de pefcado & .a11in1aes nquaticos,af-
ft como cauallos a que chamamos 
n1arinhos , & mui gra11des baartos 
q em figura & nátureza faõ o~ cro-
codilos do Nilo, celebrados per tâ-
.tos efcriptores:& tamben1 [erpc~ntes 
q tem as pequenas & não t~o mõ-
ftruofas con1o püi.rão & fabulão 
as gentes. Animaes terrdles q bebé 
as fuas agoas,he coufa feln numero 
:ttnultidáo & variedade della~,por
que afsi andáo os elefantes e1rf ma-
nadas t:omo cà vemos os gados~ 
_Gazellas,pBrcos, onças & todo ge~ 
nero deveação fem nome entre n~s 
aqui fe moftrou a natureza ~~cun
àa & prodiga em a lnttltidáo & va~ 
riação della.A terra q jaz eni:n~ eiles 
dous rios ,faz hú notauel cabo a que 
os noífos chamáo Verde & Ptholo ' - > 
p1eu _bríinario pr~lnontorio:& po~ 

! 

fio que dle o fitue etn largura de 
dez gracs & dous terços)& per nô> 
(cja verificadó en1 quatorze & hm~1 
terço, fegundo a figura delle, & a~ 

· ilhas que ao occidentc lhe eitão op 
· poíitas ( a q nôs por razão delle per 

notne geral cbaman1os do cabo Ver 
de,& eHc H e f piradas} não pôde fer 
.outro.E també por ficar entre dous 
notaueis rios a q elle chamaparago 
q he C;anaga & St.achiresGáPÇa,os 
quaes na entrad? do ~m:ar qu;{i imi-
táo a verdadc-<]uenos ora temos:pe 
ro no cmfo de quada hú desfaleceo 
pois lhe dâ o nafciméte mui curto, 
& elles ve1n das fontes qüe acima 
dií1'emos,~os quaes Ptbolomeu não 
dà iàid~ como n1ofi:ra a fua rauoa. 
Geraln1ente a terra que jaz entre el 
les efrendendofe conúa o oriéte atê 
cento & fetenta legoas fe cha1na Ia~ 
lof,& os feus p~uos Ialofos : pofl:o 
q em fi comprehédem ~uito maes 
gerações das que Ptholomeu termi-
nou détro nas correntes de Darado 
& Stachio. A terra e1n li he grôfl1 
& nmi fertil na criação de todalas , 
coufas~& a{si f~rte principaln1ente 
a ~ed.eixão regada eO:es dous rios 
no tempo de fuas cheas, que quan-
do vem no verão con1 a forçado 
fol faz greta que podem nella eli1ter-
r~r hmn cauallo. E pera dar os mi-
lhos de tnaçaroca a que chamamos 

\ zaburro, que he o comtnmn mar1-
~imcnto d'aquelles p~ubs : porque 
lhe po!là nacer, depois de limpo o 
çi[co quedeixou o emmrro, lançáo 
a femente fe1n maes I auras, & com 
húa tona d~ area per cil~.~ o c.obrepl 

Porque 



litiro Tercelrp·-· Fot. s o. ·· 
Porq~e fic.àndô ·etiterrada com ter- àertdo contra o oriente (e ir beber 
ra faz búa codea per cilna tão dura nas agoas do Nilo, & romando.all:. 
q~e a quentura do fol aperta, com . algúa hun1idade da corrente del-
á'muita humidade debaixo <}não las,torna cõ aquella fecura & dl:eri 

. deixa fair a femente acima , o ·qual · Iidade que leua tê dar cõíigo em as, 
impedimento lhe í1áo (aza area: & agoas falgadas do mar Roixp. O 
baHa pera ~corrupção & criação qual deferto náo 'he afsi tão eH:erili 
da fem.ente, o lafiro 'da t~rra q tem per·todo,q algúa pa~te não feja po ... 
debaixo muihumido das agoas paf uoado em e111polas,q {aõ os Abefes 
fadas & os grandes o rua lhos da no i de que efcreue Efirabo : & o tnaes _ 
te que trafpaffaõ a area: Trigo & h e pafl:ado de muitos Alarues·que 
outras fementes qu~ temos nefias per elle andão e1n cabildas, & por 
partes não vfaõ dellas, nem parece razã~ das qualidades q tem ,lhe dão 
que o clima as confen~iria que vief.. differentes _nomes .. Porque a terra q 
fem a n1adurecer, por fere1n terras h e toda area 1neuda fem coufa ver-
mui humidas,princi.g_almente . ~s v~.. de,a efl:a chamão elles c,?.ahel, & ~ 
zinhas a.Gambea. Somente em as que he cuberta de algúa herua ou 
terras <] habitá o os p$uos C,arago- tnata como de charneca pôbre q hc: 
lees, e1n algúas vargias jâ vizinhas a parte éj elles pafl:ão,chamão Aza~ 
aos ddertos: colhé algú trigo maes gar,& à q he de pedregulho rneudo ~ 
hortado à enxada q laurado cõ ara- e1n modo de grôffa area, C,ahara:· 
do, muito maes gro.O.o & fermofo & . a efl:'a caufa,os 1naes dos morado 
que o ' de I-lefpanha ( fegundo elles res def.l:a .trifl:e terra fe achegão a e~· 
dizeln.).Edl:e rio C,anagá per a di- fte rio C,anagá,& outros andão buf 
uifaõ noílà he o que aparta a terra cando as empolas <jUe dií{emos q 
dos Mouro~ d~s negros, poíl:o q ao lhe ficão e1n lugar de pomares. Por 
longo de fuas agoas todos faõ tne.. . razão dó qual rio a terra 1naes po .... 

. fl:icàs,~m cor, vida,& cufiurnes,per ~ uoada,he a que j~z ao longo delle, 
razão da cópula que fegundo ~ufiu oi1de hà algúas cidades, a principal 
tne dos ~ouros toda molher acce~ -das quaes h e Tunguburu,q dlà tres 

. du. Perô quanto~ qualidade da ter h:goas ;1 fafrada delle da banda do 
iaJparece que a natureza. lançou a- Nôrte:onde por caufa do ouro que 
(juelle rio c.ntre ambas como 111ar- v é ter a ella da grande prouincia de 
eco & diuifaõ: porque, a que jâz da · Mandinga,concorrém 1nuiros mçr 
parte .do n~rte q propriame~1te os cadoà:s do Cairo,de Tunez,de 0u~t 
Mouros habitáo,começãdo no mar rão, Tretnecetn, Fêz, Marrôcos, &. 
Oceano occidental , e1n la!gura de d' outros reinos & fenhoriog ·de 
cé legoas,& ~svezes maes ~ 1nenos Ivioúros.E afsi cõcorrião a outra ci.n. 
â maneira ,de búa faixa de que o ;rio dade q efl:â nas correntes deíl:e riOl 
C )anagà h e a ourella/e vaç: enften... ~ha1na~a G~nnà , a. qual em outro · · 

· ,G ~ -- ~cn!p~ 



. fDttprimeir"~decada 
tempo era 1naes celebre que Túgu- fte principe dotYÍ João Ben1oij fe 
buru; & ou quedla ;deffe non1e ao conuerteriáo ~ fê(c01no fe conuer-
reyno,ou que o reyüo o de~e a ella, teo o Reyno de Congo) pod~a eu-
daqui fe cha1na a cerca de nôs toda trar ao interior d'aquellà grão terra.. 
aquêlla região de ·c,ànagl por dian t~ chegar ao Prefie , de quem elle 
te Guin~,poH:o que entre os negros tanto fundaméw fazia pera as cou-
hús lhe cbamáo Gennà_,outrós Ian- fas da India. Tan1ben1 co1no per o 
niL& outros Gennij. E como efia c:1fiello de Arguim,refgate de Çan-
maes occidental que Tungubutu.) tor ,S~rra Lioa.)& fortaleza da Mina, 
gerahnen.te concorriáo a dia os p~ grande parte da terra de Guinê era 
uos que lhe íàó n1aes vizinhos: aisi fangdda do oure que e1n fi conti-
como os C,aragolees_, Fullos, Ialo.. nna: com efra fortaleza do rio C,a-
phos, Azaneges, Braba_xijs, Tigura- nag~ fiaca~a fangrada do outro ou-
rijs,Luddayas da mão~dos quaes per . ro q corria ~s Juas f~iras q difre.mos 
v .ia do cafiello de Arguini & de to~ por ambas eflaretn íituadas ao !on-
da aquella c5fla vinha o ouro a nof go das agoas delle , cõ que não iria 
fas mãos, & outros p&uos do in te- ter âs 1náos dos Mou~os,os quacs o 
rio r de Mandinga acodião ao refga- vinhão bufcar per tantos defertos 
te de Cantor a q vão os noflos na- é.cafila de camellos, q muitas vezes 
uios,per o rio Gambca. E não tra.. ficauão enterrados em os areaes da 
zendo -as areas deHcs dous notauei~ Libya, per qne caminhauão. Afsi q 

· . tios C,anagâ,& Gan1bea,tanro ou- . com efies funda1nentos & outros 
Io como as do n~ífo Tejo,& tyion de muita prudencia,mandou elRey 
rlego:eftà tão trocada a opinião dos fazer a armada·de vinte carauelas q 
ho1nerns _, que 1nenos dlimáo o q diífemos , a cipirania da qual deu a 
tem a cerca de fi, que o que efpfrão Per o Vaz da Cunha,d 'alcunha Bífa-
per tantos perigos & trabalhos CO- gudo, em que foi rnuita & luzida 
mo paífaõ em Ó ir bufcar a ~fies gente, afsi d' armas como officiaes 
dous rios barbaros.E porque dc:flas pera a ôbra da forraleza: & pera a 
& d' outras coufas de que copiofa- conuerfaõ dos barbaros, aloús rdi-

, I b 
mente tratamos em a noífa Geogra giofos,o 1naioral dos quacs era me-
phia,elRey dom Ioáo de q falamos fire Aluaro frade da orden1 de C1ó 
era )à informado ante da vinda de Domingos &fe~ confefior, pdiàa 
Bemoij , & elle o confinnoutnaes mui notauel e1n vida & letras. IVIas 
n~llas: pareceo lhe coufa mui pro- parec,e q ainda aguelles pt>uos ná9 
ueitofa a [eu efiâdo & a bé de: feus tinhão 1nerecido a Deos o tnerito ) 

11aturaes fazer fortaleza nefie rio do baptiÚno :porque entrádo Pero· 
C A " • A IJ Janaga,con1o porta per que cmn Vazem o no C,anaga com aque .e 
ajuda deites póuos lalophos q elle grão poçler que efpantou a todo los 
~fperaua c~ Dcos que per meio de: barbaros da terra~ efrãdo jâ na ~br~ - - --- - · da 



Liuro Ter.cêiro. Fol. 5 r. 
lh fortaleza (a qual feguÍ1do dizem 
(oi elegida em mao lugar por razão · 
da~ cheas do rio) dentro em o [en 
uauio m.'rou.Bemoij âs punhala, 
das, d1zendo que lhe ordenaua trai-
~ão. Algús afEnnão que Pero Vaz 
1,1ef\:e ca{o foi engan~do , & q maes. 
condenou ~ tn6rte dó Ioáo Bemoij 
colneçar aÍgúa gente adoecer por 
fer lugar doentio)queelle Pera Vaz, 
rnaes temeo que a traição , como 
quem auia de ficar na fortaleza ~:le~ 
pois que foiTe feita. Com môrte do 
'iual principe Pera Vaz fe tornou a 
dte Reyno, do qual cafo elRey fi-
~ou mui defcontente: & per aquel-
la vez ceílâráo os feus fundamento~ 
da fortaleza · q mandaua fazer na- • 
qudle rio C_,anag1,de que hoje (f~
gnl1~0 ~lgús ?os nôílos dize·m) 
ainda (c tno!hao parte das [u~ pa':" 
redes. 

C A P I TV LO. IX. 

·~ C o mo elRey mandou o em-
6aix a dor é5 tnoços que rvie-
rão de Gongo em !ires na-
uios,dequeera capitão Gon-
çalo de Soufa jid~ttlgo de Jua 
cafa:ern companhia do qual 
hiao rdigiofos é5 Jacerdôtes 
pera a conuerjaõ da g'ete d'a-

. que/la parte;aa_ ô6ra q fi:ze-
rão ti a tornada dos nauios. 

& os moços qúe co1n elle vierão·: 
& porque jà e11tendiáo. be1n a lin .... 
goa de q elles principalmente auiáo 
deferuir na conuerfaõ deiRey & de 
todo o Rey11o deCoi1go_,& també 
em as coufas da fê efl:a11â0 doétri .. 
nados, fegundo a capacidade de [eLt 
inrendimento : mandou elRey que 
pera efta paílàgen1 deUes & dos reli 
giofos que auiáo de tninif\:rar as 
coufas defia conuer[aõ, fe fizeí1'em 
prefies tres 11auios jà na fim do an .. 
no de quatro .tentos & nouenta. A 
capitania m8r da qua~ viagem deu 
a ~onçalo de Sonfa fidalgo da fua 
cafa:& d_os o_utros dous nauios erão 
capit·â~s Fernã9 do Auellar , & Af-
fonfo de Moura tam bem cauallci ... 
ro da íl1a. cafa. Os quàes por-qu~ 
ao tempo que partirão de Lisboa, 
faleciáo nella de pe.fie que auia an-
llos que andaua ; não fe ~deráo 
tanto refguardar que náb fofiem 
ik~dos dêlla : de maneira que no 
c<,t,bo Verde faleceo Gon~alo de 
Soufa, & dom João de Soufa em ... 
paixad'or , & o efcriuão da arma ... 
da , & outras· pdloas que fez gran ... 
de · confufa<} em todos. Teméndo 
que poucos & poucos fo.llemtn<?r ... 
rendo todos por dle n1?r : & tam~ 
bem pola differença que e11tre el-
les 0uue qual dos capitães fucce-· 
deria naquelle cargo. E como os 
pilotos erão Pero de Al~11quer, & 
Pero Efcouar , pdloas mui eftima ... 
das por razão de [e;:u cargo_, & qua-· 
da hum fauorecia [eu capiráo_,~ cQ 
elles fe h ia toda a gente do mar~veo 
O C~[O a fe_ poer em jgÍ2lO diante de_ 

--- ~ 3_ - · Fernão 
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TJaprirneir a r:Dectzda 
Fernão de Goes cãpirâo da ilha San-
tiago polo Duqne doru Diogo. Fi-
nal mente per f.:wor· dclle, & por ti J 

rar e[candalo entre os o urros, vier5.o· 
a t1zer capj tão tndr a Rui .de Sou[a 
fobrinho de Gonçalo de SouC1. de-
funto, poito que foíle naquelb ar~ 
n1ada fetn cargq algum, fômenre 
em companhia de feu tio. Com a 
qual eleição todalas differenças fe, 
acabarão: & tornando â fua derrôxa 
caminho de Congo ,a primeira ter-
ra que tomarão deile, foi de bmn 
{enhorio a que chamauão Sono, de 
']lle era fenhor hum tio delR.ey. O 
qual con1o foube da chegada dos: 
nb[os & do que trazião, mouido 
do fpirit~ de Deos , aco1npanhado -
co1n grande numero de vaílàHos; 
dhondo de bozinas, ata baques, 8,c 
outros tangeres afcu môdo por fe_ 
H:a: veo.réceber Rui de Soufa, 1110- · 

firando o contentan1éro de fua viq-
da, & do que trazia a elRey feu [q~ 

· brinho. E per 1neio de hú dos mq--" 
~os doél:rinados, pedio logo qqe 
lhe rnanda!fe dar o baptifmo: porq 
como era ho1ne1n velho,.& que tp 
tardança de iren1 a elRey tornarem 
a elle,podia correr rifco de mÓrtF, 
não queria perder aguella merce de 
Deos que tinha etn caC1. Rui de 
Soufa Vendo a inflancia do feu re. 
quirimenro , deu lôgo ordem com· 
que .os religiofos em meio de hmn 
campo mandarão fazer húa gra.nde 
cafa de rama , que os mdmos crÍ;;t.-
dos-de Mani Sono cortará o : oncie 
fe armarão tres altares côtn ricos 
,ornamentos que ~eu~uá(); pera eH~ 

[1né1:o aéto, fendo a elle prefentes . 
todolos filhos q l'v1ani Sono tinha, 
& os principaes ~a terra. Aosqua.es 
ante q o baptizaí1é elle ~~ani Sono 
fez hú arrezoameto , náo de bom é. 
barbaro, mas d'aquelle a guetn o 
fpirito . de Deos n1ouia os beiços; 
reprezentando o error e1n que tê li 
efleuerão , & . a merce & piadade q 
Deos com elle obraua en1 lhe uun·· 
dar a Íua c3Ú doétrina de fa\uacáo:, , 
& qtle fe elle romana a [alua della a· 
dRey feu fobrinho , eí-a por fer táo 
velho co1n que ficaua dcfculpado 
ante elle , & que tambcm em fua . 
companhia.ania de receber hlptif.., 
1110 aqudle filho q tinha pela mão, 
por ter tão. pouca idade,clue per fi o 
não podia· pedir. Ouuindo i fio feu 
filho n1aior que rambetn na vonta· 
de efiaua di{ poil:o pera receber o 
baptiflno, começou de fe queixar 
com feu pae·. dizendo que não lhe 
nega!fe aguelb mercc de o acom-· 
panhar na·quelb honra qu~ recebia 
de Deos,pois da herança qu.e tinha 
na terr:1 odeixaua por'feu herdeiro, 
& não quiieí1ê ante poer a dle aql!e 
menino em outros maiores bens. 
~inalmente pafl'adas 1nuitas razões 
entre o filho & o pae elle o fatif-
fez,dizendo que ~üsi conuinha por 
então, pola obedieiJCia gue deuiáo 
~ clRey [eu fobrinho:. a cuja· nílan-
cia & requir1mento elRey de Por-
tngalnundaua aquellas coufas que · 
vião. Acabando fuas raz9es que . 
e1n íeu tnôdo eráo de homem alu-
111tÜado, fe entregou e111: mãos dos 
[acerdotes q ~ baptizarão J & ouue 

· - -· · nome 
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i10n1e Manúel per lhe di~erent que {dhauão Õs rdigiofo.s~que era quei·· , 
afsi fe chamaua o.maíor fenhor do mar quantos ídolos auiá dn íua 
teyno que era 1rrnão da Rainha, & terra, com aéto foleínne. E os dias 
-prilno co1n irmão ddRey , & o que os n&ílos ali efi~ueráo ·e1n quã. .. 
'filho ouue no1neAntonio.Os quaes to não vinha recado ·delRey pera 
depois p'ola nobreza do f eu fa11gue partirem; ouuia dom Manuel miílà 
'teuerão C> dmn que refpot1de em & ofEcio que os facerdo~es diziáo 
·fignificado a efte vocabulo que an.. naquella Igreja cl: rama ~ _ lno{han
·dà entre el1es, Mani, que quer di-:- do elle etn o modo de fua adora~ 
zer fenhor: & junto a Sono , nome çáo Gnaes da 8bra que n~lle tinha 
d'aquella comarca de; t~rra, quan- feíto o facramento do baptifmo., 
do dizem Mani Sono , (é entende -Porque como homem que defeja .. 

· o fenhor de Sono, ·porque todalas ua fua faluaçáo_, fempre p~egunta
nações tem fe:us tertnos de nobre- ua das coufas de Deos,& como lhe 
z.a & honra, caufa dos maiores tra~ poderia fer accepto naquelle~ der.~ 
·balhos da vida. O qual· baptif~o radeiros dias de [ua vida ern ·que e., 
foi o primeiro que naquellas partes -il:aua: pois o principal d~ fua idadg 
da idolatria fe fez, dia de Pafcoa a gafiara .em Ce,rujço do dem-Onio.ll. 
tres do mes de Abtil .do anno de . trazia t~uro o této na doéhina que 

' ~ 

-<}uatro centos nouenta & hun1: lhe dauão,& na v~neraç~o das cou..; 
fendo. a elle prefenres pafiànte de .fa~ de Deos, ~ue açertando hús feus 
vinte & cinquo mil homems vaf- criados fazer a p9rta da Igreja hum . 
{allos ddl:e princ~pe de Sono dom aroido os mandaua matar, por o 
·Manuel ' que COlTI elle efl:auão of- pouco acat~métp q lhe teuerão: r~ 
ferecidos a receber.o baptifmo, [e os religiofos o não emp~dirão por 
o elle não impedira por as caufas ·não dar cau{a à que a gente (e d~ 
-que deu_a feu filho. E como a no- candalizaffe, por eíl:es cufpatlos (e.,. 
ua defie bapriGno , chegou a elRey ren1 dos prindpíl~s da terra. Vinda 
d~ Congo, q eH:auÇt dali cinquoen~ o retcado delRey pera irern ~ dle, 
ta legoas, foi tão grande o conten~ deixou Rui de Soufa ·a geti.te neceG. 
ta.mento que teu e defl:a ~bra, q uc faria . pera guarda dos uaaios, & có 
pera exemplo de todos, logo con1 a outra [e partio pera a cidade onclt; 
as graç~s que tnandou a , feu tio: elle efiaua:indo en1 fua companhia 
tambetn fegundo feu vfo lhe n1an- lm~ capitão do príncipe do1n Ma~ 
dou húa doaçã_o de.maes trinta le- nuel con1 duzentos homems defu:J. 
g~as de cúfia,& dez pelo fertáo em guardaj & outros que feruiáo de lf!,.., 

, accrefcentamento de . feu dl:ado. · uar ~ cabeça toda a fardagem dc;s 
C01n o qual final de contentam é- nÔi1os: entre os quaes auia comp-~v 
to que elRey 1noH:rou polo que. tencia a quçtn leuaria as coufas quf: 
~Zlle fczJ fe átreueo ao que ll~e açon:- · feruiáo no altar} a que elles chamª:-~ 
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·f]) a primeira CJJecada . 
~ão · S:mébs·~ Sendo Ri.ü de Soufa dos. do aual da cinta per:t: cima, 
em lEeio caminho da cidade de eráo os clouros da fua· _carne mui 
Ambafie Concro onde efbua el- pretos .& luzidios, & per baíxo {e 

b ' • 
Rey, veo ter cõ elle hú capitão feu cobria com hum pano de damai-
aGompanhado d~ muita gente, & co que lhe d.c;ra Diogo Can1, & no 
1naes adiante outro : & 110 dia de bra~o cfc1u,erdo hmn bracelete de 

. fi.l'a entrada duas lecroas da cidade latão, & nefie ombro hum rabo 
vieráo outros rres j'à ~m maes orde.;.. de ca\l;alló guarnecido, çouG1 tida 
nânça. C~ efies vinh,~o en1 tres ba- ~ntre · elles por ·infignia real', & na 
talhas armados a feu ln<3do, com cabeça hum barrete alto como mi:-
grande dhondo de atabaques, bo- tra, feira de pano- de palma 1nuito 
~inas , & outros barbaros inihu- · fino & delgado , co1n lauores . al~ 
1nentos, àfsi ordenados en1 fieiras tos & baixos, a 1112neira gue a cer .. 
& em môdo de cantar J que ·pare- ca den&s he a tecedura .de ce~ün 
cião vircn1 na ordetn das prociífóes 1 auelurado· Rui de Sou{a cbcgado 
da inuocação & preças dos f.·métos: a elle fez Íe a cortdia ao n1odo de-
cantando tres ou quatro hu1n ver- He·noflo reyno, & elRey rambe1n 
fo, & o corpo de todJ a outra gen- a fua fegund6 o teu : pondo a mâo 
te lhe n{pondja ~ afsi entoadamen.r direita no chão con1o que toma .. 
te que ·{e ddeítauão os nôifos en1 ua p~ delle, & correo efia mão pe~ 
os ouuir. E de quando em quail-,- los peitos de Rui de Souf.1, & de-· 
do , dauão hila grita que parecia pois pelos feus, que era a maior 
·romperen1 os ares: as palanras do cortefia gue entre elles fe podia fa-
qual canto, erão louuores tlelRer zer.- Acabado efie aéto da chega-
de Portugal por as coufas q uen1an da de Rui de S_oufa com. algúas 
daua ao [eu Rey. Tornando cfl:e~ palauras que difle a elRey, co1no 
·capitães na orde111 que vinha o, 8.~ dle efiaua defejo{o de ver as c ou.,. . 
em meio de fi aos nôflos, foráo le~: fas íànétas que lhe rrazião pe~a o_ 
·uados ante elRey, que os efl:auad- ~ao do {cu bapEifmo : quis logo 
perando ern hum granqe tc;rreiq)J que diante daqudle pouo lhe foC 
dos feus paços, tão cu berro de. po- fem m.ofiradas, pera que todos to .. 
no que com grande rr~balho a ge11- m,aífein fabor & gofio na vifia dH 
te dos capitã~s _podia fazer' lugair 1 as , & o feguiflen1 e1n fe __ u pror.o~ 
pera que os nofl.os chegaffem a el- firo. A qual de tnonfiraçao, fe fez 
Rcy. O. qu~l e1n hum cadafalfp per n1áos dos religiofos,. tirando 
d~ made1ra tao alto que podia ft1r pêça a ptça· com grande reueren-
VIfio de tod:las part~s> efbua aJI~lf· cia & acatamento. E porque quan-
tado em __ hua cadeua de tnarfirp. do vierão a 1nofirar húa cruz , to~ 
com. alguas peças. de pao 1 laurada: dolos nóffos fizerão aquellâ ado~ 
~o feu nl()do 111.ui bc1n: os veíti~ ra)ão de latria gue fe lhe dcue por.. 

f eu 
• 
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feu fignHicado, qtú: h e Chriílo Iefu ~ ta a qual ·8bi:~ ri~ãZ!áo Íeus bfbd;; 
dlau~r elRey com tão botn tento aes. E aindà que no ) ÍÍt10 da cida• 

d d 1 I . I J 

e-1n quantas continencias via fazer de não auia Fe ta; eu e RC)l cu1~ 
aos nôflos, & os feus no que clle dado a hum [eu capitão; que corrt 
fa'lia, que quafi juntan1ente Chri... toda fua gente ~onde quer que-a• 
fláos & pagãos ao leuantar della chaiTe trouxe(fe a ·neceílãria: & a ·· 
fe poferáo em giolhos·. Finaln1en-- outro deu da madeíra J repartindo 
te acabando de aprefentar todas e.. o trabalho per todos .peta [e fazer 
!las pêças, fobre as quaes elle fez com maes breuidade. De manei-· 
muitas' perguntas, & afsi f obre as ra que chegando os l11~(fos â tida- ·, 
qu~ lhe elRey mandaua pera fua de Ambaíle Congo, a vinte noue 
peiloa : recolheofe da vi{b d'aqud.. dias de Abril, a tres de Maio foi po· 
la multidão de pouo pera os feus fia a primeira pedra~ & acaboufe 
paços, que eráo de 1nadeira lâura- o primeiro de !unho, cujo orago 
da no cabo d' aquelle grão terreiro, . h e de Sanél:a Cruz ; en1 metnoria. 
onde outra vez com fua molher, da feíl:a da inuen~ão da Cruz , que 
filho$, & algús fidalgos maes ac- a Igreja folemniza nefte dia e1n 
<:eptos; quis muito de vagar ver e- que dla fc começou a fu11daría qual 
fias peças. E j! quando lhasmoil:ra- ~e pois ~qi See cathedral cotn Bifpo 
rã o eíl:a fegunda vez, afsi lhe ficou da tndma gente. E porque quaii 
11;1 memoria o que os religiofos di- e1n chegat"ldo os nôílos , veo nôua 
:ziáo de quada húa, que clle 1nef.. a cl_Rey · gue os pôuos Mundeque .. 
mo dedararou à Rainha muitas res que habido certas ilhas que e ... 
coufas da fignificaçáo dêllas:& am- fl:áo em hum grande lago donde 
bos receberão as que vinháo pera fae o rio Zaire qL1e torre per ef}e, 
fuas pdfoas .. Na entrega das quaes reyno de Congo,erão rebellados &c 
& declaração das outras da. Igreja fuz1ão muito damno em as terras j . 

pon] elle pergúraua tnui particular- elles tomarcáas,a q comprülacodir 
rr1éte,fe pail'ou todq o dia & bõ pe.. dRey em pe!Toa:foi caufa g fe bap-
daço da noite,en1 q efpedio os nof- tizaíl'e elRey,não cõ aquella:fo~em
fos:os quaes foráo lcuados per hum nidade q elle tinha ordenado depois 
feu capitão ao lugar onde os tinháo q a Igreja foffe feira.O qual fàcramé 
apoufcntados.Rui de Soufa co1n os to pcrafua faluação recebeo no pro 
facerdotes & religiofos de que ó prio dia q [e pos 'a prin1emt pedr<!' 
1naioral delles era frey Ioáo da or- della: & por elRey dó Ioão fet au .. 
den1 de faõ Domingos : ( pafiados étor deita obra,quis elle q lhe foffe 
os primeiros dias de fi.1a .chegada) pofro o feu norhc Ioanne,fendo CQ 
ordenarão que fe fize.ffe húa Igreja elte baptizados fcis principacs fidal- . 
de_ pedra & cal, fegundo lhe per g~s dos q at.J.íáo de ir âqlla gu-erra,& 
elRey ~om Ioá<? era 1nandado ~ pe.. juntas ma~s de cé mil ahna~ q erão 

:viu.d,o~~, 



7)~ primeira CJ)eçqdá 
. v-indos : o.Csi por .c~u[~ dêlla -, co~ll.P · fegÍ.Jnd.o qizi~,o "'alg~s · dos n.ÔíTos 
d~ chegada dos nÔílos . . Pera a qua! · qpe là for.áo, (eriáp juntos paí1àn ... 
guerra leu ou húa bandeira corn húq. te dç: OQte~l·ra mH ho-J;nen1s: maes 
Cntz que 111e Rui d.e Soq[a. .enH~~· leu.~rpepre oqu.e v:iéto,ria .c.om a 
gou ,.etn virtud.e do qu.al Gnallh~ fee ~ final que \eqaqjl, do q.u.e foi 
prom,err~o q11e ~uia de vencer [eus . o aperc.ebimento dfi: ·fu.a ida. E ror~ 
imígos: a 8q~l ·bandeira lhe man::-· nando ~ .cidad~, efp~diofe Rui de · 
'daua .~lR~y .que ~ra da (anéta CnJ· Soufa pera.eG:e r~yn0 ,ddxat~dolho. 

· ~ada, qu~ lhe concedera o Papa pera ~ conuerfaõ P,os p~uos f~ey · 
Innp:cen~w ·9étau0. pera a guerra Antonio, que ~r~ afegqndfl. pdloa 
dos H1:h~ts. A Rainha yen,do que . depois de frey loa0, & outros qua-
el_R~y [e pF).rtia & que frey Ioão o trofrad<3s:& afsi algús h.omems lei~ 
principal .do~ relig~ofos , era faleci... oos pera os aco,1npanharen1 > &, 
d~o, & ou~ros dlanáo. doentes por ~~ttros pera entrarem ? fert~o da 
lôgo os apalpar a terra, começou terra com a}gús naturaes , cmnQ 
d~ fe quei~ar a dRey, pedindoJhe _ elRey dmn Ioáo mandaua pera 
qqe: ouuefie por ben1 ante d~ fua defcobrir o interior d~aquel-
p.~rtida dla f~ r baptiza?a :porque le grão reyno,~. pafi~n;1n 
efper<}r que :vtell~e o· Pr:nc~ pe que , . alem do g~ab lago 
çíl:~y.a n;t frontan~ dos tmtgos co- que difieinos._ 
m,o ~çlLe dçi~auà ordep~do ; dizen~ (!?!} 
do queª e{h~ .~erppo feria j~a Tgr~-:- . 
j;,}. ~c~bada >· era dle . termo ~J.ti 
comprido-& t~tnia (ak(Jerem ·os 
Ja1inií\:ro~ deite [açralnento (egu~1~ 
do j~ ,com~çauá~. ErRey vçqda 
qP.~!~tª r~~áo dla tinha defie r~q.l,.li-;
r·imen~Q , o.uue por hem qpe f9il~ 
bapti~~411 " ~ pG(eráo lhe n01:n~: 
J..imwr , Çotno ~ Rainha de Portu-· 
gal ; rnolhç:r d~lRey, . dorn lp~o ~ 
cp~ q~e ~unbos mªddo & molhef 
:fi~apqq ChriH~~os, ficarão Cp~rt p 
.tp~{ID;o no111e q~ç . tinháo. e{tt~l) 
qqqs ·Chri{\ia~1UsitxlGS princ;ipes có .. 
j~.m~os p,çr rnªtri1:110.1~io & (<l;ngue, 
co~no r~êl+os qqe .c~~o, qçlRcy d9rr~ 
Dqa~te, .&. ~utqre:s ~eft~ Chriftan-· 
<!f!clç=~ P;trt~.dg dRç:y per~ a.qudÍ-1 
g~1qra qH~ ç a p~çtfaq~ ~ ~.m ~ qm~l 

GAPIT.VLO~ X. 

!f C o mo entre e!Rey dom I o& o 
· de Ç 9ngo f5 [eft!: fil~o a prin.-

çipe . dçrn e/i jfonfo ouue a!~ 
gut~s dijf~rep_ças qrJe fe a-
ca6.ar 4o per falecim~nto drJ 
dito Rey. E ficou por her-

. deiro pacifico do Reyno e-
fie princ!Je dorn eA.jfonJ!;: 
o qu.c:tl te fim de, flus dta$ 
.feZJ o~ras de Chri[tianifli-
1r/:C! pr~nç.ipe ~ . 



Liuro Terceiro. Fol. 5 4 • 
• ., e.\~~$) A R TIDO R ui de. Sou primeiro feruor tj molhou rorí1an; 

~ . ~;~ ~ h'l pera dl:e Reyno J & o do a feus ritos & cufimnes. O ptil1 . 
~ - · . _, Pr~ncipe filho de~~ey dó cipe dó Atfonfo, em qué as cooGs 
~ ·- ""Ioao de ~ongo vmdo. d~l' . da f~ dbuáo . rriaes firmes como 

frontaria dos imi gos onde dl:aua, não era contente ddla mudança &: 
fédo j& a Ig~eja acabada :foi elle bap a todo-[eu poder defendia o éj ~on'" 
tizado com tnuiros fidalgos afsi dos fe!faua: começflrão aqudles a quem 
ij andauáo cõ ellc corno outros q a elLe reprehendia de indionar elRey 

-' d "" 11 " ,.,. 1 b eH:e aéto erao vin os, & por amor · -c;otra e e,rc .... q o ... ançarão de fua gra .. 
do príncipe dmn Affonf~ filho del ça & metera~ nella o filho pagão 
Rey dõ Ioão de Portugal ouue _elle Panfo Aquitimo>com fundamento 
o mefmo nome. Mas cotno o de- -q ficando dl:e por Rey viuiriáo em 
1nonio có efl:as Óbras de fe baptizar feus cuH:umes paífados·. E como to .. 
quada dia muita gente, elle perdia da a gente deib Etbiopia he mui 
gráde jurifdiçáo, trabalhou por lhe dada a feitiços , & nelles efl:à toda 
ficar ém penhor algúa pdfoa real · fua crênça & ft: dl!Ierão a elRey 
per a qual podeífe cobrar o perdido: · . os 1ninifl:ros do dernonio que te-
& foi hú ,filho delRey chamado Pá cião dbs ~bras ;, que foubdfe cer:-
fo Aquitünàro qual não queria re- to que feu filho dom . Affonfo do 
ceber agoa de baptiíino,afafiandofe cabo . do reyno onde efiaua, qu~ 
da conuerfaç~o de feu pae, & reco- · erão ou~enta . legoas, todalas noí .... 

·lhendo pera fi algús d' aquelles que ~ tes per artes que lhe os Chri-
eráo conforn1es a ieu propoíito.Ac .. - f\:ãos iníinarão vinha <}Uoando & 
crefcentou tnaes o demonio a eRa entraua com. fuas molheres, aquel-
dureza do filho, hú nouo dlirnolo las qüe lhe .a elle tolhiáo; cmn as 
:i!. elRey,pol? quereré obrigar os re- qnaes rinha aJÜntamento &.logo~ · 
ligiofos que fe apartaífe das muitas ·ineúna noite' fe tornaua. E que alé 
molheres q' tinha) & ficaíl'e cõ húa . defia injuria que lhe fazia,fabia tán,~ 
fb como n1andaua a Igreja:as qu2es to que fecaua os rios & tolhia as 
porque con1 efl:e precepto dos reli- nouidades não fere1n· boas: tudQ 
giofos perdiáo o eHado de tnolhe- a.fim d'elle não auer tanto tributo 
tes de Rey~ , tinbáo feus meios com do reyno como faia, pera não ter 
outras 1nolberes dos priuados del que dar ~quelles que· o feruião fiel~ 
R~y q també polo que lhes tocaua · mente , & elle- fe leuantar con1 <> 
trabalhauão com feus maridos que · reyno. ElRey com efias & outras 
acõfelhaifem :.1 elRey q tal não cõ- fabulas indignado contra o filho,: 
fe!iti.Oe. ElRey como era hon1é ve- tiroulhe as rendas que lhe daua pe: 
lho entregue a confelho dos feus,& ra fe 1nanter : & con10 diífo fofle. 
l11L1Íto maes inclinado~ vida paífa- reprehédido per algús fidalgos an1i ... 
da:_ co~e5.ou d~ (e esfriar d'a3u~l_!: g~3 d? pri~cip~; .9,~zendo feré.::1ql~~ 

.- cou,~a~ 



ma primeira ~eeada 
cou{ás engat1o,por quantofeu·filho rios do·princ1p€: a.ggràuando tal~ ~· 
de dia & de noite cravifl:o nas terras to dl:e cafo,que lhd1zeráo crer que 
onde dbua : por fe rnaes certificar andaua o pouo tão aluoroç.ado q~~ 
na verdade a cerca do filho , o r de- fe a iífo não acodifle, le.uantarfe li ia 
non·elRey hú feitiço q f e vfaua an- contra fua real pd1o~:. Chamado lo 
tre el~es. Atado o qual feitl ço em princjpe fobre efte negQcio á cort_e, 
hum patlo o 1nandot1 per hl'1.1noço aífentou.dle ante perder a V:ida,que· 
a búa:das fuas molheres,em que dle nefia parttt obedeçer a>ÍeLJ pae : Of. 
tinha fofpeita cha-mada' CHfua. Coá:.. nã:odeixou d~ profeguir na:. ôbr~. ~ 
fulo: . di-zend0 da parré·do príncipe era· em louuor de Deos· .. E. porque 
dom Affonfo, que elle lhe tnandá... em fua: companhia.andaua bnnt dó 
ua aqt:1elle feitiço, pera fe liurar da Gonçalo dos.que-foráo baptizados 
m~rte que lhe clRey ordenaua , & co1n dle, homem prudéte & . Chri-
afsi atodalas outras fuas m:alhcres. fiáo perfê .& zelo.darbõradeDeo.s: 
Ma~ ella como dl:aua innocente da rrabalha.ua elRey por o auar ~mão. 
cauíà porque lhe era aquelle prefen Mas· elle c~m (ué:b prudenda , & o 
te mandado.:diíle ao moço que po- prindpe corp. fuas palal;las,& Deos 
feíle o pano no chão : & foife a d- que os gouernaua,afsi ordenatráo & 
Rey,notific~ndolhe a offêrta de feq dilatarão fua ida, fingindo ora htia 
filho & outras palauras , com que. coufa ora outra,tudo applicando qO 
elReyvio fua i~nnocencia, & affen-,· feruiço delRey & occupações do 
tou q quanto ll1e diziáo do filho era gouerno da terra,& anecadaçáo dt: 
maldade. E dahi a poucos dias não fuas rendas q lhe mandauáo: t~ que 
dandocoma do cafo a al guem,má~ Deos quis tirar ell:a períiguiçáo. ao 
àou vir o principe & o reH:ittJio c1n principç,dãdo tal inflrmidade a ,leu. 
fuas r~n?as com maes a~crefcen~a:.- pae d"'é que faleceo. ~ 9ual1n?'rte 
menta de terras:& Cobre lilolhe fe:~ tatnbe defcanfou os noíl\Os_, mm~os · 

. húa faia publica; fendo prefente o~~ dos quaes pola vida q e1Re·y tinha 
mouedores defta fofpeira que elle & pouco fruél:o q çõ elle faziáo:~u'Lo 
teuera pera maior fua confufaõ, qs dauáo láçtdos cõ o principe:&per 
quaes logo 1nádou matar. Perà n.ãp ·meio dos rdigiofostinha o príncipe 
tardou muito que o demonio buf.. cóuerrido & baptizado ·grãde parte 
cou outro nouo catninbo : porq~e do [eu fenborio a ij chamáo !fundi, 
tornand?fe . o ~rincipe a fuas terqs q era a ca~fa de m:ior jl~dignação a 
con1~ h1aalum1ado per Deos & f~- elRey & aquelles q.erao tornados a 
uore~rdo do pae, mandou lançar feu primeiro viuer.Da qual ütdigna 
pregao que q~alquer peífoa a qqe çáo o principe era fabedor, & por 
foífe ach~d.o.:. 1dolo en1 cafa q mo f- iffo em quanto o pae foi doet1te po.,. 
reíf~ por tílo. O qual feito lôgo fi>i fio q foíle chamado per algús fidal-

·potlfi~~do a _elRey per 9s c~11tra- gos,q .lh_~~~~ão _C~l}ta.coll}o efiaua 
em 

/ 



en1 termo de mB'rte: & que feu ir-
má o Pan(o fe vinha chegando pera 
f. <:idade co1n propoíito de fe apo-
derar della com a gente que trazia: 
nünca confiou neH:es.recados,pare ... 
cendolhe fe~ eHa doença fingida 
pera o acolherem.Porem como foi 
certificado da n1~rte delRey .) er,n 
tres dias chegou à cidade:porque jâ 
fe vinha çercando a ella depois que 
commeçaráo inuiar nôua defia fua 
doença. E an~e que entraffe n~lla_, 
foi auifado pela Raynha fua máe}í 
dla entrada fo(fe de noute fecreta-
mente fem dl:rondo de gente. & g 
quaúta vidTe e1n .fua cõpanhia,fof-
fe pouca a. pouca com. ç_dlos na ca-
beça em que trouxeílem fuas anuas_, 
dizendo que era mantin1ento que 
vinha pera dla.Feita a entrada delle 
per efie m8do, ao outro dia faio o 
principe ao grande terreiro dos pa-
~os : onde mandou ajuntar os prin 
cipaes da terra que eráo na cidade; 
& lhe fez hum arrazoamento. No 
fim do qual'· elles fêgundo Íeu cu-
fiume primeiro que fe dali lnudaf-
[eln o leuantarão por Rey.cõ gran-
de fefl:a de tangeres & gritas:de n1a-
11eira que efie rmnor foi ouuido 
·nos alojamentos fBrá da cidade on 
à e ef\:aua feu irmáo,efperando maes 
oente pera per força d'armas fe fa-
~er Rty. E quando foi cértificado 
da caufa d'aquelle e{hondo _,&.a 
pouca gente que feu irmão configo 
tinha: [em 1naes aguardar pela gen-
te que efperaua,cõmetteo a eRtrada 
da .cidade. Eráo a efte ten~po co1n 
elRey do~n . Affonfo. trint~ & fete 

Fol. 5 ; • . 
Chrifiáos f8mente _, & como ho~ 
1nem indufiriofo naquelle miftet ) 
da.gucrra, & maes gouernado per 
Deos : mandou aos feus que nã<> 
buliífem contigo, mas que efperaf_. 
fe1n _a en.trada do innáo naquelle 
grande curral_, porque elle dperaua 
en1 a piadade de Deos en1 que elle 
cria_, que lhe daria viétoria de feus 
imigos. A.qual efperança lhe não 
faleç:eo> porque vinda a batalha do 
innáo que fo1 a pdmeira que en~·· 
trou no curral, da qual chouiáo fre 
cbas·. foi coufa milagrofa_, -que com~ 
aquelles poucos que acon1panha .... 
uão elRey chamando todos polo 
A pofrolo Santiago, & elle o nome. r 

de Iefu por ajuda: nuncadeixou de 
o inuocar r8 que dla baralha do ir--
mão lhe virou as c8Has _, a .qual foi . 
dar na [€gunda , & ];lúa desbaratol! 
a outra . . E por .Deos dar inteira vi--
étoria a efie catbolico Rey:ndl:a fo, 
· gid~ que o irmão leuaua por hum 
maFo , foi cair em hutn çepo que. 
ef.l:aua armado pera algúa fêra, on .. · 
de foi tornado per aqudles que o 
feguião,& co1n elle hu~ [eu prin- • 
cipal capitão. O qual capitão def_. 
confiado defua vida, ante de che-
gar a elRey, lhe mándou pedir que· 
polo Deos etn que elle cria lhe a-. 
prouuêílê que foffe baptizado ante 
de fua 1nÔrte, câ não queria perder· 
alma pois já tinha perdido o corpo 
porq elle. ~ria fer aqlle o verdadeiro· 
De os q os homés deu é adorar, por 
quãto ao tépo de ft.1a pdeja,ellevira. 
muita gente a cauallo armada q fe ... 
guia hü fu,~~! tal çofll~ a.qllc q ad~ .. 
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. q;Ja primeira decadtt 
rauão üschriíl:áo;~êãufa de todo feu de fua vida. Ê p~ra mi~hor exerç~tar . 
efiraao>por dl:a fera gente q peleja- efre officio de prtgador, apprehen-
ua.ElRey f.1bendo a penitéçia defre deo a l~r a nâ.f(a lingoage1n:& e{\u 
& como pedia o baptifmo,n,áo fô- daua per a vida de Chrifto & feus 
mei1te lho mandou dar, n1as ainda .Euãgelhos, vidas dos fanél:os,& ou-
lhe perdoou: & por 1nemoria defre tras,doél:rinas catholicas .que elle có J . 

feito elle & todolos de fua linhagé algúa infinança dos noílos faç.erdO-
hcaráo o~rigados de varrer & alim- t~s podia apprehender, declarancio 
par a Igreja, & trazer agoa pera fe tudo ~quellefeu barbaro pouo ,. Má 
baptizarem todolos pagãos. O qual dou tan1bem a efl:e Reyno de Por--
penitenciado f6i entreaue âquell.e tugal,filhos,neros,fobrinhos, & al~ 
honrad~ & catholico b~rio dó Gõ gús moço.s nóbres apprehéder letras 
~alo,q muito ajudotfa dl:eRey nas não fômente as nôffas, mas as lati-
c'oufas ?a fê: & porq~e,.,ao tempo q 1~as & fagradas:~~ maneiraqdefua 
fe bapr1zou efi:e cap1tao tomou o lu~hagem ouue p naquel\e feu rey-
110me delle dó Gonçalo, elle o fez no ClousBifpos,que exerç:ítando feu 
capitão d' algúa parte das fuas terras ofli~io feruiráo a Deos_,& deráo OÕ-
cm o recolhünento de fuas re,ndas. tentamento aós Reys ddl:e reyuo 
Pan{o Aquitüno irmão delRey afsli de ·Portugal, a cujas defpefas toda~ 

, . das feridas do ~epo em q caio, co- efl:as ôbras eráo feiras. E por mémo 
1no de nojo do feu ca(o: faleçeo en1 ·ria defra_ mjraculôfa xiél:oria q no f- · 
fua indignação.ElRey affétadas fua,s · {o Senhor conç:edeo a efre Rey dó 
coufas ficou pacifi_co em feu reynq, ~~onfo , ein o qual os\(éus imig?s 
pof\:o que teu e lTIUlto trabalho corp · VIr ao o final da cruz, & a cauallana 
algús princ;ipaes ddle, q per muit~s ~ddl:e dos Anjos en1 côpanhia do 
partes fe rebellauáo , por razão qa ApoH:olo Sax1tiago: & afsi porq en1 . 
idolatria: lnas Deos lhe deu fempr·e dia da inuençáo da cníz feu padre 
viél:orias ddles. Ao 'lual 11oOo k:- re~ebeo agoade baprifmo,& ta1nbé 
nhor déu tanta vida naquelle efra- .porque mediante efte final que lhe 
do real~q regnou cinquoéta & tar1- elRey dmn Ioáo 1nandou(c01no a~ 
tos annos _, & fale~eo etn idade qe tras fica)elle ouue graqdcs vitt01·ias 
outenta & cinquo,& em todo o t~- dos pôuos Múdequetes:tomou oor 
po depois que res:ebeo a f~, tê o vl- armas húa cruz branca de prata 

1
Ho-

tilno dia de fua vida,, mofirou não rida em cãpo vermelho' & o chefe 
fôméte virtudes·de Chrifrianifsimo do efcudo azul,& em quada canto 
u.,rinçipe, mas ainda exer~itou offi- do çhefe duasvie"iras d'ouro,por me 
f~iod'Apofl:olo: pregando & cõu1;::r moriado Apofl:~lo Sátiago:& <? pe 
tendo per fi grande parte do [eu PIO ~e prata:cõ 1naes·bú efcudo dos éin 
uo,zelando_t~nto a.hõra de Deos q quo de P.G\_tugal q he azul, cõ cin- ' 
~cft~ ~xer~l~lo ~mpregou o maFs quo vi[átes ô~.prata é.afpa,& çeter;~. 
·· ·' . C AP. · 

..... 



CAP IT VLO. xt 
. . f Corno a efle Reyno rveo ter 

. hum Chriflouao [olom ,o qual 
rvinha de defcobrir as ilhas oc-

, cidenta'es,a que agoracha~lia -
rnos Antilhas, por fer la ido 

Foi.) d, 
--~ ... - ~ -· ·. . ) 

q_rma!fe pera eile i1egocio;o que el~ 
le não quis fazer por as razões que 
abaixo diren1os. Chegado Col9m 
ante elRey , perê que o tcceheo có 
g~falhado~ ficou mui trifie quando 
v~o a ge~te da terra· que co1n elle 
vmba nao fer negra de cabello re ... 
uolto & do vulto como a deGuinê 

A J 
ruas conforme em afpeéto cor; & 
cabello como lhe diziáo fer a da 
India,fobre que elle tanto trabalha .. 
ua. E porque Colam falaua 1naio .. ' 
res grandezas & coufas da terra do 

· que ll~lla auia,& ifl:o COlTI búa fol-. 
tura de palauras , accufando & re-

.. ~~li!t.i. R O Ç E D E N D O prehendendo a elRey em não ac-
~~~ per dl:a m~meira as cou- ceptar fua offerta : indignou tanto 

per mandado ~e/ Rry dõ Per-
. nandodeCafte!la: f5 do que 
: e/R.ey do~n.loao fo6re ijfofez:J 
. f5 depois per f) tempo ern dit~n 
te focfedeo fo6re efte ctlfo. 

· fas ddl:e defcubrünéto, dl:a maneira de falar a algús fidal- . 
· dl:ando dRey o ann9 go-s ~ que ajuntando efl:e auorreci .... . 

de quatro centos nouenta & tres~ a . menta de li1~ foltura~cOIU a magoa 
{eis deMarço emVal do p~rayfo jú- . q viáo teraelRey de perderaquella, 
to do mofl::eiro de nÔífa fenhora em preza, offereceráo fe ddles que 
'das Virtudes, termo · de S~mtarem, ? querião 1nat~r,& con1 ifl:o fe eui-
por fqZâo da p&fie que andaua per taria ir efl:e hon1em a Cafiella. câ 
aquella comarca: foi lhe dito que verdadeíra~nente lhe parecia que a. 
ao porto de Li6boa era cheg~do hú vinda delle auia de prejudicar- a.efte 
Chrif\:ouão Colon1, o qual dizia q, Reyno;& cauÍ:1r algum defafiofe ... 
. vinha da ilhaCypágo,& tr~zia mui go a fua alteza) por razão da (Õqui ... 
t o ouro & riquezas da terra. ElRey . fia que lhe era concedida pelos fmn 
tmrque conhecia efl::e Colam,& {a. 111os Pwltihces: da qual conqui{l:a; 
bia que per élRey do1n . Fernando pdrecia que efie Coloro trazia a-
. de Ca{l:ella fora inuiado a efie def- quella gente. As quaes offêrtas el~ . 
<:obrimento, mandoulhe rogar que Rey não acceptou ~ ante as reprc-
quifeíle vir a elle pera faber o que hendeo como príncipe catholico_, 
achara i1aquella viagem; o que elle pgf1o que ddl:e feito d~ fi. mefxno 
fez de boa vontade~ n~o tanto por teud1e efcandalo: & em lugar. ditroj 
aprazer a elRey quanto por o 1na- fez merce a Coloro & mandou dar 
goai· con1 fua vifl:a. Porque primei,. de vdlir de graã aos homems qúe 
ro quefofle a Cafiella andou com · trazia d'aquelle nouo de[cobrüné-· . 

. eUe me~o Rey do!!! Ioáo que o tol~ comiftoocfpe:Ji.?~~ po~d:·. 

.. 
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'Da primeira decada 
vinda & defcobrin:1ento ddl:e Chri 
fiouão Col~m ( como então algús 
pr onofbcarão )caufou lôgo entre e ... 
fies· dous Reys,& depois a feus fuc .. 
~dforés ·algúas paixões & cõtendas, 
com que de hum reyno a outro ou-
ue embaixadas, aflentos, & paél:os, 
tudo f obre o nego~io da In dia .que:. 
l1e a tnateria defl:a nô!fa fcriptura: 

. . não parecerâ eHranho della traétar 
do principio deil:e defcobrimento 
& do que delle ao diante fucccdeo. 
Segundo todos affirm~o ;, Chrifl:o~ 
uão Colam era Genoes de nãção, 
homem efperto,doquente,& bom 
latino,& mui gloriofo em feus ne-
gocias. E como úaqudle tempo 
húa das potécias de Italia que maes 
nauegaua por razão de fuas merca-
dorias & commercios, era a nação 
Genoes: efte feguindo o vfo de fua 
patria & 1Uaes [ua propria inclina-
~ão, andou l1auegaJJ.do · per o mar 
de leuante tanto rempo,tê que veo 
a efias partes de Hefpanha,& deu fe 
â nauegação do 1narüéeano fegui.n 
do a ordem de vida que ante tinha. 
E uendo elle que elRey dom Io~o 
ordinariame11te mandaua defcobrir 
a çôfta de Africa com intenção de 
per ella ir ter a Indüt., como era hp-
lnetn latino & curiofo em as cou--
fas da geographia_. & lia per Marco 
Paulo que falaua moderadamente 
das coufas orientaes ~o reyno C~
thayo,& afsi da grande ilha Cypap-
go: veo a fan~efiar que per dl:e mar 
Oceano occ1denral fe podia nau e-
gar tauto , t~ que foil~m dar neHa 
~lha S:ypango J ~ em outras terras 

incognita-s. Porq~e co1no em o ~é~ 
podo Infante ~ôHenrique f e ddço 
briráo as ilbasterceilas, & tanta p.ar 
te de terra de Africa nunca fabida 
nem cUidada dos Heii1anhoes : afsi. 

I . 

poderia maes ao ponente aner ou~ 
tras ilhas & terras, porque a nature-
-za não auia de fer tão ddordenada 
ua compofição do brbe vniueríãl, 
<}Ue quife.ffe dar1he maes parte do 
elemento da .agoa que da terra def~ 
cuberta, pera vida & criação dos 
:animaes. C01n as quaes itn3gina-

r ções que lhe deu a continuação de 
naueg:ar,& praticados h01ne1n'S de~ 
fia profição que auia ~1eH:e reyno 
·mui efpertos com os defcobrin1en-
tos pafiàdos: veo requerer a elRey 
dó Ioão que-lhe de!Je algús nauios 
pera irdefcobrirailha Cypango per 
efte mar occidental. Não confiado 
·unto em o que tinha (abido( ou por 
milhar dizer fonh~do) d'algúas 
ilhas occiàentaes, c01no querem 
dizer al.gús efcriptores de Caflella: 
quanto na ·experiencia que tinha. 
em efies negociosl ferem mui acre~ 
ditados os dhang~itos. Afsi como 
Antonio de Nolle feu natural., o 
9ual tinha defcuberto ~\ ilhà de San. 
tiago de que feus futceflores tinháo 
parte da capitania·:& hmn Ioáo Bap 
tifia F rances de 11aç:io ) tinha a Hha 
de'Mayo, & los Du~ra Framet1go, 
outra do Fayà]_. E per ellá tnhneira, . 
aitida que maes não ácha!fe que al-
gúa ilha herrna; fegund? logo eráo 
mandadas pouoar : ella bãftaua pe-
ra fatisfazet a defpefá que com eHe 
fizeífem. Efta he maes certa c.aufa 

. à e fua 
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Liuro. Terceiro, "' ror-. 57. 
de fúà em prefa que algúas fições ( q pode Tôledo dom Pera Gõçaluez 
cotno diílemos) dizem efcriptores de Médoça-elRey o ouuio.Finalmé 
de"Caftella,& afsi Hyeronimo Car- - te recebida fua offêrta _, e1Rey lhe 
dano medico Milanes,baráo certo, mandou armar tres carauelas em 
doél:o_, & ingeniofo: mas: en1 dl:e Palas de Moguer, donde partio a 
negocio n1al infonnado . Porque tres dias de Agofl:o do anno de mil 
efcreue em o linro que cotnpos de quatro centos nouenta & dous: & . 
fapiencia,que a c~ufa deColam to~ defl:e dia a dous mefes & mei~_,que 
mar efl:a em prdla, foi d' aquelle di- forão a onze de Oél:ubro virão a 
to de Arifl:oteles,g no mar Oceano ilha a que os da terra chamão Gua .. 
alem deAfrica_,auia terra pera àqual nahani,-que he húa d'aquellas a que 
.nauegauáo os Cartaginenfes: & por ora os Cail:elhanos ch(amáo as 
decreto publico foi dcfefo que nin.- ilhas Brancas dos Lucayos, & elle 
guem nauegaífc para dia _, porque lhe pós nome· as PrinceGs por fer~ 
cotp abafl:ança, & mollicias della as primeiras que fe virão. E a efl:a ' . 
~enão aparta!fem das coufas do exer Guanahani chamou S. Saluador:& , 
cicio de guerra. ElRey porque-via dali fe pailou â ilha Cuba, & della 
fer efl:e Chrifl:ouão Col01n hometn ~ que os da terra châmáo Hayte,& 
falador & gloriofo em tnofl:rar fuas os Cafielhanos Hefpanhola. E por-
habilidades, & maes ·fantaftico & que elle pergunraua aos moradores 
de imaginações cõ fua ilha Cypigo, por Çypango, que era a ilha d'o fen-
que certo no g di?:ia: daualhe pou- propofito , & elles entendiáo por 

. co credito. Cõ tudo â força de fuas ·.E,ibão que h e hú lugar das minas 
importunações_,mandou qdl:iudfe da ilha Hayte: o leuarão a ella, on-
com don1 Diogo Ortiz Bifpo de de foi' mui bem rec'ebido do Rey 
C_,epta, & coni mefl:re Rodrigo & da terra á q elles cham,ão Cacique. 
mefl:re Iofepe, a quen) elle cõme- E por.que acharão nelle & na gent~ 
tia dlas coufas da cofmographia & muita facilidade,deixou ali trinta & 
feus defcobrimentos : & todos ou·- ouro homerns eJJ?. hmn acolhimen 
ueráo por vaidade as palauras de _ to de n1aâeira. e1n môdo de fortale .. 
Chrifl:ouáo Colam, por tudo fer za: & trazendo configo dez ou do-
fundado em ilnagiaações & coufas ze naturaes d' aquella terra _,fez fe na 
·da ilha Cypango de Marco Paulo, volta de Hefpanha_,& chegou. a Lif-
& não em o que Hyeronimo Car- boa a feis de Março do anno feguin 
dano diz. E cõ efl:e defengano efpe- te ( como diifem-os. ) ElRey dom 
dido elle delRey fe foi pera Cafl:el-· Ioáo com a nôua do firio & lugar 
'la,. onde tambem andou ladrando que lhe Colorn diífe da terra defic 
dl:e requerimento em ·i corte del feu defcobrimento, ficou mui con~ 
Rey d01n Fernando, {em o querer fufo: & creo verdadeir~mente qu~ 
ouuir: t~ que per meio do Arc~bif: efta terra defcuberta lhe pertencia~ 

. H &~ 
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& a[si lho dauáo' ã entender as pef-
foas de feu confelho. Príncipahnen 
te âquelles que eráo officiaes deite 
.1niHer da Geographia_, por a pouca 
difiancia q auia das ilhas terceiras a 
dbs que defcobrira Colam, f obre 
o qual negocio teue tnuitos confe-
lhos: e1n que affentou de mandar 
logo a don1 Francifco d' Almeida 
filho do conde de Abrantes .d01n 
.Lopo, cõ híía armada a efta parta. 
Da qual armada fendo elRey do1n 
Fernando certificado,per feus men-
fajeiros & carras fe n1andou queixar 
a elRey, requerendolhe que a não 
inuiaífe t~ fe determinar fe era da 
fua conquifia, & que Eera pratica 
do cafo podia mandar feus cmbái-
xadores . ElRey como fua tenção 
neHa armada que fazia era por lhe 
parecer que no defcuberto tinha 
jufiiça: por cõprazer a dRey do,m 
Fernando mandou ceifar della t~ 
Frilneiro fe .determinar. E pera iífo 
mádou a Cafrella logo no Iunhq fe 
guinte defie mefmo ãno ao doélor 
Pero Diaz & Rui de Pina caual-
leiro de fua cafa, efiando elRey dó 
Fernando em Barcelona: ao tempo 
que per elRey Carlos de Franç~ fe · 
fez a fegunda concordia & entrc:ga 
àe Perpinhão & ~ondado de Rufy-
lháo. Com éj elRey do1n Fernando 
ficou tão prôfpero em feus neçro-
cios: q e fias peífoas q elR e y ti~ha 

. mandado a elle fe vic:ráo fe1n ccm-
crufaõ, fômente que clle lha inqia-
ria per feus e1nbaixadores.Os qures 
d\:an~o elRey e1n Lisboa vieráo; a 
llu1n chatnauão Pera Dayala, ~:C a 

-· -~ .1. 

outro don1 Garcia de Caruaial, ir~ 
mão do Cardeal fanéta.Cruz.E co~ 
mo atenção delRey dom Fernldo 
era dilatar e.fte cafo rê lhe viren1 ou 
tros túuios q tinha inuiado a d1as 
ilhas que dc[cobrira Colom >pera q 
fegundo a qualidade da cou('1 afsi 
fazer a dtilna dêlla : eorneçarão..os 
embaixadores tratar em outras rua-
terias '" con1 tanta v:.uiadade por fe . 
deter, que entendendo elRey dom 
João o cafo, diffe que aquella em~ 
baixad-a delRey [eu . primo não ti-
nh~ pes ne1n cabeça. Alludindo 
if\:o a Pero DayJla que era m~mco 
de hum p~, & a dó Çarcia por fer 
homem hun1 pouco enleLl~do & 
vão,: & fnn outra conclnfaõ fe tor-
narão pera Caftella. Pera o qual ca-
fo fc:: 'acabar de concluir, inuiou el 
Rc:y a Cafrella Rui de SouÍ:.'1 & feu 
filho dom João de S~ufa, & Aires 
d 'Almada Corregedor da fua corte~ 
& a Efreuáo Vaz que depois foi fei~ 
tor da ca·C'l da Indía por fecretario 
da embaixada:& vifbs as razões & 
jufriça d'ambos os Rey~s, foi afTen. 
tado & determinado ef\:e defcobri-
mento não pertencer a eHe Reyno 
mas fer proprio de Caílclla. E por 
euítar efcandal0s & deba.tes que ao 
diante podiáo recrecer do q quadil 
hú defcobriífe ou feus fuccdforcs: 
demarcarão & partirão todo o v~ 
niuerfo em duas partes ig~aes, per 
dous n1eridianos hun1 oppo.íito :10 

outro, dentro dos qu~es fica!Ic a de 
marcação de quada hú. O primei ... 
ro ·meridiano fe lançou vinte & hú 
graos ao ponentc das ilhas do cabo · 

· Verde · 
. J 
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Verde: em que fe .embebeffem tre-
zepras fefenra & tantas legoastper~ 
alodle:& ddl:e meridiano t~ o ou-
tro a elle oppoíito pera a parte do 
ponéte ao refpeéto d' aque.lles qviue 
n~os en1 Hcfpanha: ficaíle a terra, 
ilhas & mares que fe entre -ambos 
conte1n da coroa de Cafiella. E~ 
outra parte que efià ao o ri éte della., 
tambcm ao refpeél:o da noíia habi-
tação, e1n que fe inclue toda a In .. 
dia com o grande numero das ilhas 
Orien raes, fica{Ie ~ coroa de Portu-
gal: com todalas daufulas & con-
dicrões que [e nos contraél:os con. 
tem. Os quaes farão iurados pelos 
ditos Rc:ys_, & os ouueráo pC?r fir-
lnes & validos per fi & per feus {uc 
ce!fores:& prometterão ferem pera 
[em pre guardados {em algum ou-
tro nouo intendime~1to. Cõ o qual 
cõcerto dl:e negocio ficou navonta 
de defies doús Príncipes por acaba-
~ o, fem de hum Reyno ao outro 
efia materia kr maes praticada., t~ 
o aRno de mil quinhentos vinte & 
cinquo,que entre elRey dom Ioão 
o terceiro no fio fenhor,& o Em pe~ 
radar Carlos quinto Rey de Caflel-
la ouue algúas differenças: por ra-
zão de húa armada que per via· de 
Cafidla leu ou .~s ilhas de Maluco 
que erão ddl:e Reyno hUln Fernão 
de ~Magalhães natural Portugues, 

e1n odio delRey dó· Manuel.,. 
por [e ir àggrauado delle · 

a Cafiella como vere .. 
mos em feu 

lugar. 
(!~!~ 

CAPITVLO~ XII. 

~ 7Jo q fuccedeo por c a ufa da· .. 
g:ande armada que e/Rey 
mandou em ajuda do Princi 
p~ dom I oão Bemoij: afii nas 
ltanças éf ami{ades que el 

. Rey teue cõ afgus fenhores do 
fertão d'aquelle Guine,corno. 
no ·defco6rimento q teue delle 
per algús homems que la mã 
dou t~ o nojfo fenhor leuar de-
fl~ ·~ida. 

IN D A q a mQl'~ 
te do Príncipe dó 
João Bemoij (co-
mo arras cõtamos) 
l11Udou todolos 

~~.fundamentos que· 
elRey fazia com fua ida & fonaleza 
que mandaua fazer.: .não deixou de 
mandar g [e contip uafiem os refga .. 
tes do rio C,anagà & Gambea., co- · 
mo ordinariamente :.mte defie cafo 
em quada ~um anno fe fazia. E per 
os nauios quede là vierão., foube q. 
a armada q inuiou a C,anagà não 
foi tão fem fruél:o ·como elle cui- ~ 
daua:. cá fenão fen,1io a refiituiçáo \fu~ a 
de Bemoij., aproueitou a bem dos f'!!, a;{ili 
refgates, ·& a fe melhor ddcobrir o· (J 
fertáo d' aquella terra do que ante r~ 
podia f~zer .. Porque os Príncipes da 
quellas partes.,como erão cofiuma .. ; 
dos ver f~mente hú ou dous nauio~ 
em feus p~rtos , em que hia gente 

H z, - dó n1aç 



TJa prirt?eir,:t de cada ·' 
'do mar póbrc & mal roupada·. ti- rio Çantor·: o qual principe ~ra dos 
n hão pequet}a opinião do efiâdo ~11aet poderofos dJquellas partes dJ. 
delRey, pofl:o que os lingoas lhe · prouin'cia Mandinga. Ao qual ne-. 

. diüdfem o que a11ia c~ no Reyno. gocio foi hum Rodrigo Rabdlo· 
Porem quando elles virão tantos efcudeiro de fua caf::1)&Pero Re,il!el 
nauios, tanta & tão luzid~ gente,& 1noço d' e(poras, & Ioão . Co \laço, 
t~tmanho aparato de guerra como béH:eiro d~ camar~, com·ourros ho 
foi naquella armada: afsi os efpan.. n1és de; feruiço q ~azião numero--de 
tou ,que de hús em ou~ros per todo ouro peffo:1s.E leuarão lhe de prefen 
aquelle Guinê correo aguella fama, . te cauallos>aze1nalas & mulas com 
com que aleuâtar'âo maes a efiima feus arcos,& algúas fôrtes de couf.1s 
a cerc::t da an1izade delRey. E tó1no eH:ilnadas entrelles,por j~ 1~ ter má-
os maes delles andauáo em grandes dado outra vez.E de todos efies cf-
contendas & guerras entre íi, védo capou Pero Reincl por fer bornem . 
<]Ue elRey (~mente pera reftituiçáo coftumado andar naquellas p:1rtes: 
de Ben1oij mandaL!a táo gr6ilà ar- & os maes falecerão de docnça,vin 
1nada, fem da parte delle Bemoij do efie Rey fazer guerra a outro 
auer ~ies merit6s ante elle. que o Rey dos Fullos cha1nado Temal1. 
bom defpacho dos feus na ui os, q~Jã E aÍs1 ficou defta & doutras idas q 
do vinhão ao refgate: tnouidos de elRey là mapdou tanta am·izade en 
feu intereífe cõ fundamento de po- . tre os no fios & efie }\ey Mandi Má 
der~ achar en1.elRey outra t~l ajuda fà, que inuianGv eu p.pr razão do, 
fe h1~ neceff.1na fofle, ou co tempr meu cargo de feitor deRas ca~s de, 
Cle o anojare1n, começ~ráo todps Guín~ & Indias,o anno de)nil qui~ 
quada hú em feu modo a qué o faria nhentos trinta & quarto a hú Pero 

· melhor no defpacho dos n:mios, 1& . Fernandez a eH:e reyno de Mandi. 
.inuiar prcfentes & recados a elR1~Y Manfa , c:m no1~e delRey dó Ioáo 
de grandes offerras . Donde proce- o terceiro noil'o fenhor, que ora. 
dco auer tanta entra~~ naqlla terra, reina P?r razão dó refga.te de Can-
que começou elRey Ja maes fegura- tor: efbmou o Rey mmto elle re--
mente per feus menfajeiros mandar cado que lhe foi dado da_ parte del 

. reca~os aos maioresPrincipes della: Rey. Dizendo que auia e1n boa v é~ 
& interuír __ em os negocias & guer- turaferlhe enuiado d.fe tTÍCl~fitjeiro, 
ras, que h~s com os outros trazi~o porque _a [eu auo g tinha o [cru pro-
como amtgo conhecido & efl:ima~ prio nome , fora inuiado outro mé 
elo delles._ ~arque nefie tempo tná~ _ fajciro doutre Rey dó João de Por ... 
dou Pero d Euora, & Gonçaleánes tugal. Tanta.tnemotia fcn1 terem 
a elR~y de Tucurôl, & afsi a elRey letras, auia -'entre dl:es barbaros das 
de Tungubutu, & per C1}~_ras vezes coufa-S· delRey dom Ioáo. E não fo-
·mandou a Mandi Manfa per via 40.- 11Uétc?per eftes (X pe.r Pero .d'Euora 
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nlllS ~ind-a per htim Mem Royz c{... o qual dles confe!làuão. Tamben;l 
cud-eiro de fua cafa , & per Pera de per via da fortalez~ da Mina mádou 
Aihmiga feu mo~o defporas q dle a Mahamed;bem ~anzugul & ne-
leuaua por companheiro: tnandoq to de Muífa Rey de Songo, que he 
dRey algúas vezes_ recados a elRey húa cidade das ltlaes populofas da-
de Tungubutu, & ao mefmo !e.. quellagráo prouincia a que n6s có 
maU q fe chamaua Rey dos Fullos. múmente chamamos Mand111ga.: 
O qual Temali ndl:es tempos foi · a qual cidade jâz no parallel,o do 
11aqucllas partes hum incendio de cabo das palmas,metida de11tro na 
guerra,leuantandofe da -parte do ful ferrão, per difl:a11eia de céto & qua ... 
em húa comarca chamada Futa tõ tenta legoas ( fegúdo a fituaçáo das 
tanto numero de gétes que fecauão ta boas da no!fa Geographia.O qual 
hum rio quando a elle chegauão:& Rey Mouro_,refponde11do a efre r~
afsi era efgui~o & barbaro efie a- cada delRey _, quafi como efpallta-
~oute d' aquella_gente pagaã, que a- do de talnouidade ( fegGdo vimos 
folaua quanto fe lhe punha diante. ctn as cartas defias menfajes que te 
E como con eih ferocidade tinha mos em noífo poder:) dezi<t que 
feito grande·dáno em os amigos & nenhum d.os quatro mil quatro cé:-
feruidores delRey, principal.mente tos & quatro Rcys de que ell~ def-
a dRey de Tungubutu_, Mandi Má cen9ia, ouuio recado nen1 vio mé-
fa & V li Manfa: maqdpulhe per al.. fajeiro delRey Chrifião, nem elle 
rgúas vezes feus recados de a1nizade tuihlnoticia de maes Reys podc:-Jb 
& outros.de rogo fobre os negocias fos gue deíl:es quatro, DelRey de 
da guerrâ que tinha com efies. Tá- Alimaein, delRey de Baldac; del 
betn nefre m~fino tempo efcreueo Rey do Cairo, & delRey de .!ucu-
per hum Abexij chamado Lucas q rol. Nefie mefmo tépo que elRey· 
foi per v.ia de Hyerufalem_, a elRey dom Ioáo {e vifitauá & carteàua cá 
dos Mofes 11ome mui celebrado dtes Príncipes barbaros, ma11dou 
entre os negros de~as partes de Gui tambetn per via do caftello de Ar: 
n~ de que falamos: o qual Principe guim ~cidade }luàdem; que efta. 
uaquelle tépo fazia guerra a elRey ao Oriente dell.e ôbt<t de fetetua le;-
Mandi Manfa. E fegundo .a noticia o-oas aflentar húa feitoria · con1 os 

b ' . que elRey dó Ioão tinha deite Rey Mouros, por ali concorrer algum 
dos :N1ofes & de feus vfos & cufl:u- ,tefgate de ouro: ~o qual11egocio fo 
mes, auia prefumpçáo fer algum ráo Rodrigo Reinei por feitor, Dio 
v.aOallo ,ou vizinho do Preíl:e· lo á o, go Borges c(críuão , & Gonçalo· 
ou a gepredos Nobis:por elle & os d'Antes por homem dafeitoria.On 
.feus teré môdo de chrifiandade, cà de efi:eueráo pouco. tempo por a 
0S rt1aes ddles fc 110Íneauáo p~r OS tetrél fer mui deferta,_& lo,t.nentc Vi .. 
-nomes dos Apoil:qlos de Chnfio, !eln a ~l~á ~s mdinos Alatue~ qu~ 
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1' . c-na p?·i,neira dêca.dã 
~s· ·vezes vinháo ao cafiello de Ar- . & nmto pÕ!l:o na prca efcondidQ~. 
vuirü, quefaõ Azenêgues, Ludàias afsi elRey cÕn1ctrendo per muitas 
.~ Brabarijs:dos .quaes não fe podia partes & vezes dl:a grão balfa 'de 
:auer informação do interior d:1 ter- Guin~,que tê hoje fc: não leixou pe .. 
ra de que elle defej~ua ter noticia, netrar, canfado eleita continuJçáo 
porque fua tençáo neflas feitorias q &. defpel'l de fua fazenda,& afsi dos 
mandaua fazer no ferrão, tanto era grandes cuidª"dos que lhe deráo os 
por (aber as coufas delle .& poder .negocias do Reyno,principalm~n .. 
penetr;tr as terras do Prefte Ioáo, &· te no tempo das traições, fedeixou 
Oriente, co1no por o refgate do ou algum tanto repouíàr ddle feruor 
·l·o que a dias concorria. lAs pdToas que trazia. Não poré1n q deixa!Ten1 
de que fe clRey feruia nefh: mifier os nauios ordinarios de fazeré !uas 
-de recados &_ dc:fcobrimento per viagés: t~ éj aprouuc a Deos de o le. 
dentr~ do fertáo, eráo os que no- uar pera fi, & lhe fuccedeo no rey-
meamos, & afsi Rodrigo Rabello, no o Duque de Beja don1 Manuel 
João Lourenço feus criados, & Vi~ feu primo que ( co1no veremosj no 
·céte Annes, & 1Ioão Bifpo lingoas, fegundo. anqo de fcu r_einado con-
·aos quaes elle agalardoaua de feus figuio na primeira viagem a efpe-
trahalhos, P?fio que não cõfegqíf- rança de ktenta & cinquo annos,. 

. .fenl o fim principal a que os n1an- en1 que feus ~ntecefTores tinhão tra 
.daua. E 11ão fômente per eftes feus balhado. Parece qqe afsi o ordena 
-naturaes, mas ainda per d\:rangd- aquell;t diuina prudencia : que hús 
ros, afsi t:otno Abexijs ' & algús prantem & outros colhão o fruél:o 
Alarues que vinháo ao caHdlo de da plãta. E que ifto vejamos algúas 
·Arguim,cõmettia efte defcobrilné- vezes, não temos licença pera juL 
·.to do fertão:· por lhe não ficar cem~ gar efies juizos de Deos:fbméte po~ 
fa algúa por tentar.. Tão occupado detnos·crer q rüngué pêrdc o lneri-
& f o licito o trazia efie negocio, to de fuas boas úbras;aqui per fama, 

. principahnentc depois que vi o & & na outra vida per gloria. Por ran 
· goll:ou de tnuitas'coufas de que os toJ pois lhe a elle aprouue que não 
' :t~~igos efcriptores nio teuerão no- per officio,mas per indígnaçáo)não 
t1c1a, falando ddb parte de Afrfca: · por premio, mas de graça, & maes 
·que . não lhe repoufaua o fpirfto. offerecido <] conuidado, cu t01naf1c 
E bc1n ·como hum liáo fJmipto cuidado de efcreuer as coufas que 
a quem a caça fc efconde cõ temor paliarão neHe defcobrünento & , 
·àel~e, em meio d' algúa gr:1nde & conquifb do oriéte : não permitti-
. e~mhofa balfa, ~ qual elle rode~ & râ q eu perca algú premio , [e dc:íl:e . 

·;. come~te per muttas partes,& ferido_ trabalho o poílo ter, trocando ou 
>~ efpmhado das entradas & faiqas, negando os meritos de quada hun1. 
1a canfa~o fe lan~a com o feutido , A qual fê & verdade .~uardádo nos 
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ao que elRey dom Ioâo fez en1 ro Por ~azão das quães fo.rtalezas, fun.: 
do odifcurfo de(ua vida acerca de- dadas ·como pôlfe real & auétua.l 
~'e defco~rimento, pofl:o que par- do q tinha defcuberto & efperaua 
ticulannete arras fica efcripto: aqui defcobrir per efic:: caminho: accref-
eln f o ma 9ueremos notar tres cou,~ centou ~ coroa defl:e Reyno o fe-' 
fas que ~1e efie Reyno deue, húa nhorto d.e Guinê que ~ra tetn. Na 
trata de louuor de· Deos, outra da qual pofle como prudente barão ~ 
gloria & honra da coroa real, & animofo Príncipe, por não dei·xar 
outra do accrefcentamento do feu duuidâs a feus fucceíl'ores com os· 
patrimonio. ~nto ao louuor de Príncipes da chnftandade , logo fe 
Deos, que tnaior pôde auer na fua determinou co1~ elRey dom Per-' 
Igreja,que.per indt~firia deite Prin~ nando de Cafiella: afsinãdo termos 
cipe, no 1naes remoto lugar da ter- & de marcações do q quada hum 
ra, & na gente nues çafára do no.. podia conquifiar (co111o arras fica,) 
1ne de Chrifio, onde podemos· crer & 1naes copiofamente fe contem 
que não chegou à pregação dos A- nos aífentog & paétos q fe fizerão 
poftolos:hoje e1n Sê Cathredaldl:a- entre dles. ~to ao accrefcétamé 
.rem altares cheos de oblações,~ to do patrimonio Real, eu não fei 
facrificios,offerecidos a elle tndino en efie Reyno jugada, portage ~di
Deos e1n notne de Chrifto I E S V zima, fifa , ou algmn outro direito 
noífa redenção&. feu filho. O qual real maes certo; nem que regular-' 
Chrifio Iefu, cre, ad8ra, & confe.ffa méte quada anno afsi refponda fel}l 
hum Rey barbaro per fangue , & rendeiros ,allegarem ell:erilidade ou 
catholico per fee, cotn tão grande perda, do que he o rendimento do 
pouo cmno tem o Reyno de Con- comtnercio de Guin~: & tal que fe 
go: que auendo fefenta annos que o íoubennos agricultar & grãge~r, 
dtà tnetido na Igreja de Deos per com pouca fetnente nos refponde-
fee& baptilino, em todo efie tem- · rà com maior n<?uidade que os re.. 
po fempre foi em accrefcentaméto guengos do Reyno, & liziras do 
do que profe.ffa, co1n tennos delle campo de Santaré. E rnaes he pro-
Bifpos,f.1cerdotes,theologos,~ 1ni- priedade tão pacifica, manfa, & o-
ni(l:ros da publicação euangelica. A bediente,que fem termos, húa mão 
fegúda co ufa qdeixou a efie Reyno, em o tnurráo acefo f obre a efcôru~ 
<JUe trata da honra & gloria da fua da b01nbarda , & a lança na outra, 
coroa, L1Õ duas fortalezas·. húa etn nos d~ ouro, marfitn, çera, coura-
Arguim acabada per fua indufiria ma, açucar, pimenta, malagueta:~ 

_.. perd~que'foífe começada en1 vida daria maes coufas~ fe tanto quifeífe .. : 
clelRey don1 Affonío feu padre, ~ mos della defcobri~ como defco ... ; 
a outra a de S. Iorge da Mina, no· brin1os alem dos r.ouos Tapóes,quc 
meio 9~ grande regtão 4a Ethiop~a~ , pà~~ ~~erca de nJs por ~ritipo~.es, 
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1Ja primeira CJJecada 
& Antichrhoí-ics ~ Finalmente d1 não l<3mente ella d~, os neceil~wíos 
tnuito. & bom pouo, fiel, carholi- & proueitoíos ~vida humana: mas 
co, femiçal, & que nos Jjuda em ainda dà almas criadas na Ínnoçer-
nofi'as necdsid3des : & tão animo- \ia de feus primeiros padres, qué 
[o pera com ellc conguifi:ar as ou- com maJ:líidão & obediençia mê-
rras l:~giõc~ qu~ co~quifia1:no's, & tem ~ pdcoç.o per fee & b~ptifmo,' 
que Iflo nao dao , q fe fofle cri3do de b:uxo do Jugo euangehco Mas 
na doétrina militar,de milhor von~ parece que por noffos peccados, QU 

tade iria fazer géte ~terra de GuinS per algun1 juizo de Deos occulto a 
que~ terra dos Soiços: .& ainda mal nôs nas entradas defla grãde Ethio~ 
porq os :tylouros de Africa, & prin- - pia gue n~s nauegamos: pos hmn 
cipalmente o Xerife de Marr~cos, Anjo percu~iente co1n húa efpada 
nefh: no !To tempo em efte vfo de de fogo de mortaes febres, que nos 
guerra fe {eruem maes delles que en1pede não poder penetrar ao in-
nàs. E não falando em as policias, terior das fontes deil:e horro,de que 
ou tnolicias de Afia cuja g~nte he procedetn efies rios d'ourioque per 
mu~ vicio[a ndl:e vfo ddlas, de que tantas partes da n8flà conq uiH:a faé 
Salufi:io jà cla~ou por ferem caufa ao mar. Q.@t1to à magdlade da cõ 
da corrupção da moddlía & re1n- quifia da India, & â fama q temos 
perança do pouo Romano, culpa alcançado de táo illufl:res viétorias 
em que a maior parte da nação Por · como della ouuemos., & os títulos 
tugues ao prefente j~z:mas traétan~ .. que a. corda deíl:e reinb por iGo.có-
ào dos fruél:os da natureza {em hu- feguio,depois do fale~imento defi:e 
spano artific~o q eíl:a terra da Ethio- Rey don1 Ioáo ~ nos liuros feguin...' 
pia d~, bem lhe podemos chªmilr tes o efcreucmos. · 
f~~if~ !!e natt!~aes delici~ Porqpe L I V R. O 
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LIVRO QVARTÜ 
DA PJtiME-IRA DECAD'A\ 
DA ASIA DE IOAO DE BARROS: DOS FEITOS 

que os Portuguefes fizeráo. no defcobritnento & conquifta dos · .-J 

· 1nares, & terras do Orieate : em que fe conten1 como a -· 
India foi defcuberta per 1nandado delRey dom Ma., --· 
--- -·- - nuel defie nome o prim~~r~ d~ . -· ___ _, .. 

Portugal~ 
(.?.) 

!f C'!"pitulo primeiro. (omo e!Rey d~m .lv.l~tnuel no flgundo ~nno 
do [eu reinado, .mandou V afio da ~atnrna corn quatro 'Vela~ 

_aodefcohrimentodalndia. ,.. - · 

~~~ALEÇIDO 
elRey dom Ioão 
fe1n legitimo fi-
lho que o fuc~e
ddle no r~yno: . 

~~~~~ foi a cuãtado por 
Rey fegundo elle 

deixaua e1n fet tefi:amanto ) o Du-
que de Beja dom Manuel feu pri-
mo con1 innáú, filho do Inflnte · 
dom F~rnando irmão delRey dom 
Affonfo: a -quc:m per legitima fuc-
çeílaõ erà diuida efia real herança. 
Da qual re~beo pÓíf~ pelo ~prro 
della que lhe foi entregue etn Alca .; 
çer do fal, a vinte fete dias de Oétu-
bro do anno d~ noífa rc:dem pção 
de mil quatro centos nouenta & 
c!nquo: fendo e1n idade de vinte. & 
!eis annos quatro mefes & vinte 
cinquo dias(con1o maes particular~ 
mente efcrcuemos em a outra nof-
ía parte intitulada E~ropa)& afsi em 

fua pi-opria chronicã: ) E porque 
co.tn cfles reynos & fenhorios tam ... 
betn herdaua o ptofeguünento de 
tão alta em preza como feus ante ... ' 
çeífoies rinháo tomado , que era. 
o defco~rünento do -oriente pet 
dl:e n~íTo mar Oçeano , que tan ... : 
ta induftria; tanto traball'lo, & def ... ; 
pefa , per difcurfo de fetenta ~ 
çinquo a11nos tinha cufl:ado : quis 
lôgo no primeiro anno de feu rey-
nado. mofirar quanto defejo tinha 
de acc~efçentar .~coroa defte rey-. 
no , nonos ti tu los f obre o fenho-· 
rio de Guinê, que por razão deite 
deícobritnento elRey dom Ioão 
{eu prin1o tomou , cotno pô!fe da 
c:fperança de: outros maior(ts efi:a-

. dos que per tfia via cfi:auão por 
ddcobrir. Sobre o qual cafo ., no. 
anno feguinte de notfenta & feis,' 

· e{l:ando em Monte tn~r o nouo, 
teue algús geraes çonf,g~~s:cm qu~ 

ouuc . ' ... 



. TJã primeira Z>úada 
ouue tnuitÕs & dHt'erentes vôtos,& mui proueitofa fetn cuf\:o de armas 
os maes farão que a India não fe & outras def~fas gue te1n 1ntüto 
diuia dcfcubrir.Porquealemde tra... menores ef\:ados do q elk era.Da{1 ... 
7er configo 1nuitas abri gações por do por ra~ão final,âquelles que pu-' 

. (er efl:ado nuli retnÔto pera poder nhão os inconucnientes a fe a In dia; 
conquifiar & comferuar: debilitaria ·àefcobrir:que Deos em cujas mios 
tanto as forças do reyno que ficaria elle ptmba efte cafo, daria os 1neios 
ellc fem as nec;eífarias pera fua con~ que conuinháo a bem do efiado Jo 
feruação. Qllilnto maes que fendo reyno. Finalmente elRey a.ílentou 
-defcuberta podia cobrar efie reyno de profeguir nefl:e defcobrilnéto,& 
nôuos competidores, do qual cafo depois eil:ando e.m EHre1noz decla- f)tt) 
jâ tinbão experienc;.ia,no que fe 1110- rou a Vafco da Gamma fidalgo de~ 
ueo entre elRey dõ Ioáo, & elRey . fua cafa por capirão m~r das velas q . 
d01n Fernandq de Cafiella, [obre o auia de mandar a elle: afsi polla cõ- ~ 
defcobrünento das Antilhas : che.. fian~a q tinha de fua pdloa, como 
~ando a tanto,que vierão a repartir por_ ter aução nefia ida, cà fegundo 
o mundo e1n duas partes iguaes pe- fe dizia Efienão da Gamma feu pae 
ra o poder defcobrir & conqui{}ar. ji defunto dhua ordenado pera fa-
E pois defejos de efiados não {abt- zer efl:a viagem etn vida delRey dó 
dos, mouia j~ efl:a repartição_, não Ioão. O qual depois gue Barrholo-
tendo maes ante os olhos que efp1~~ meu Diaz veo do d,efcobrimento 
rança delles & algúas mofl:ras do q do cabo de boa Efperança, tinha 
fe tiraua do barbaro Guin~ ~que [ç- mandado c rtar a maddra pera os 
tia vindo a eH:e reino quanto f e di. nauios ddla viager . . por a qual ra-
iia d. aquellas partes orientaes. Poré zão elRey d m anuel mandou 
a eftas razões ouue outras em cor

1

1- ao mefino Barrhol01neu Diaz que 
trario,q~e por ferem confonnes "9 teu di e cuidado de os mandar aca-

- defejo delRey lhe foráo maes ~cçep barfegundo elle fabia q cõuinbão, 
·tas. E as prinçipaes que o n1ouerãp, pera fofrer a furia dos 1nares d'aqu~l 
farão herdar efia obrigação com a le grão cabo de boa Efperança, que· 
herança do rey'i1o,& o Infante do;m na opinião dos ·lnareantes come~a
F,ernando feu paeter trabalhado ne" ua criar O!ltra fabula de perigos, co-
fie defcobrimento, quando per rc~u mo antiga1nenre fora a do cabo Bo 
tnandado fe defcobriráo as ilhas do jador,de q no prin~ipio falamos. E 
ca~o_, Verde: ~ mae1 por a fingular afsi polo trabalho · q Bartholomeu 
afetçao que tmha a 1ne1noria das Diaz leu ou no aperccbiméto defies 
coUÍ:1S do Infflllte .do1n Henriq~e nauios, como pera ir acõpanhando 
feu tio, que fora o auétor do. nouo Vafco da Gá1na tê o por na paragé 
titulo do fe.nhorio de Guin~ que e- que lhe era ne~e.ílària â fua derrÔta: 
3le-rey~l~ ~~~-~ ~ f(nd_g P!~P~~e~apc ~Rey lh~ ~e~ ~ capitania ~e hú ~os 

. - llaUIOS 



11áUiÓs qt1t ordinàriamente hiáo â 
cidade de íaõ I~rge da Mina. E fen-
db ji no atmo de quatro cétos no-· 
uenra & fete em que a frôta pera e ... 
fia viagetn eflau;1, de todo prefles,_ 
n1andou elRey eftando emMonte-
n1Ôr o nouo chamar Vafco da Gã-
maJ& aos outros capitães que ~uiáo 
de ir en1 fu-a companhia : os qua~s 
crão Paulo da Ga.mma feu irmio,& 
Nicolao Coelho.) ambos peffoas de 
quem elRey confiaua cfle cargo. E 
·pofto gue per algúas vezes lhe tiucf 
.{e dito fua tenção a~rca defl:a via-
gem)& diffo lhe tinha n1andado fa .. 
zer fua inftruçáo: pola nouidade da 
cmpreza que leuauaJquis vfar com 
cJle da folemnidade' que conucm a 
raes cafos , fazendo· eHa fala p~bli
t::a, a elle & aos outros capitães_, per 
ante algúas peífoas notaueis q eráo 
prefentes,& peraiífo chalnadas.De-
l'ois gue aprouue a noífo Senhor q 
eu re~ebefle o çeptro defta real he-
rança de Portugal , mediante a fua 
graça , api por aucr a bençáo de 
meus auos de quem a eu herdei.) os 
qu~es com glDtiofôs feitos & viél:o. 
tias que ouucráo de feus ilnigos a 
ten1 accrefçétado per ajuda de tão 
leaes vaflàllos & caualleiros co1no 
farão aquelles dódc vôs vindes,co-
n1o por caüfa de agalardoar a natu-
ral lealdade & . amor com que 'to-
dos n1e fcruiS~a macs prinçipal co u-
fa que trago na memoria depois d~ 
cuidado de vos reger & gouernar 
c1n paz & jufH~a: h e como poderei 
accref~entar o patrimonio defte . 
meu rey~? ~per~ que m~es liberal~ 

Fo!. 6-2. 
mente poffa ,dHhibuir per quada hú 
o galardão de feus ferüiços . E. con..: 
fidcranJo eu per rnuitas vezes qual 
fe.ria a maes proucitofa & honrada 
e1npreza & digt1a de mai0r gloria 
,que podia tomar pera confeguir 
cfla 1ninha tenção , pois louuado 
Deos defias partes da Europa 
em. as de Aftica a poder de ferro te .. 
mos lançados os Mom\os, & lâ to ... 
maríáo os priucipaes lugares dos 
pÔrtos do reyno de F~z, que he · 
da noffa conquifta: achei que ne ... 
nhúa outra 'he maes conueuientc: 
a efte n1eu reyno (como algúas ve .. ' 
zes co1n vofco tenho con[ultadõ) 
que o defcobrin1ento da Irtdia &; 
d' aquellas terras orientaes. Em a~ 
quacs partes,perâ que fejão mui re ... 
mÓtas da Igre-ja Romana,efpero na 
piedade de Deos que não fômentc 
a fG:e de noífo Senhor Iefu. Chnfi:o 
feu filho feja per noífa ~drninifita .. 
ção publicada.)& re~ebida,com que 
ganharemos galardão ante ellej fa:. 
n;a. & louuor a·çerca dos homems: 
n1as ainda rcynos & nôuos eftados 
com muitas riquezas védicadas per· 
armas das mãos dos barbàros j dos 
quaes meus àuÔs cõ ajuda & ferui~, 
ço dos voífos & voífo, teni. con-
quiH:ado efte 1neu reynô de Por ... 
tugal.) & ac:crc:fsentado â coroa.del ... 
le. Porque (e da côfta da Ethiopia,l 
.que quaíi.dc caminho he defcub~r ... 
ta, dl:e meu rcyno tem adquirido 
nôuos citulos , nôuos prouciros & 
rendJ : q fe pôd,c cfperar indo maes. 
adiante co1n effe defcobr'itnéto, fe ... 
não podc~m~~ çóíigu~ ~ql~as , orie~· 
· · ·· · . · ta e~ 



rnãprimeirã 'i)ecadd' 
t:itS. riquezas tão celebradas dos :111~ rigos & trabalhÕs,& OS 111alOfCS da 
tigo's efcriptorcs,partc das quacs per vida faz leues de fofrer, qu.ãto n1aes 

, cõmer~io tem feito tamanhas poté os deite camir1ho , § efpero efu 
~ias como faó,Veneza,Genoua;Flo Deos feren1.menores q -os paífados, 
tença,& outras .n1ui gra11des cÕmú- & g per vôs efie meu reyno cõíiga 
11idadc~ de Iralia •. Afsi q cõíideradas o fruél:o delles.Acabando dRey ~e 
rodas dbs coufas de q tetnos expc.. ptopor efbs palautas; Vafco da Ga-
ricnçia; & t~mbé cmno era ingrati- lha & t·odal~s nota.uds pdToas lke 
dão a Deos engeitar o q l'lOS tão f a- beijarão a mão: .afsi pbla m·er~e quç 
uoraudrnentc offereçe,& injuri01 â... fazia a elle·çmno ao reynt>.,em má-
quelles prinçipes de louuada me- dar a cfl:e dcfcobrimento continua-
moria de quem eu herdei dle def- do per ra11tos annos q j~ era feitG 
çobrimento,& offenfa á vos outros herança delle. Tornada a cáfa ao fi-
que niflo fofi:es,defcuidarme eu dd- léç.io q tinha ante ddleaél:o de gra-
le per muito tépo : m011~dei armar tificação,aífentoufe Vafco da Gãrna 
guatro velas(q cotno íabeis)etn Lií- em giolhos ante dRey, & foi trazi-
-boa dl:ão de todo prdl:es pera fe... da húa bandeira de feda cõllúa cruz 
guir dla viagem de boa efpcrança.. llo meio das da ordem da cauallaria 
E tendo cu na mcrnoria como Vaf.. de Chrifi<?,de queelRey era gouer-
co da Gáma <] dl:â prefente, em to... nador & perpetuo adminiftrador: :1 

calas çoufas q lhe· de meu feruiçq qual ellendendo o efcriuão da puri 
forão entr.egues & en:cómendadas~ dade entre os braços efu modo de o 
deu boa conta de fi.; eu o tenho ef... mena~em,diífe Vafco da Gãrna em 
colhido pera efta ida conro leal vaC. alta voz 'c~as palauras:Eu Vafco da 
fallo & esforçado caualleir<?, mere.. Gãma que Ôra per tnandado de vÓs 
~cdor de tão honrada etnpreza. ~ mui alto & rnuipoderofoRey tne~ 
qual efpero q lhe noífo Senhor lei-· fenhor , vou ddcobrir os mares &. 
xará acabar,& nella a elle;& a mirrt terras do oriente da India,j.uro em o 
faça taes feruiços com q o feu galar final ddl:a cruz em que ponho as 
ôáo fiqu~ po~ memoria nel~e_ & na.. n;_ãos. que por feruiço de Dcos & 
quellcs q o aJudarem n.os trabalhos vo1fo,eu a ponha afl:eada & náo do 1 

defra viagem : porq co in dl:a coll... . brada,ante ~ vill:a de Mout0s, Gen .. 
fiança pela experi~n~ia éj tenh? df tios,& de todo genero de pouo_ oü-
todos, eu os ekolh1 por feus adJ ud~t de eu for:& que per todo los pcngos 
dor~s pera em tudo o q tocar a .melj .. de agoa/ogo, & ferro, féprc aguar .. 
ferm~olhe obede~eretn. E eu Vafco de & deffenda ~têm8rte. E afsi ju:.. 
da Gama vo los encomédo_,& a el~ ro qué n~ execução & obra defte 
lesa vôs, & junrame11te a todos~ defcobrimento que vqs meu Rey 
paz & concordia: a qual he tão pq- & fenhor me mandaes fazer : co1n 
~erofa ·q ~en~ & palia todolos pc~ toda fê.» lealdade, vigia, & Çlí1ige~1-

, c1a .., ,' 
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~l~ eU VOS fÍruà' gt1~'rdé1i1db & C0111- , t~O efcúra era á flOtl~Í~ da ~etrá ~?d 
pnndo vo(los regtment0s que pera h1a bufcar, con1o os vetos .q fermao 
iil'o me fqrem dados_, atê tornat on- pera boa nauegaçáo. Mas pateçe q 
de ora efrou ante a prefença de vof- como a h1;tnifdlação defie nolld 
fa real alteza , n1ediante a graça de mundo .tantas çentenas de annos 
Deos, em cujo feruiço me inuiaes. encuberto_,Deos a pos ndl:e termo;' 
Feita dla tnenagé ,.foi lhe entregue. qu~mdo elRey dót11 Manuel oUuef.. 
a n1eftna ba,ndeira, & hum regin1é- [e a herança defre reynmaísi pern\i..; 
to e~n q fe cá tinha o que auia de fa- tio éj [em a ordem dos tndes na tu ... 
zer na viagem, & algúas cartas pera raes ddl:a 11auegação,fo!Ie a partida 
os principes & Reys a que propria- de Vafco da Çãma. Porque en_ren ... · 
tnente era inuia~o : afsi corno ao damos que as coufc1s que ptoçédem 
Preü:eloáo das Indtas,tão nomeado . do íeu quererJelle gue a~ ordena p<> .. 
nefie reyno & a elRey de Calecut, ra algú fim q nâs não alcançamosJi1• 

com as maes infonnações & auifos dà, os meio~ perà fevir~m effeétaar 
que elRey dó João tinha auido d'a .. I no tépo pera q as elle gt.üitda. E co- , 
quellas partes fegundo jâ diílemos: 1110 Vafcoda Gáma pera poder par .. : 
reçeb~da.s I as quaes cou(as elRey o rir não e~eraua maes g na~ios pre--. 
efpedlO,& elle fe veo a Lisboa COlU fies,& hu_ pouco de nerte q naquel .. , 

.~s outros capitães. , · le1 mefes . do verão ~1e .geral nefra. 

CAPITVLO. 11. 

!f C OJrJo~afco ~a Gamrna par 
tio de Lts6oa, {5' do que paf 
fi!tt té cltegar ao padrao que 

· 'JJartholomeu 'Diaz pos alem 
~o ca6o de boa Ejperan{a._ 

~-~ Hega_do Va.fco da ~á 
~V '0~ . _-ma co çs outros capt-
~ 0:~ c~~, táes a frisboa na entra 

"~SIO Up da de Iulho do anno 
. " . "" de mÜ quaüro centos 

11ouéta & fete:tanto éj os nauios fo-
. ráo pndl:es, recolheo fua gente pera 

fe partir, fem guardar a eleição dos 
mcfes de que ora vfamos pera ir to-

.. 1\ r.-. mar os vetos oeraes que cunao na- : 
quell~~ par~e~ ~ po:q naqu~g~ _t~po . . 

co.fi:a deHefpanha:poHos os nauios : 
em rafi:ello , lugar de anchoragern.·. 
antiga,hú dia ante·da fua partida foi 
ter vigilia coJn os outros capitães a 
cafa de noflà Senhora da inuoca~ão . 
de Bethelem, fituada ndl:e lugar de 
raH:ello. A qual naquelle tempo era 
húa hern1ida q o Infant~ dó Hen:i- · 
que n1ando-u fundar :onde eHauao 
alcrús freires do cónuéto deThomar b . 
pera adminífirarcm os facra1nétos 
aos marcantes. Ao feguit1te ~ia que 
era fabbado ou to de Iulbo, por fer 
dedicado a nô.lfa Senhora & a cafa 
de tnuita romagen1 : affi por etra 
d.euação, co_mo por fe iren1 efpedir 
dos que hião na armada concor-: 
reo grande numero de gente a el~a .. ' 
E guãdo foi ao embarcar de Vafco 
d~ 9á1na,o~ freires da cafa.cõ algús. 

, fascrdo~e~ 
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l])a primeira; decada' 
racerdote.s q"' da cidade lá eráo idos ve-las~ veÍldo ficat em terra feus pa-
I.' -' ~ I 11 dizer miífa, ordenarão húa deuota rentes & amigos~ & le1nbra,ndo 1e _ 
pro~i{faõ com que o leuaráo ante que fua viage;n efl:~u; pôfia em el-
fi ndta ordem: elle & os feus c0111 perança,& nao em tep.o çerto nem 
~irias nas mãos & toda a gente da lugar fabido:afsi os acompanhaná~ 
çidade ficaua detras refpondendo a c:1n lagrpnas como em o pcnfame-
húa ladainha q os fa~erdotes diante to das couíàs q en1 tão 11~u,os cafos 
hião cantando, tê os porem junto · fe reprefentáo na memona dos ho-
dos bateis. e1n quefe auiáo de reco.- 1nés. Afsi ~ hús olhando pera a ter 
lher. Onde feito íilençio, & todos ra & outros pera o mar,& juntamé 
de giolhos,o viO'airo da ca{à fez em te todos occupados em lagrylnas & 
vóz alta húa co~fifraõ geral~ & no penfat~éto d'aquella in~rta viar:· 
fim ddla os abfolue~ na forma das tanto eJleuerão prõptos niífo, te q 
bullas que o Infante dõ Henriqüe os nauios fealongaráo do porto.Se-
tinha auido pera aguelles que neJle ria a cõpanha defl:a bem fortunada 
dotcobrimento & conquiJla faleçef-. viagé_, entre marcantes & homems 
fem(como arras diíl'e1nos.)No qual d'armas, at~ cento & fetéta peíloas: 
aéto foi tanta a lagryma de todos, & os tres nauios i)ouco maes 9U 
<]Ue nefte· dia ' tomou aquella prai'a menos de cento, atê cento & vinte 
pôlfe das muitas que nella fe derra-· toneis quada hú. Do pri'meiro cha-
mão na partida das ?rmadas q qua:- ma~o faõ Gabriel, em q hia Vafco 
daanno vão a cfi:as partes que Vaf.- da Gáma.,era piloto Pero d'Aláquer 
co da Gamma hia defcobrir: donde q fora po de[cobrilnento do cabo 
.com razão lhe pode1nos cham~r de boa Efp.eráça: & efcriuáo Diogo 
praia de lagrymas pera os que vão, Diaz irmão' de Bartholomeu Diaz. 
& terra de prazer aos que vem. E Do fegundo per non1e faõ Rapb~el 
quando veo ao desfraldar das velas capitão Paulo da Gátna : era piloto 
que os marcantes (egundo feu v{o lpáo de Coünbra, & dcriuáo João 
àeráo aquelle alegre prin,eipio de de Saa. Dó terçeiro a q chamauãa 
caminho, dizendo boa viagem: to- Berrio capitão Nicolao Coelho:era 
àolos que efi:auão promptos na vi- piloto PeroEfcolar, & efcriuão AL 
fi~ delles , con; húa piadofa hu ma- uaro de Br~ga. E da na o era capitão 
111dade dobrarao efras lagrymas: & hum Gonçalo Nunez criado ddle 
con1eçaráo de · os encõmendar a Vafco da Gamma~a qual h ia fon1€.,. 
Deos, & lançat juizos fegundo o q te amarinhada,pera dep01s q os mi 
quada hum fentia d' aquella parttda. timenros dos nauios fe fo!lem ga-
Os nauegantes, dado q com o fer- fiarido tomarem os que ella leuaua 
uor da Ôbra & aluo roço d' aquclla fobref< létes,& a géte fe paflar a çlles. 
e~ preza embarcarão comentes, tã- Partidas eftas quatro velas, & Bar ... 
pe pa.ffado o ter~ o _ dQ ~csfenr da~ . ~~~!0111~\J Diaz é fua cõpanbia ~~ 

o naUio '~~-~"· 



Liurõ ~ãrta Foi. 64; 
o nauio pera a Minâ éonio dl:aua menos 1ouuor eíte teu trabalho q 6 
a[fc:ntado: com bom tépo tcueráo d·outros nôuos inuentores q· acha ... 
ern treze dias foráo ter â ilha de Sal(! rã o coüfas ptoueitofas pctá vfo do~ 
tiago que hc a principal das do ca-. hornetns, No tem pó ql:le o Infànte 
bo Verde, onde tomarão algtun re.. dorn Henrique cotne5ou o defco-
frefco. Depois da partida ~a qual brimento de Guinê,toda ·a nauegl-; 
ilha Bartholomeu Diaz os acõpa- ç~o dos 1nareantes era ao longo da 
nhou tê [e por no caminho da der~ côfta, leuandoà iêmpre p<Dr ruh1o:. 
rôta pera a Mina,Vafco da Gamma d~ qual tínhão 'fuas noti~iag pet fi .. · 
11a fua . E. a primeira terra q ron1qu nacs de que faziáo roteiros como 
ante de éhegar ao cabo de boa Ef- ainda ao prefente v(aõ em algúa lTij 

perança, foi a baia a q orachamáo neira, & pera aquelle môdo de de[.-· 
de Sanéta Helena_, auendo cínquo cobr.ir ~fl:.o bafiaua. Perô depois<Í 
tnefes q era partido de Lisboa:onde dles quizerâo nauegar o d:~{cuber..-; 
faio em ren'a por fazer agoada & af to, perdédo a vifta da côfl:a & en.:O: 
fi tomar a altura dofol.Ponj cmno golfandofe no pêgo do 1nar: to~ 
do vfo d~ aftrolabio. pera aquelle nbe~eráa q9antos enga11.:0s reçebi.,.' 
1nifier da nauegaçáo_, auia poco tê- ão na efiimariua & juiz,o. das Cui .. ." 
po q os marcantes defie reyno fe a- . graduras que fegundo feu 1n&do 
.proueitaua,& os nauios erão peque- em vinte quano horas dauá.o de ca .. ' 
nos: não cõfiaua muito de a tomar minha ao na~io 11 afsi por razão Jas 
dentro nelles por cau[a do [eu â tfar: correntes col"no d' o urros . fe.gcedos 
Pri~jpalmente com hú afl:rolabio que o 1rtat tetn ; da qual verdade 
de pao de rres pahnos de diametro de.caminho a altura he mui certo 
o qual armatiáo en1 tres paos a ma- n1oilrador. Perô co1no·a neccísida ... 
neira de cabrea por milho r fegurar de h e mdl:ra de toda! as. artes; em 
a linha falar_, & maes v,erificada & tempo delRey dom Joio o·fegtlll .... 
difiinétaméte podere1n faber a ver- do_foi per ell~. encõ~.endado e.fld 
dadeira alturad'aquell~lugar:poH:o 11ego;io a mdhe Rodrigo 1 ~a q leuaífern outros de latão 1naes pe mdl:re Iofepe ludeu ambos feus 
quenos,táo rúfticamente começou medicas)& a hmn Martin1 de Boe ... · 
·efia arte q tanto fruéto ten1 dado mia natural d'aquellati partes : o 
ao nauegar.E porque em efie rc.yno qual (e gloriaua fer difcipu~o de 
de Portugal fe achou o primeiro v- . Ioanne de ~ionte Regio a famà.: 
fo ddle em a nauegaçáo(perô q em elo afiron01no entre os profeífore~ 
a noífa Geograpbia largamente rra.. ddl:a f~icn~ia . Os quaes· acharão , 
étatnos ddl:a matd"ia em os primei dla maneir~ de nauegàr _per alru ... 
r os liuros dêlla : ) não ferâ efiranho ra .do · fol , de que fizeráo . fuas 
de H e- lu_g~r_,dizermos q~an~o & per taboad;s pera declinação dellc:co~ 
quen1 to1 achado ;a po1s nao he ~~ m~ fc ora vf~ entre os 11àueRat1tes_, 

~ pm~ 
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C]) a primeira decada 
j~ ma~s aput~damente do que co- algús -brincos de cafcaueis & contas 
meçou , en1 que feruiáo ' efies grar1-. . de chrifialino & hmn barrete.man ... 
dcs afirolabios de p~o. Pois efian- ' dou gue o foltaífe1n, açenandolilc: 
do Vafco da Gamnu com os pilo.:. que foífe & tornaífe cmn feus con1 · 
tos prõpto no tomar altura do fol · panheiros pera lhe dar é outro tan- . 
per efie n1&do ; deranlhe auifo que to. O que elle fez 18go, trazendo a- .I 

detras de hú rdo virão andar dous quella tarde dez ·ou doze éj vinháo 
uegros baixos a n1aneira de quehí bufcar o que elle leuou, que també .. 
apanhaua. algúas htiuas : & como lhe foi dado:& de quantas môilras 
ifio era o principal que dle defeja... de-ouro,prata,efpeceada lhe appre .. 
ua, achar quem lhe deífe algúa r~- feittarão de nenhúa deráo noti~ia. 
zão da. rei-r~, co 1nuito prazer man- ~ndo veo a outro dia j~ cmn e-
falnente 1nandou rodear Jnegros fies vieráo maes de quarenta,táo fa .... 
per húa encuberta pera· feré toma- ·nliliares , que pedi o hun1 hometn 
dos . . Os quaes con1o andáuão cur- d'annas chamado Fernão Velofo a 
uos & ·protnptos em apanhar mel Vafco da Gam1na, que od.eixalle ir 
aos pês das n1ouras c01n hllln tição com elles , ver a pouoaçáo que ti-
de fogo 11a mão : üunca fentirão a nháo pera trazer algúa maes noti%ia 
géte que 0s rodeaua, fenáo quando da terra do que dles dauão : o que 
ren1eterão a elles, dos quaes tom~- lhe Vafco da Gáma conçedeo quafi 
rão hum. Vafco da Gamma porque ~rogo de Paulo da Gamma feu ír-
11ão tinha lingoa -que ·o entçndeífF,, mão. 
& elle de a fombrado d~ aqlla noBi 
ôade não acodia aos açenos que a 
11atureza fez commús a todo los hp-
mems: mádou vir dous grumete:s, 
hum dos quaes era 11egro que fe 1[-
fentaráo juntq delle a,- comer & qe-
ber, apariandofe Çelles· por o def~f
fo~br~r. ~ qualtnodo aproueitou 
mmto, porque os grumetes o prp .. 

. uocario a COJ11er:com que quando . 
. Vafco da Gamma tornou a elle jl 
cftaua defaffombrado ) & per açe-
l'lOS tnofirou húas ferras que feri~o 
dali duas legoas , da11do a e~tenqer 
qu,e ao pê dellas eHaua a pouoaç;io 
da fua gente. Vaíco da Gamma por 

· que não podia inuiar melhor deCfo 
, ~bridor p~~ appellid~r os outros:FÕ 

C A P ITVLO. IIII. 

~ (omo Vafco da Gama foi fe-
rido e1n hua reuolt a que · os 
negros dahaya . de S anéta 
J[elena jiZ;erão:é5feguindo 
foa rviagerrJ deflohrio algus 
rios not aueis a t c chegar a 

. Moç~rnhique . 

· · -~~AR TIDOFenãove..: 
~~·~ lofo com os n·~gros , & 

Va{a~ da Gamma reco-
, lhido ao:feu nauio: fieoll 

Nico la o Coelho é terra a dar guar-
da ~ ge1~t~ , ~m quanto apanha.ua 

· · lenha, " 



Liuro ~t:trto. Fol: 6 5• ' 
. lenha~ & Õtltros mari(cauão lago- ( ' l'legros a élle polo entreter, da quál 
fias pôr auer ali tnuitas. Paulo da · ouíàdia fairão co1n ·os fucinhos la ... 
Gamma .por não efiar o~iofo, ven- uados e1n fangue,a que acodiráo os . 
do q entre os nauios andauão .mui- · outros: ~.foi ran~a a pedrada & frê 

. tos baleat.os tras o cardmne do pexe :chada fobre o batel , que quando 
tneudo, ajuntou· dous bateis pera Vafco da Gãma chegou polos apa-
andar co1n fifga & arpões a elles:? zigu;:1r, foi frechado per húa perna_,1 

qual paffatempo lhe ouuera de cu- & Gonçalo Aluarez 1nefire do na-
Ítal: a vida. Porque foráo os tnari.. tüo faõ Gabriel , & dous tnarinhei ... 
nheiros do batel em qu~ elle anda- ros leuarão quada hmn fua. Vendo 
ua, ·amarrar duas arpC?eiras d~ fifgas Vafco da G.ãtna que co1n elles não 
com que tiraúão, nas tôfies do ba- · auia meio Cle paz, 1nandou remat 
tel que eftauão a tachadas : & açer- pera· os nauios, & poré1n .à efpedj ... 
tando de ferir hmn ~aleato, a,Ísi ba- da algús bêfieiros dos nôifos empre 
rafufiou com a furia da· dor, q àu- garão nelles [eu alma~en1 por náà 
uera de trebucar q batelfe a arpoei- ficarem fem caiHgo: & dahi a dous 
ra não-fora comprida,-& o tnar de dias com tépo feito tnandou Vafco. 
pouco fundo, que cauCou dar o ba.. da Gatnma dar â vela fem leuar al...: 
le~t<: en1 feco fem .maes poder na- g0a infonnaçáo da ~erra como ~e .. 1 

dar, o ,qual lhe feru~o de refrefco. E fe1aua. Porque Fernao Velofo nad · 
fendo jâ fobre ·a tardé quereÍ1dofe · via co ufa qhe c_ontar fenão o peri- . 
todos recolher aos nauios, vi.rão vir go que elle dizia paífar ehtre aquel-' 
Fernão V elo f o per hurn tefo abaixo les negros : os·quaes tanto que f e a ... 

. mui apreífado : V~fco da Ga1n1na , partario da praia, o -fizet~ó tornar) 
como tinha os olhos em fua tornã... quaíi como que o queriáo ter nella 
da, qHando o vi o co1n aquella pref.. por anagaça pera quando o foffenl 
{a 1nandou bradar ao batel de Ni- recolher cõmetterem algúa n1alda·· 
colao Coelho que vinha da terra, de~ da maneira que mofharáo. Se ... 
<JUe tornaíTe1n a elle ao recolher. Os guir1do Vafco da Gamma feu cami 
marinheiros do batel porq Fernão nho na volra do 1nar p.ot fe defabri ... 
Velofo nuncadeixaua de f.:1lar etn · ::rar da terra,quando ve6'ab terceiro 
valentias : quando o virão f obre a dia que erão vinte de, Nouembro· 
prai~· deçer cõ paifos a tndo chou- paíiou aqqe grão, cabo de Boa Efpe 
to, a ~inte -deteHeranfe em O reco- ran~, COlTI menos totméta, & pe ... 
lber. A qual detença deu fofpeita rigo do que os n1arinheiros efpc . .' 
aos negros que efiauão em cilada rauáo, pela opinião que e11tre dles, 
efperando a faida delles em terra, q andaua, donde lhe chamauão .o c~ 
o tndrno Fernão Velofo fizer~ algú bodas tormentas: & dia de fanéta: 
fiLial que nãb faiífem.E em queren- Catherina chegará<? ond~{e ora cha . 
do entrar ao batel · ~ rc111~j:~rã~ d~lS lUa -agu~~a qe São BrasJ ·q l~e adle

1
1n
1
, · 
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1Ja primeira decada 
'delle fefenta legoas: E pofro que ~li çjo.? quandô veo ao quarto que era 
acharão negros de cabcllo reuolro vefp~ra de fanéta Luzia,falsou c~m 
.como os pa{làdos, dl:es fem re~eo · elle tao .grande te1nporal, q per ou" 
cheo-arác:> aos bateis a receber qual- tros tantos dias o fez correr aruore 
que~ coufa g lhe lança-uio na praia~ feca. E CÓlrTIO db era a primeira tb[-' 

& per a~enos começarã9l~go de f e n1enta em q os 1narea9tes fe tinhão . 
entender con1 os noffos: de n1aneira vífio, en1 mares & clünas não fâbj-
'que ouue entre dles con1mutaçáÓ dos: andauáo tão fora de fi que -não · 
.de daré carneiros a troco de coufàs q· auia maes J.cordo entre elles q ela~ 
lhe os noffos dauão.Porem de quan- mar por Deos,c~rando maes 11:1 pe-
to gado vacum n~azião, 1mnca po- níten~ia de feus peccados éj na ma. 
derão auer delles húa f<1 cabeça, ~pa- reàge1n das v~las, porque mdo' era 
re~e que o efiimauão: porque algú~ {ombra da môrre. Iv1as aprouue ' a 
boies, mochos, q~e os noffos virão piedade de De os qpe 11dl:es cafos cõ 
andauáo gordos & limpos , & vi- f o la· con1 bonança, que os tirou de 
nhão as 1nolheres fobre elles co1n tanta tribulacão & os leuou onde 

" húas albardas databua.E em tres dias ora chamáo os Ilheos chãos, çinco 
~ Vafco da Gatnma fe dereuc aqui, legoas auante do da Cruz,onde Bar .. 
teuerão os no fios mtiiro prazet cqtn rholomeu Diaz p6s o feu derradeiro 
ell~s por fer gente prazenteira dad<,t a padrão, paJJando per dlc polo tem~ 
tanger & bailar: entre os quaes auia po lhe não dar lugar~ tê iren~ tomar 
~lgús que tangião co1n húa manei.ra os outros ilbeos. Na 8ual paragem 
de frautas paftoris que em feutnopo por caufa das grandes correntei an~ 
pareçiáo ben1. Do qual lugar V ~íco darão 'hora ganhando I\ ora perden~ 
da Gamma fe mudou pera ou~:ro do ca1ninho, ar~ que diá de .Natal 
porto perto daquelle: porque entre paílàrão pel~ c8fta do Natal a q elles 
os.n~gros & os noffos começou aper -derão efl:e ·nome : & dia dos Reys 
2lgúa pedia fobre refgate de gado, entrarão no rio delles, & ~lgús lhe 
in-do elles fempre â v ifia dos nau1ios chamão do cÔbre por o refgate del-
ao longo da praia tê anchorare1n. le em manilhas, & afsi maffim, & 
E porque quando chegarão hia j~ . · mantírnentos q os negws· da terra 
grãde numero delles, maes em ·nlo- co1n elle refgatarão: tendo con). os 
do de guerra que de paz: mãdouJhe , noífos tanta cõn1unic'açáo p~Vaf
tirar com algús berços fômentt. ~?o r co da Ga1nma os iàtisfez cõ ·dacfiuas, , 
çs af01nbrar fem lhe fazer dáno:• & que foi hum :Ktiartim Affonfo mari~ 
foi tomar outr~ poufo dahi duas 1 I e- nheiro à ·aldea delles per licença do 
goas onde reco~heo todolos mapti- capitão. O qual veo maes contente 
roentos q~e leuaua e~ a nao & ~~lia do gafalhado que lhe fizerão, dó q 
f.i~ou quet~ada. Parttdo defl:e lugar Fernão Vellofo veo dos outros:por ... 
,@a d~ nofia ?enhor~ da Co~tl~P: gue não f§1nen~~ o fcnhor da aldea 

- , · p recebeo "'"' 



'Liu,:;o fl!!)arto. Fol. 66 ~ 
o te~ebeõ éõ grande fefi~,mas ainda Po~tugal. E a gente-deite rio perô q 
9uando tornou a. o nauio polo hon.-. tambern fo.ffe da cor & cabcllo co-
Jar mandou cõ elle maes de duzétos tpo elles erão,auia entre elles hom-és 
h01nés. Depois dle mefmo [enhor fulos qne parecião rrídbcos de ne-
cotn outros mui acõpanhados vie- gros & Mouros) & a1o-Gs entendião 
rã o ver os nauios , & e1n [eu traéta- palauras do arauigo q~ lhe f.1laua hú 

' n1ento 111of.hauáo habitar em terra tnarinheiro per nome Fernão Mar~ 
. fria por viretn algús vefl:idos de pe- tinz, mas a outra lingoa propría ne-
les & que tinhão communicação cõ nhmn dos noílos â ent~JJdia: donde 
gente de boa razão: & por caufa da Vafco da Gan1ma fofpeitaua, q dl:es . 

. muita familiaridade que os nôífos negros a[si na cor como nas palauras 
teueráo com ell~s e1n cinquo dias q do arabio podiáo ter cõmunicação 
Vafco pa Gamma fe deteue ndl:e lu- cõ os Mouros , da maneira q os ne-· 
gar, lhe pôs nome agoada da boa gros de Ialôf tê cõ os A zenégues.E os. 
pai.E daqui por diante começou de tnaes delles trazião, derredor de íi hús 
fe afafrar algú tanto da tenra con1 q pan_os d'algodaõ tintos de aznl,& os-
d~ noite paflou o cabo a q ora cha.. outros toucas ~& pa~1os de feda a tê 

·1na~nos das correntes: poréj começa carapuças de chamalote de cores Có 
a côfra encumarfe tanto pera dentro çs quaes iim1es & outros que dles de 
paílado elle, que fentindo Vafco da ráo, diZ~ndo que co11tra ~ nacimen-

. Gamma q as agoas o apanhauão pe- to do fol auia gente branca que naue--· 
ra de1..1tro,; ·temeo [er algúa enfeada . gauáo em naos como. aquellas fuas,: 
penetrante donde não pudeífe Cair. ~s quaes elles ·vião paífar pera baixo 
O qual temor lhe fez dar tanto !ef,. & ?era cima d' aéjlla çÔfi'l : pos Vaf.-. 
guardo por fugir â terra, que paffou co da Gam_ma nom.</~ e.~e rio do$ 
fem auer vifia da pouoação de C,o- bons íinaes. Fin~lmcnte çom d.bs 
fala, táo celebrada naquellas partes . nôuas & fc:gur~tl·ça da gére na com-:-
porcaufa do muito -ouro q os Mou- 1nunic;açáo que tinháo çõ os noflos 
ros ali hão dos negros da terra per per·modo de cõmerç-io de ~a.ntin.le 
via do cõmerçio ( fegúdq elle adiáte . tos da terra, quis elle dar pendor aos 
foube: & foi entrare1n hmn rio lnLli nauios por virem. já mui çujos: uo 
grande abaixo della cinquoe,nta le- qual tempo com ajuda dos da terra_. 
goas, vendo e11trar per elle hús bar,.. pos bú padraô per n01ne. $. Raphael 
cos com velas de pahna. A entrada dos que letiaua laura?~s p~ra <;:~edef
ào qual rio d~pois q virão o gentio cobrimento, da mane~ra dos outros. 
que habitaua à borda delle,deu gád~ que ficaraó pôftos ·do tempo delRçy. 
animo a toda a gente,pera quão que dó Ioão, E perô q nefre rio dos bõs 

' brad(). o leuaua: tendo tanto nauega fina e~ foi o maior .final q rê li tinl;_~o~ 
do fe1nachar maes q negros barba.. vifio,& que ,lhe deu gr;;tnde efperaç~ 
ros con1o os de Guiu~ yezinhos de do q hião iekobrjr, por eHe pra~ ... ~ 

I z.. nao 
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não hir puro fe!11 àlp-um delconto os quaes Ôra fc ~ham5o de s: Iorge ( 
de trabalh~: per dixiÇo de hum mes por caul1 de hú p:ldraó deite nome 
que ali, dleucráo no corregimento que··vafco da Gamma nelles pos:vi-
cl.os n::lllios, adoeceo muita gente de rã o-vir tres ou ,quatro barcos a que 

. ~ v b que morrco algúa. A maior parte foi os da terra chan1áo z::~m ucos, c01n · 
. de herifipolas & de lhe crecer tanto fuas velas de palm:1 & a re1no. A · 

a c;1rnc das gengiuas, q quaíi "não ca-· gente dos qu::tes vinha tangendo & 
bia na boca aos homés, & afsi como cantando, a 111acs della bem tratada: 
crcçia apodreçia & cortauáo nella co & entre dles homems brancos co1n 
rno em cunc môrw; couk1 mui pia- toucas na cabeça-, & vefbdo d'algo-
doh de ver: a qual doença vieráo de- daó a 1nodo dos Mouros de Africa/í 
pois conheçer que prosedia das cal?- foi pera os noifos 1nuico grande pra :.. 
11c~, pefcado !à! gado, & bifcomo zcr. Chegados d1es barcos .ao nauio 
corrompido de tanto tem pó. Teu c. de Vafco cb Gamma, leuãtoufc hmn 
rã o maes fobre d1e trabalho a tê ('Ü- da que lles bomcm_s bem vdhdos: & 
rem ddl:e ri~ dos Bons . finaes dons começou per aralllgo pergumar que 

. grandes perigos: hum foi,q_pe ef\:ádo crente era & o que bufcauáo. Ao que 
Vafco da Gamma a bordo do nauio Vafco da Gamma rnandou rrfpõder ' 
de feu irmão Paulo · da Gamma em , per fernão Martinz lingt1a, qne erão 
húa batcira pequena _, fôn1e11te con1 Portuguefes vaflallos del.Rey de Por~ 
dons marjnheiros que a re!nauáo, & tüaal: & quanto ao que bufcauão de 
tendo as mãos pegadas nas cadeas da pois q foube1Ien1 cuja aquella pouoa 
cnxarcea em quãro falaua com elle: çáo era, então r~fpondenáo a ifio. O 
de~ia agoa tão tdâ , que lhe furtou a Mouro que fala na ( fegúdo [e depois 
bateira per baixo)& elle & os p1ari- foube) era natural do reino de Fê-z:& 
nbciros não teuerão maes h1Í"llaçáo q vendo q o trajo dos no !Tos não era 
ficar é dependurados nas cadeas, tê q de Turcos co1no elles .c.uidauáo,creo 
lhe acodiráo. O outro perigo acon- que diziáo verdade: & como h01né 
teceo a efl:c mdino na ui o o dia de fua íàa::tz fimulando contentamento de 

J . b 
partida q foi a vinte qüatro de Feue- flla vinda, rcfpondco que aquelb 
reiro,íàindo pela barra do rio foi dar pouoacáo [e cban1Jua !vfoçjlmbique, 
eJJ! fecoe1n hum banco darea onde da quaÍ er:1 X~que hurn [enbor cha-

. cfieueemtermo de ficar perafcm- mJdoC,acoeja.Cujo cuO:ume era, 
i1re: n:as vindo_ a marê fabio do pcri- tanto que ali chegauáo nauios dhá-
g?, co qu~ fez~~~ caminho fempre à geiros mandar Dtber delles o éj que-
_v1fta da .coH:~~te q dahi a çinquo dias riáo: & fefo.Gen1 n1ercadorcs traéb-
chegou a hua pouoação ch:1mada riáo na terra, & fendo nau~antes 
Moçambique, & foi· pouC1r em hús que paílàuáo pera outrJ tiarteJproue .. 
ilbeos apartados della pouco macs los do que ouudfe nella. Vaíco da 
àe legoa ao mar. Surto ncftcs ilheos, Gamma a eH:as palauras refpondco, 

que ,_ 
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~ C o mo depois que V a [co da 
Gamma affintou pàz com· o 
Xeque de .~..Uoça?nbique, &' 
elle lhe prometer Piloto pera o 
levtar à lndia:fe rõpeo a paz, 
é5 do que fohre ijJo Jucçedeo. 

~ legre das peças q leuaua l .p Artido o Mouro ... mui· a-

~· . . rnaes q por ver os noífos 

que fua vinda ~qt1elle porto era paf-
L1gem pera a India fazer algús nego 
çios a q elRey feu fenhor o enuiaua, 
prin~ipahnente Dom elRey de Ca-
lecut: & por quanto elle não tinha 
feito aquelle caminho lhe pedia q 
di!ldfe ao Xêque <]Ue lhe rnanda!fe 
dar algum piloto d 'aquüllas partes 
que elle o pagaria mui bem. E quá-
to ao negoçio do traé'tar , dle não 
trazia mercadorias pera iífo, fôméte 
algúas pera a troco dellas auer o q 
ouue!fe miiler,& tudo o 1naes erão 
couÍas pera ~ar aos Reyes & fenho-
res de que re~ebeile bõ gafalhado: 
& porque elle efperaua de o achar 
ali fegúdo trazia por notiçia,appre-
{entaíle ao Xeque algúa fruita que 
lhe qneriamandarpera faber o que 
auia na terra donde elle vinha. O 
Mouro como homem experto, ref-
pondeo attentalnente,dizcndo que 
todas aquellas coufas elle as diria a 
feu fenhor , & que fe algúa queria 
mandar elle lha prdentaria da íua 
parte: & quanto ao piloto que def-. 
canfaíle porque ali auia muitos que 
fabião a nauegação 'da lpdia. Vafco 
da Gamma com ef\:a facilidade que , ,., 
o Mouro moilrou, & noua q deu, 
m~ndou logo tirar algúas cõferuas 
da ilha da Madeira pera o X~que: 

& a elle deu hun1 . capclhar 
de graã, & outras coufas 

~efta fôrte com que 
fe partio con-

tente. 
( .? • ) 

· naquellas partes,. come-
çarão elles fdl:ejar a nôua que dem 
dando louuores a Deos pois j1 ti-
nha vi H o géte q lhe falaua na In dia, 
& [obre iffo promettia piloto pera 
os leuar a ella. Vafco da Gãma perô 
que fem comparação a1gúa daua 
dl:es louuores a Deos, & moftmua 
maior prazer, afsi polo auer nelle 
como por animar a campanha dos 
trabalhos que tinhão paífado : toda 
vta como C]Uem efguardaua as cou-
fas com tnaes atéçãoJnão ficou mui 
fatisfeito dos môdos & cautelas q 
.fintio no Mouro falando com ellc:j 
porque entendeo não .6car tão con-
tente como moíl:rou quando foube 
qué erão Portuguefes. E {em faber 
que era do)reyno de Fêz efchola 
militar delles , do ferro dos quaes 
podia elle ou couf.1 fua andar a{si-
nado,atribuio que a triíl:eza que: lhe 
vi o feria por faber q erão Chriíhíos: 
& por 'não defconfolar a gente em 
tanto prazer como tinha) não quis 
communicar iilo q enten~eo nelle 

l ~ cont 



ma primeira ~ecada 
com pe!foa algúa: o mouro tam~ n1aes no1ne1dà efcala de todo o' 
betn poréj na dil!gençi{l de {ua tor- ll1ttndo,& per f!equéração a 1naio.r 
üada rpoftraíle que lhe tinha boa q rem os Portuguefes: & ranto,que 
vontade veo lôgo': çlizendo quão poucas cidades ba.no reino que de 
contente o Xêque efiaua co-m as clnquoéta annos a db parte enter-
úÔuas _éj lhe deu. de qué erão & quá raifem e1n (i r~nto ?~funt_o .... como ., 
to dhmara feu pref~nte. , trazendo ella té dos noílos.Ca depot~ <..] ndl:a 
e1n retorno algú refrefco da terra. E viaaé a In dia foi dcfcubei:ra tê ora, 
afsi lhe diffe dá p·~rte do Xeque raes · pogcos annos paífarã~· q â ida, o~· à 
.palauras [obre a· efian;ia que tinha vinda q não inuernaílé ali as noílas 
111ui longe da pouo~ção pera [e có~ naos:· &. algús inuernou quaG roda 
1nunicaré de n1àes pert(): q 1noueo húa armada, oú.de ficou fepulrada 
·Vafco da Gãmtna a entrar détro no a maior parte da gente por caufa da 
·porto~ E pofio que niífo Ot:Ítle .ref-. terra íér mui·doentia.Porque como 
guardo dos pilotos do lugar, quádo · o íitio della he bú cotouello a ma'" 

_.foi â entrada, leuãd'ó diãte o naüio neira de cabo que efl:â en1 altura de 
de Nicolao Coelho, por fer 1naes quatorze graos & meio, do qual có 
pequeno_,& elle a f6nda na 1não:deu uem q as naos q pera aquelbs partes 
en1 parte q lhelan~ou o lême fôra, nauegão ajáo vifl:a pera 'irem bem. 
& cõ tudo fàluo o barico furgiráb nauegadas, quando os ventos lhe 
~iantc da polioação hG pduc.o afaf- não ~eruem per ... a paífar adiante~ i~a 
tados della. A qual eHaui aílentacla ou vmda, ton1ao aq(\elle remed1o 
em hú pedaço de terra torneado dYa de inuernar ali: & defl:a necefsidade 
gua falgada c01n g fica em ilha, ~q- & d.'outras (conio adiante veremos 
do terr~ baixa & alagadi·ça, dõde f~ · na defcripção de toda e{la côHa,) 
caufa fer ~lla mu1 doentia:cujas cà- pro~edeo elegerfe pera efcala de 
fà~ erão palhaças, fôméte húa 111ef- noílàs.naos,hum lugar tão docn.tio 
. quita, & as do·x~que que erão Cle & batbaro~eixado na md!na ct>Ha 
taipa có eirâd'o's per cima.Os pouqa outros mais cdebres & n8bres.VaC 
dores ·da qual erão _Mouros ·víndqs co da Gamma depois que tomou o 
de fôra , ·os quaes ' 6z~1:ão· aquellà poufo diante ddb pouoaçáo Mo ... · 
pouoaçáo_ con1o efcala da· cidaqc çambiqne: ao !eguinte dia em cotn 
~lôa q efiaua diante, & da Müp · p~mhia do Mouro do recad-o que o 
C,ofalaq ficaua atras: pon] a terra veo viiitar mádou o efctinão do feu 
em fi era 'de pouco·rraél:o, & os na- nauio cõ algúas coufas ao Xêque. 
turaes qúe cr2o negros de cabello O qual prefente obrou tãto depoisq 
reuolto como de Gnin~)1abirauáo o elle re~ebeo que começarão logo 
·n~ ~erra firme.Aqual pouoaçáo Mo de vir barcos aos nauios a trazer 
~a1nbigue ~· a1udle dia tmnou tár,:a . tnantimentos da terra:· co1no gente 
1po.íie de nos 1 q em nome~h: h?je ~ _que comesaua ter fabor no retorno 

~ue . .... , 



. Liuro ~árto. Foi. 6~. 
que auíão ddl:as· êou{as:· E -per efpa-- que differiao na lingõa,-·& doutràs 
~o de dez dias em q [e deteuerão ef- não dauão razão;dizendo fairem de 
perandotcmpo~ a.ílentou Vafco da [ua terra de taõ piquena idade que 
Gamina paz com o Xêque, & etn não erão j~ lembrados. Os Mouros 
final della meteo na ilha S. Iorge o como entenderão que e> capitão fol 
padrão deile nomeq diífemos: & gaua de falar com elles_, polo fiualq 
ao pê delle fe pos hú _altar onde fe lhe via da Chrifiandade, fizeranfe. 
difie thiífa,& tomarão' todos o facra mui aprdfados pera fetornar a terra;! 
n1ento.Porq aqui fizerão o primei- & quaft por for~a leuará os AbexiJs,' 
ro termo & _de maior efperan~a do & afsi os efconderáo q por muito q 
(eu defcobriméto pera q conuinh~ Vafco da Gãma trabalhou por tor ... 
defporenfe com as cõfçiençias em nar a falar com elles nunca maes os 
efiado,q fuas prêzes foíren1acçeptas pode auer.Afsi c] po_r efl:es íinaes & 
a Deos, & maes por fer tempo de outras cautelas que vfauão có elle: 
Guarefma em que a Igreja pbriga a quis faber fe tinha certo os pilotos 
iífo. Nefie tépo entre algús Mouros q lhe prométterão, & mãdou os p.e 
GUC vinháo vender aos nau i os man dir ao Xêque. O qual como tinha 
timentos:vierão tres Abexijs da ter~ a!fentado o c] efperaua fazer,leuemé 
r a do Prefie Ioáo.- Os q uaes poilo q te lhe tnandou dous Mouros q acer 

' feguiífem o errar dos Mouros , co- cada nauega~ão a feu môdo prati--' 
mo foráo criados naquella maneira o carão qé, dos quaes o capitão ficou 
de religião & f~ de Chrifl:o que feus cõtente,& ailentou com ~lles éfpor 
padres tinhão, ainda q não confor... premio de feu trabalho auia de dar 
me a Igreja Romana: e1n vendo a a quada hú valia de trinta .meticaes 
imagem do Anjo Gabriel pintada d' ouro pefo da terra~ q poderão fer 
em o nauio do [eu nome que era o ate catorze tnil reae~ dos no.ífos, & 
de Vafco da Gamma ; como coufa tnaes húa marlota de graá.As quaes 
nôta a elles por em fl?a patria auer coufas elles quiferáo logo leuar na 
tnuit~s Igrejas que tem e fias images máo:dizendo q não podiáo d 'outra 
dos Anjos, & algúas do proprio maneira partir,por quanto as auião 
11ome, aífentaranfe em giolhos & dedeixar a fuas molheres pera fua 
fizeráo fua adora~ão.~ndo oca- n1anté~a. Vafco da Gãma perô éj fe. 
pitão foube delles ferem de naç~o não 6aua ddles polos iinaes q jâ ti-
Abexij, cujo Rey nefias partes era nha vifto,leue1néte o fez: aífentãdo 
çelebrado por Prefie Ioáo das In- éj quando hú fo.ífe e1n terra ficaífe 
dias, coufa a dle taõ encomendada, outro em o nauio,polo auer mifter 
começou de os inquerir per Fernão pera a prática da nauega~ão. · Paífá~ 
Martinz lingoa:os quaes pofio q in dos dous dias que Vafco da Ga1nma 
tédião o arabigo,a muitas palauras tinha feito efte concerto co1n elles..,1 

não refpondi~oao propoúto~con1o ~~~.no~ mandar a Jnenháa feguinte. · · · · · .. · · J 1 - dou~ 



f]) a primeira ele cada 
·dous bai:eis bufé:ar lenha & ago~, q 
os 11.earos da terra f o iáo a por na pra 
ia cõ premio éj lhe dauão: no reco-· 
:lher da qual, de fubito fairáo a elles_ 
fere zãbucos cheos de gente :umada 
a feu modo,& com húa grande grita 
come~arão.de os frechar,de q ouue-
ráo feu retorno cõ bdl:as, efpit1gar-
dâs que .os noffos leuauáo por reC. 
guardo. Com o qual rompimento 
de paz ficarão em tal eihdo q núca 
n1aes apare.~eo barco, & tudo fe re .. 
colheo diante dà vifia dos nofios 
pera .detras da .ilha. Vafco da Gáma 
temédo g per algú tnodo lbe en1pe 
di Irem feü caminho , :mido cõfelho 
<:mn os capitães & pilotos,bum do-
mingo onze de Março fabio dante a 
pouoaçáo & foi tomar o poufo n, 
ilha de S. Iorg~: & depois q ouuiq 
húa miifa, fe fez à vela can:;.inho da -
India, leuádo cõíigo hum dos pilo-,. 
tos:, porq ao tépo do rompiment9 
efiaua o outro em terra. E pare~e ~ 
·os trabalhos que ali auiáo de pafial! 
ainda n~o fe acabauáo cõ fua parti-.. 
da, porque como ella foi maes po~ 
euitar outro maior defaftre, q polq 
tépo fer bo1n pera nauegaçáo: ao~ 
quatro dias de fua partida acharan[~ 
quatro ou ~inguo legoas a quem dq 
cabo de Moçatnbique , polas agua~ 
correrem tão tefas a elle éj lhe abate,. 
rã o todo aquelle catninho. E. vendq 
;Vafco da Gamma que lhe conuinh~ 
dperar vento de maes força pera rõ.., 
per e~a das cor_:ent~s,a qualinmiá-
ça fer1a cotn a lua noua ( fegundo o 
~ouro piloto lhe dezia ) foi filrgir a 
Uha de S. Iorge donde partira ~ f em 

.I I 

querer ter cõtnui1icaçáo com os de 
Moçambique.Porcn{· porqué a agua 
[e lhe h ia gall:ando & auia jâ [eis ou 
fete dias éj era chegado,per conCelho 
do Mouro piloto q prometc.o leuar 
de noite a gente a lugar onde fizefle 
aaoada, mandou com elle dous ba-
tcis armados a iffo. E ou éj o Mour..o 
queria dar muitas voltas pela terra 
per onde os leuou,pon] nellas teuef-
fe algum tnodo de efcapulir da mão 
de quem o ~euaua, ou éj verdadeira-
méte f e embaraçou por fer de noite, 
entre hú gráde aruoredo de tnágues, 
nunca pode·da:r .com os pé?ços .q elle 
dizia: com que obrigoLl a Vafco da 
Gatnma má dar d~ dia a iífo dous ba. 
reis mui bé armados, c] a peC1r dos 
negros q a vinhão defender tomJráo 
agua. E porq nefl:a ida fugi o a nado · 
o Mouro piloto & hmn negro gru-
lnete, ao feguinte dia c(;) _mão arn1a~ 
da foi demandar a pouo~áo : onde 
os Moutos e1n hú grande e[cápado 
q efiaua ante ella & a praia, lhe de-
ráo moftra de ar~ dons mil homems 
recolhendofe logo detras de hú re-
pairo de madeira entulhado de terra 
que fizerâo naquelles dias. Vafco da . 

· Gamma vendo [eu n1ao propoíito, 
n1andop t1zer final de pú. como q 
queria dl:ar â fala porfaber o queri-
üha nelles: & a codindo a ií{o o 
Mouro dos recados , co'meçou elle 
de [é queixar do que lhe era feito,& . 
da pouca verdade que lhe traétaráo: 
tomando por conclufaõ, que não 
queria rproceder no maes que rnere-
~táo as taes'J obras, que lhe tnàndafle 
entregar ·hum negro que lhe fogira, 

& 1naes 
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& maes OS pilotOS que tinha pagos ta gente hia i1elle,Íôméte oUtietâo ã 
pera aquella naueg~çao,& co1n I!l:o mão hú Iv1ouro velho & dous ne_,.: 
ficaria fatisfeito. O MourQLem_ou- gros da terra_,porq toda a maes [e fal 
tra pai aura diífe q dle tornaria logo uou a nâdo.Deféparado o lugar pet 
cõ repofra_, a qual foi que o Xêque cfia maneira, pofio qu~ Vafco da 
efiaua muito maes e[candalizado da Gamma lho podera queimar, co-. 
ft1a géte: porq querendo os feus fol- mo fua tenção era afombralos pera 
aar co1n ella e1n modo de fefra fe- auer os pilotos & gtumete éj fugio~
~unde vfo da terra 'ao te1npo que não quis por aquella vez fazer maes. 
hiáo bufcar agoa , faltarão com el... da 1nno q ficaré ante os p~s do Xe_.; 
les matando & ferindo algús _, & que quatro ou cinquo homes môr .. : 
rnaes n1eteranlhe hmn zan1buco tos d'artelbaria, q foi a caufa de to .. ' 
110 fundo com muita fazenda~ das dos fe por~ em faluo. Tornado aes 
quaes _ coufas lhe a ui a de fazer em- na ui os fez logo per tormento per~ 
1néda.E quanto aos pilotos elle náo guntas ao Mouro, do qual foubeá 
{abia parte delles por feré homems caufa daquella fugida, & o traél:o: 
dhangeiros ,q fe lhe algúa co ufa de-:- da ferra ouro de C,ofala efpeçaria· 
ui á o bem podia mandar a ,terra ho.. da In dia,& que d' ali a Calecut {egú .. : 
més q os foffem bufcar,q a elle ba- do ouuira dizer feria can1inho de 
il:aualhe tdos j~ inuiado:& ifro em hum mes: & quanto ~os pôços pe-; 
tépo q lhe parecia fer elle capitão & ra fazerem aguada , aquelles dous' 
os {eus gente fegura ,& q falaua ver- negros que!' eráo naturaes da terra 
dade,mas ao prefente o q tinha en... podião mui bem encalninhar a gé....' 
tendido,era fere1n homés vadios, q te que la ouucffe de ir. Sabidas efras_ 
andauáo roubádo os pôrtos do tnar coufas que farão pera Vafco da Gã-j 
No fin1 das quaes palauras_ fé n1aes n1a de grande contétan1éto por feré 
ef~erar repoil:a fe recolheo pera o as mae6 certas.que t~ então tinha fa..· 
Xeque,dõde fabio húa grita, & tras bido: ante que o Xeque 111andalfe 
ella con1eçarão de chouer fetas:che pàr guarda nos pôços, mandou lo .. ~ 
gãdofe aos bateis por fazer é tnilhor go aquella noite os bateis apercebi-' 
emprego,conio qué ainda ná tinha dos de todo o necdfario. Leuand~ 
experimentado a furiad a noffaarte- configo efre Mouro pera falar ao~ 
lharia. A qual dos prin1eiros tiros g negtos & elles pera" encan1inhar a.. 
lhe Vafco da Gáma mãdou tirar,af- gente ao lugar dos poços:onde che~ 
fi os cafiigou,que per detras da ilha garáo com afaz trabalho por fer de:· 
onde tinháo ·os zãbucos/e pafiaráo noite, & per muitos alagadiços _, dte . 
a terra firme. Na qual paffageln ro - lnaneira que quando tornttfáO era 
deando hú dos noífos bateis a ilha jâ alt~ diat:. - · 
pera lhe defender o paífo,tornou hú 
zãbuco carreg~ds> d~ fato:_~ de qu~ 
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.. tA P I TV L O.· V. fetn ao Xêque p~ra as dar a que qui 
fdfe, & faltou o Mouro & negros 
da terra vdHdos a feu prazer. Aca-
bando cftas coufas , ao feguinte dia 
recolheofe â ilha de faõ Jorge, onde! 
ainda dl:eue tre dias dperando té-
po t~ o primeiro de Abril 9 partio: 
leuando configo maes .v~rdadeira ... 
1nente hú m_ort~l imigo que piloto. 
Porq aquelle que lhe foi dado , ou 
pelo adio q nos tinha, ou porq afsi 
lho mandaua o xêque:dcu cõ os na 
uios entre húas ilhas,afirmandofe q 
era húa pó ta de terra finne.Por cau 
fa da qual mentira foi nlUi bé aço a 
tado,donde ficou âs ilhas nome do 
açoutado, q hoje tem ehtre os nof-
ios: que feráo adiante de Moçambi~ 
que üJenta legoas. O Mouro cmno 
fobre hú adio natural fe lhe accre[ ... 

_!f C otno o X e que rue o em con-
certo corn Vafco da Camrna) 

· f5 lhe deu hf;~m piloto que·o 
leuou tê a cidadeMÕ6aça:dÕ -
defogio a tepo q os Mouros da 

. mefrna_ cidade lhe tinhão orde 
nado hua traiçao de q efcapotf; 
f5 dahi foit~r a Me linde. 

~ . . ' Xêque temendo 9 [e ne-
~ ~ ~ gaíle o q lhe pedi á o indig 

~~~ naria os no fios avir é quei 
v~ "" & . · . 111ar à ·pouoaçao na-

uios,cõ .q alé da perda ficauà elle en 
.tre os negros da terra firme 9 o po-
diáovir roubar:acõfelhado deil:e re-
t-nor,Iogo ao feguinte dia cõ algúa~ 
defculpas mandou pedir a Vafco d~t 
.Gãma paz & cõcordià'. · quãto ao~ 
pilótos q efl:efogo accéderão,hú de~ 
les era auférado & metido .pelo fer~
tão,temédo o cafiigô q por ifio lhcr 
poderiáo dar:& o outro dl:aua j~ qt 
.fiigado pera íepre,por fer morto c(; 
artelharia:q as rnarloras & o maes (Í 
.ouueráo tudo fora tomado a fuas 
tnolheres,&:ali o mãdaua:& é-luga'r 
ilelles outro piloto, homé q o a ui1a 
o e feruir ' milhar, por fer tnaes exer·-
citado haquelle caminho da India, 

· & afsi o negro fLtgido. Vafco da Gã-
ma vendo que o répo não era pen 
.muitas replü.:as, & maes lhe conui-· 
~t1ha o piloto q outra algúa emend;1 
oelles,cõ palauras confOrmes ao C,l 
fo acceprou o piloto : & as mario.~ 
~ ~ó º maes, ~.al149.~ q Ç~ torna[~ 
f .. , .. 

l 

\ . 
centou efioutro do cafl:igo; deter~ 
tninou meter os naui0s no porto 
da cidade ~loa,por fel\l?ouo grof-
fo que poderia por forca d' armas 
desbaratar os nôfios nauios.Pera: fa-

. zer ·a qual1naldade 1naes a{eu fal-: 
uo, diffe a Vafco da Gá1na em mo ... 
do de o querer córnprazer,gue adiá-
te dl:aua húa cidade per 110J.?e ~
loa , a qual era i11ea · pouoada de 
Chrifl:ãos Abexijs, & d' outros da 
lndia,que fe mandaffe elle o leuaria 
a ella. Mas aprouue a Dtos q poi1o 
q Vafco da Gá1na lhe diffe q ~ leuaf 
f e a efia cidade ,não fl1cçedeo o ne~ 
goçio como o Mouro defejaua,por 
<j com as grãdes correntes húa noite 
efcorreo o porto: & co1n tudo ain-
da os 1nett:o en1 outro perigo, que 
foi dar cõ o uauio faõ Raphael em 

· · · .,.. ~ feco 
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[eco err1. hús baixos de cfüc faio cõ ~ & 6 carninhÕ que faziáo & a ne\ef ... 
a tnarê.)d?nde aquelle lugar fe_cha- fidade que tinháo de algú9' tnan"' 
ma os ba.xos de faõ Raphael~ não timentos. Os Mouros depois que . 

· r~n~o por efia vez, guauto porque · 1noíl:rarão em palauras o prazer .<j 
â vinda 'fe veo ali perder. Ton1an- tinhão & teria elRey de·Mornba .. 
do â fua viagen1 aos fere dias de .- A:- ça de fua chegada,&. fazerem off~r-
bril vefpora do Domingo de R a.- tas de-todo o neçefiàrio pera fua via 
1110s chegarão ao porto de húa ci- -gem,efpediranfe delle:os quaes não 
dade chamada Mõbaça : en1 a qual ta,rdaráo-mpito com a repofta. Di-
Q Mouro diíle que auia ChrHl:ãos zen do que elle~ farão notificar a. el . .' 
Abexijs & da India"por caufa defer Rey gué eráp ,. de q reçebeo muito 
mui abafrada de todalas 1nercad9,. prazer com fua vinda:& que q\lan .. 
_rias. A fituaçáo da qual ~idade efl:a- to âs coufas que auiáo miQ:er de boa 
ua 111etida per hu_tn dheito que ror vont~de lhas mandari~ d~r;! & afsi 
neaoa a terra fazendo duas bqcâs: carga de efpecearia pala muita que 
con1 que hG~a em 111odo _de ilha tinha. Porem. conuinha pera efias 
tão encuberf~~;~ws noffos , que não. coufas lhe feren1 dadas entraré den:-
ouuerão viftâ della fenáo quando tro nQlpor~o , . como era cufhune: 
ampararã"o .ç<?lll a ga_rganta_do·por- d~s naos que a!j chegauão por ar-
to. Defcuberta a fidàde, cmno os de;nap~a da ~ida,de ~uãdo algúa cou 
feus edificios eráq de pedra & cal fa querião della. : & os q o não Ta-
com janellas & eirados à ~anei5a ziáo, erâo anidos por gente; fufpe~
de HefPanha, &dla ficaua em hua tofa & de 1uao traéto ·como algus 
chapa que daua grão vifl:a ao mar: q ;mia per aquella d)fl:a. Aos quaes. 
cfraua tão fermofa que cuueráo os muita.svezes os feus com mão anna 
11o.ffos éj entrauáo ein algum porto da vinhão lançar dali , o q podião 
àefie reyno. E pofio q a vifia della també fazer a dles náo entrãdo pe-

. enamorafie a_todos :não cqnfet~tio ra dentt:o.) q lhe 1nandaua efl:e auifo 
,Vafco 'da Gãma ~o piloto que ~e- como a géte dlrangeira,g efcolbef.. 
.tdfe O? nauios -dentro con1o elle fetn,ou entrar no porto pera lhe fe.ti. 
quifera, por vir jâ (ufpeitofo contra dado o q pediáo,ou paâaffé auante. 
dles & [urgia de fôra. Qs da ~jdade Vafco da Gama por íegurar a,{ufpei~ 
tanto que'ouueráo vifl:a do.s nauios, ta que fe delle podia ter,acçeptou a 
1nandarão logo a ell~s e!TI hú-Çarco çntrada pera dentro ao feguinte dia: 
9uatro homem,s qué pare~iáo dos & pedia âquelles q trazião efi:e reca 
prin~ipaes fegundo vinhão bem tra do que quando foífe tépo lhéman-
tad.?s: chegando a bordo pergunta- daíleU: ~lgum _ pilot~ pera o me~e
tarao que gente era & o que bufca... - rem detro. E pofto '1 fe tcue Jnmto 
uão. Ao que Vafco~a Gamn1a má- refguardo que o piloto d~ Moçan1- · 
dou refpo1~de~~di~endo quem c~áo. pique t~áo fal~ífc a~arte com fe~~~-
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fenão .per ante Fern~o Martin~ lin- doze pe!foãs: .. cõ~ne~tendo elles _el1i 
gua.,per qua~q~er mod~ que fo1 ell<:': e1:trada, fora o. ~ rr:ao aos 1nu. 1tcs: 
lhe díífe o q rmba pailado com ·os dizendo que pepuao a mareagem, 
noífos: a qual n8ua os Mouros dif- que-depois na cidade rçmpo lhe fi-
fimularão,& co1no géte cõtente do caua pera os verern. No qual tem--

•gafalhado q lhe"V_afco ... da Gám~ m-á po feito hum fign~l, 1nádo·u__ Va[co 
dou fazer,& dadmas q recebcrao [e da GamnTà dcsf~nr a vela co gran--
efpedirão delle. Ao feguinte dia to r de prazer de todos : {os Mouros f>a 
nando :hú batel a bordo com algüs reçendolhe leu ar~ prez~ qus defe"" 
Mouros hõrados e1n modo de o vi jauão, & dos nofios cmdandoque 
ftrar, mandou cõ elles dous homes em achar tão luzida gente & as no .. 
91euaífem hú prefente a elRey ,def- l.las que lbe dauão da India , tjnháó 
culpãdofe de não poder-entrar aql- acabado o fim de feus trabalhos: e:-
les dous dias,ponj acerca dos Chri- ~ Hando dles àqu~lla hora em perigo 
fl:áos erão folenes, em q não faziáo de perderen1 as vidas fegundo a ten 
obra algúa por ferem da fua pafcoà: çáo con1 q erão leuados. Mas Deos 
1nas a téção fua era mãdar per e fies e1n _çujo poder efl:aua a guarda del-
homés ·efpiar o efrado da cidade & les nefre caminho tanto de fcu fer-
pouo della & q nauios auia denrr~. uiço~ não permittio que a vontade 
Os Mouros op q entéderáo o arti6.~ dos Mouros fo!fe pofia e111 obra: 
t io,ou ponj femprevfaõde cautela~) porque quafi mili'lgtofamerite os li-
_pofro q leuatão t>s homês mofiran urou defcobri11do fuas tenções per 
do cõtentan1éto de o fazer, fempr•r . · dte modo. Não qu~re1\do o nauio 
forão trazidos per mão,& de pa{la... de Vafco da Gamma fazer cabeça 
da notaráó fômente o (j fe lhe offe.. por a vela ton1ar vento, começou 
receo a vif\:a: q tudo foi a rt1ultidá<) de ir defcaindo fobre hum baixo: 
cld pouo q concor~eo polos ver, ar. & vendo elle o perigo , a grandes 
a nobrezá dos paços delRey, & ~ 'brados ro~ndou faltar húa ancho-
lnaneitã de cotno os re~ebco. V aí~ ta. E como ifro fegtmdo cufiumc 
.co dã Gáma pa{fados dousdias,por 'dos mareantes nos raes tempos,náo 
não dar tnà fu(peita de fi,quãdo veo fe pode fazer (em per rodo o nauio 
ao terceiro em ·q aífentou fua entr~.~ correr de húa parte a outra aos apa-
d~: vierão da_ çidade muitos barcos rdhó-s:tal1to q osMouros q dl:auáo 
co geme veihda de fdla & ta11geres per os outros nauipsviráo cfia reuol 
n1ofirando q..pelo honrar vi11hão ta,pa:recedblhe que a ~raiçáo q ellcs 
uaquelle·aét? de praz~ repartindO:~ leuàuáõ no peito era de[cubert~,to
{e pe~os namos. E potq e11tre Vafc<,> dós hús per citna dos outro~ lan-
. da Gama & os outros capitães efl:a.- çaran(e aos barcos. Os que efiauáo 
ua aífentado, que não confenti.lferrl em o nauio de Va[l:o da Gamma, 
entrar em os nauio~ 111acs· q dez ou vendo 0 q dl:es faziáo fizeráo o urro 

tanto 
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· tanto: a tê o pilotÕ de MoÇainbique ra de arratleflàr á 0utrá d~ India:que 

que fe bnçou dos cafiellos 0e popa fegúdo lbe elles diziáo podia fer da• 
ao mar ·' tatnanbo foi o temor etn h at~ fcte cétas legoas ·per fua conta. 
todos. Q:E.ndo Vafco da Gãtna &: J 

os outros capitães virão tão fubita C A P I TV L O. VI. 
nouidade>abriolhe Deos o juizo pe 
ra entenderenl a cauÍ:1 della: & fern 
maes dem6ra . a!rentarão logo ,de f e 
partir ao longo d'aquella cofb por 
teren1 jâ (abido fer mui pouoadaJ& 
que podiáo achar per ella nai.üos de 
Jviouros de que ouuefletn algú pilo-
to. Os Mouros porque entenderão 
oq elles auião. de fazer~ logo aquel-
la noite v-ic:r~o a remo furdo pera 
cortar as amarras dos nauios ~ mas 
não ouue eff~éto fua maldade por 
fere1n fentidos.Partido Va(co da Gá-
ma d'aqudle' lugar de perigo_,ao fe-
g.uince dia achou dous zambucos q 
vinháo pera aquella cidade, de que 
tomarão hú cotn treze Mouros,por 
<JllC OS maes fe lançarão ao mar: & 
delles foube como adiante eil:aua 
húa villa chamada Melinde, cujo 
Rey era hon1e1n humano per meio 
do qual podia auer piloto pera a In 
dia. Vendo elle. q perguntado qua-
Ja blltn defies aparte) todos cõcor-
riáo na bondade delRey de Melin-
deJ & que n~ (eu porto fi~au~o tres 
ou quatro nauios de mercadores da 
India)per a pilotagem defies feguio 
~co fia , com tençáo de chegar a 
Melinde pera auer hutn piloto pois 
em todos aquelles treze Mouros) 
não auia algum que fe atreudie 'de 
o ~euar á India. Porque fe o achàra, 
fcn1 maes experimentar os Mouros 
d'Jquella cbita ~ rôt~ bat~~i_a ouuc: 

Y C o·mo V4jêo da Garnma che 
gou d rvilkt de Me linde, ondt 
aJJentou paz com o Reydêlla 
f5 pos httrn padrao: (5. auido 
piloto fe partio pera a lndia 
onde chegou. 

~~~~EGVINDO 
Vafco daGamma 
[eu can1inho có 
eHa prefa deMott 
ros: ao outro dia 

. que era de Pafcoa 
da Refurreiçáo , indo co1n todolos 
nauios embandcirados & acom ... 
panha delles con1 grandes folias 
por (olemnidade da feil:a, chegou a 
Melinde.A onde logo per hú degrtt 
dado em companhia de hum dos 
Mouros lnandou.dizer a elRcy quê 
era,& o caminho que fazia & a ne-
ccfsidade que tinha de piloto : & q 
dh fora a caufa de tomar aquelles 
homems , pedindo que lhe n1an-
daffe dar hum. ElRcy auido dl:e re ... 
cado, pofio que :10 nmne Chrifião 
teueO'e aquelle natural bdio que lhe 
tê todolos Mouros)c01no era homé 
ben1 inclinado & fefi.1do , Cabendo 

. ~ 

per dl:e Mouro o modo de como 
os noflos fe ouuerâo com dles , .& 
que lhe parecia o. home~1s de gran . ." 
de animo no feito da guerra, & na 

conuer ... 
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êonuerfação· brândos & caridofos~ 
fegundo o b01n tratamento que lhe 
fiie.rio depois de os to1narem, não 
querendo perder amizad~ de tal gé-

" "b d J te con11nas o rasJ como per erao . . . . (\ os outros pnnCipcs per CUJOS por-
. tos paífaráo:affentou de lcuar outro 
1n6do cõ elles em quanto não viíl'e 
final contrario do q lhe eil:e Mouro 
contaua. E lÔgo per elle & pelo de-
gredado mandou dous home1ns ao 
capitão; moílrando en1 palauras o 
contentaméto <f-ciuha de fua vinda: 
_que defc:anfaíle porq pilotos & a-
.mizade tudo acharia oaquelle [eu 
porto, & que ern ÍÍt'lal de fegurida-
de lhe mandaua aquelle ~nel d'ou-
roJ& lhe pedia ouudie por bem de 
fair em terra pera fe ver có elle. ~o 
que .Vafco da Gamma refpondeo 
coufôrme i vontade ddRey ; pe~:9 
quanto ao fair e1n terra a (e ver cõ 
elle, ao prefente não o podia fazc:;r: 
por elRey feu fenhor lho defender, 
tê leuar feu recado a elRey de Cale-
cut & a outros. príncipes da Ind~a. 
~ pera elles ambos a{fentaré Pfl:Z 
& atnizade, por fer a co ufa que lt1e 
clRey feu fe11hor 1naes encoméda-
ua, nenhú outro m8do lhe parecia 
1nllbor por não fair do feu regimé-
1:o, q ir elle em fcus bateis t~ junto 
da p-raia,& fua real fenhoria 1nererfe 
naquelles iambucos cóm éj amqos 
fe poderião ver no mar : porq pera 
elle ganhar por amigo tão podero-
fo princi pe como era elRey de Por-
tugal cujo capitão elle era tnaiores 
co~fas diuia fazer. Efpedidos e~es 
Qous Mouros cont~tes do q - lh~ V a f 

co da Gámadiífe & deu, cõ algúas 
p.eças q ta111bé leuarão pera elRey: 
afsi aproueitou ante elle o recado & 
prefente , q con~edeo nas vif\:as da 
1naileira q Vafco da Gáma pedia. A 
qual facihdade os noifos atribuirão 

~ d ,., maes a ôbra e Deos ·q a outra c ou~ 
fa: pon]fegundo achauáo os MG.u,.. 
ros d' aquellas partes ~iofos dt; fuas 
terras, não podião dar outra caufa: 
pois hú Rey fe1n ter delles maes no-
ti~ia .q a éj lhe dera o Mouro: & fetn 
alaúa necdlldade fe vinha meter no b ~ 

n1ar tão confiadaméte. E praticá do 
todos fobre dl:e cafo & do mÔdo q 
rerião neH:as vifias, afl.entou Vafco 
da Gamma q Íeu irmão & Nicolao 
Coelho fie afiem em os nauios a bó 
recadoJ& tal'lto a pique q podefk!fl 
acudir a qualquer neçeG;iLbde:& el-
le cõ todolos bateis & a ntaes lün-
pa ge;1te ·da frdta veftidos de feita 
per fora & armas fecreta_s,cõ grande 
aparar~ de bandeiras, & toldo no 
batel,foifeao lugar das· vifl:as.A qual 
ordé fe teue quando veo ao dia del-
las, partindo Vafco da Gatnma dos 
nauios có grande eH:ródo de trõbe~ 
_tas, o q tudo refpondia cõ as v9zes 
·de géte animandofe hús aos o urros 
e1n prazer d'aquella feil:a: porq co- · 
mo era na terseira oél:aua daPaicoa, 
tempo e!n éj dles c~ no reyno erão 
cufl:umados a feitas & praze,:, pare.-
~ialhes q ef\:auáo entré os feus. ·vaC. 
co da Gatnma indo afsi ndl:e aéto, 
a 1ncio caminho mandou fufpéder 
o re1no,por elRey não fer ainda re .. 
colhido a_o feu zãb.üc<?:o qual vinha , 
ao lõgo da praia metido .em hú efpa 

- . rauel 
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raLiel de feda có a~ êortina·s da parte fia prati~a & iii$do c]ue Vafcq da 
do mar aleuantadas:!l & elle lançado . . Gamma teu e con1 elRey, ficou elle 
ern bum . andor {ob_re os h01ubro,s tão feguro & contente de fm1 atni ... 
de quatro hon1ês,cercado d.e muita zade, que logo quis ir ver os no !los 
gente nôbre,& a do pouo) dial)te ~ n.auios r9~e~ndo a todos : & por 
detras ben1 afafiada pera darem VI- honra de íua tda lhe mandou Vafco 
fia aos noífos, todos 1 con1 grande da Gamtna entregar todo los Mou-
ap:Jrato de fe~a & tange~;es a feu ros q tomou np Zarribuco,os quaes 
mbdo. Entrado elRey no za1nbu- guardou pera dar naquelle1dia das 
co co1n algúa~ pefToas prin~ipaes & vifias. O que dRey muito dHmon 
menefireis q tangiá?, toda a maes & lP.uito maes dizerlbe-Vafco da 
gente que po.dia f~ embarcou ·per .Gal'\1ma co1no el~ey feu fenhor_ti ... 
outros barcos }ercando elRey ·per nha tanta artelhana & tantas tnalO .. 
toda! as partcs:f6mente leixaráo hú:t . res naos que agucllas, que poderiáo 
:aberta que·tinha a vifia.pera bs no f- c9brir os n1ares da Indq, com as·· 
fos,cm 1nodo de cortefia.Eo prünei quaes o poderia aiudar contra· feus·, 
ro final de p~z q lhe Vafco da Gatn imigos; porque fazia dR~y 'co~1ra q 
p1a mandou fàzer, càlandofe os in- a pouco cufio per aquella via t~nha · 
firumentos de fefia: foi m;1ndar ti- ganhado hum Rey poderofo pera 
raros da guerra que erão algús ber.. fuas neçefsic{aqes. Eípedido V afca 
~os efpingardas ,. & no fi1n delles da G~u'nma delle depois que odeí-
húa grande grita, ao que refponde- xou defembarcado tonioufe aos na .. 
rão os noífos nauios com outra tal uios,& os dias gue ali dteue, fetn ... 
obra at~ tirarem ás camaras .da arte- pre foi vi!itado delle com muitos. 
lharia. A qual trouoada como cq. reftefcôs: que deu caufaa fer tan1bé· 
coufa ríÚua nas orelhas d'aquella viíitado·de.hús Mouros que ali efta ... 
gente : f o i pera elles tão grande ef- uão do reyn'o de Can1baia, .em as· 
panto que ouue entre todos rumor na os éj lhe tinháo dit9 os Mouros q 
defe acolher a terra. j)erà fcntindo totnou no Zãbuco. Entte os quaes·· 
.Vafco daGamma â toruaçáo del~es, vie~ão ~erros homems a q cha1náo. 
1nandou f..1zer final com que çeJ1àu Baneanes do tnefmo Gétio do rey ... 
aquelle tom que os afmnbraua, & no de Cambaia: gente tão relipi~la 

· de fi chegoufe ao zambuco delRey, 11a .feéta de pyrhagores, que ate iln- , · 
o· qual o re~ebeo como homé em .mundiçia que crião cn1 fi não tna-
cujo peito não auia mâ tençáo : & tão , r1en1 comem co ufa viu a, dos. 

. em, toda·a pratica q ambos teuerão quaes copiofa1ne1~te tratalrtos em a: 
1 · <]Ue durou hum bom peda~o, . tudo no fia Geographia> Efies entrando 

foi co1n tanta fegurança d, aro balas em o nauio de Vafco da Gamma: 
partes con1o fe entre elles ouuera & vendo na fua can1ara húa iinag~ 
con,he~ilpe~lt2 ~~ IDf\C~ g~~~· E 4~~ ~e 11~ífa Senhor~ ~m J'l.um redtab~la 

" e }?111,""; 
-~- . 
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de pin~d J & qLÍê os no [los lhe f;t~ 111aúa a altÜrà do _foi, não fe efpan~ 
zião reuerén~ia 7 fizeráodles adora..: tou o Mouro diflo: dizendo que al-
çáo com muito maibr acatamen:ro:., . gús pilotos· do n1atRoxo vfauáo de 
& como gente que fe ddeitaua na ü1ftrurn€ros de latão de figura trian-
viila cfaquella imaaé J lóao ao ou- gular & qu·adrã.res con1 qüe toma-
·tro dia tornarão a el'taJoffgeçendo- uáo a altura do ~ol , & ptincipir:al-
lhe qauo, ptmenta J & outras 1no- - ~néte qa dlrella de que fe maes íer~ 

·firas de efpeçearias das que vierão uiáo en~ a nauegação. Mas que..elle . 
ali vender .. E fe farão conte11tes dos & os mareantes de Cambaia· & de 
noílos pelo gafalhado · q reçeber~o toda a 41diay peró q11e a fua naúc: ... 
&: fnaneira de fua adoração, tatnbé, gaçáo era per iertas dl:rellas afú do· 
elles ficarão farisfeitos do [eu n18..: Nôrre como do Sul,~ outras no .. J 
do) pareçendolbe fer aquella gente rauei:5 q curfauão per 1neio do çeo 
1noílra de algúa Chrifhídade q aue- de orierire a ponent'e:J'láo tomauão. 
ria na In dia do tépo de fàõ Thon1e:r a [ua diftanç-ia per inflrmnentos [e-
entre os quaes vinha hú M9uroGu- indhantesâqueltes, mas per outro 
zarate de nação chamado lvialemo de que [e elle {eruia , Ó quahnihu~ 
Cana, o qual afsi pelo contentamé- Inento lhe trouxe lúgo a lnoftra,r, 
to que teue da cõuedâçáo dos npf- que era de tres taboas. E porque da 
[os, con1o por con1prazer a elRey. figura & vfo delbs tratamos em à 
que bufcaua piloto pera lhe dar, ~te~ no[a Geographia e1n o capitulo 
çeptou querer ir corn elles. Do fa- .. dos infinunentos da nauegaçáo: 

, ber do qual Vafco da· Gãma deppis bafie f-qui faber qúe.fen~em a elles 
que praticou com elle hGou mu:

1
ito naquel

1
la operação que, ora a~erca 

contente : prií1cipalmente quanpo de nús ferue o infrruméro a que os 
lhe moil:rou húa carta de toda a co- Ipareantes.o~aln~o.balhd.blhaJde q 
fia da India arrumada ao tnodo qós. . taín?em no capitulo que dille1nos 
Mouros; que era·e1n 1neridianos & [e darrrazão delle & dos [eus in ué .... 
parallelos 1nui 1neudos fem out,:ro tores. Vafco da Garnma con1 efia 
rumo dos ventos. Porque como o &' outras. praticas que p~r vezes te-

/ quàdrado d'aquelles meridianos & ue com efie pilotbJ pare~ialhe ter 
paraHelos era 1nui pequeno ; fic~ua nelle hum grão thefouto , & por o 
a c~fta per aqu~lles clous rumos de não perder o maes dn breue q po ... 
N~rte ~ul & Le~e Oefr~ rnni çerra, ~ de depois que n1eteo per cDn[enri-
fern tefqueHa multiplicação de ven 1neúto delRey hmn padrão per no-
tos) d'agulha cõmmn danoffa.car... tne Sané'ro Spirito na pouoaçãoJdi 
taJ que ferue de raiz das OL1tras. E a.. zendo ferem tefre1nunho da paz & 
n10ftrandolhe yafco dà·Gammq o mnizade que cotn elle' ailentâra J fe 
gr;,1nde afirolab10 de l)ao que le~a~ . fez â vela, caminho da In dia a vinte 
·ua,& ~utros de ·metal com que .tp- _quatro dias· ~~ Abril, E atraLieflàndo • 

, . aqu~lle . 
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~qt1dle grande golfo de fete .certtas. 
lçgoas que ha de húa ~outra cô{!a, 
per efpaço de vinte dous dias f.e1n 
achar coufa que o imped.iffe , a pri-
tneira terra que tomou foi abaixo 
da cidade Çalecut, obra _de duade ... 
goas: & daqui per pefcad~res da ter 
r.a que logo acódiráo áos nauios foi 
leuado a ella. A qual como era o 
termo de fuanauegação,& uainfiru· 
çáo que leuáua 11enhúa outra coufa 
lhe era tnaes encõmendada, & pera 
o Rey della nomeãdamente leuaua 
'cartas & embaixada,tO!no ao tnaes 
poderofo principe d'aquellas partes 
& fenhor de todalas efpecearias, fe-
oundo a JJ.otida que naquelle tem-
po ndl:e Reyno de Portugal tiuha-
tnos delle: pare~eo aos noífos ven-
dofe diante della que tin.hão acaba-
do o fi1n de feus trabalhos. E pofl:o 
q adiante particulannéte defcreue .. . 
n1os o fi tio ddl:a cidade Calecnt & 
da região Malauar e1n que ella dl:à, 
a qu~l região he húa parte da pro-
uincia da India :aqui por fera pri-

5 d Jt • meira entra a em que os l1C?ílos to~ 
marão pôífe defl:e defcobrimento 
per tantos annos continuado & re-
querído, faren1os húa-vniuerfal re~ 
laçá o da prouin~a da In dia pera 1n1 
'Ihor. intei1dimeniú. defi~ chegada 
de Vafco da Ga.tnma. 

· C A P I TV L O.· VII. 

5" E1n que Je defcreue o fitio da 
terra a q proprjamente-cha-

, · -ma mos 1 ndú~ dentro do Gã--
ge ~ '!t! qu_al fe cõt.em a.pr_~ui~ 

ci.a cham~da_l'v1Alauar)hu.rn 
dos Reynos da qual he o era 
que ejlà a ~·idade Calecuf-, ort 
de Vafco da Gama apm~tou. 

Região . a qué oS 
Geographos pro~ . 
priaméte cha1náo 
In dia, h e a terra q· 
j~z entre os dous 
illuH:res & celebra 

dos rios Indo & Gang_exdo qual In"" 
do ella tomou o nmne:& os pouos 
do antiqui[simo reyno Delij, ca?e-
ça per fi rio & poder de todaeftar~ .. 
gião, & afsi a crente Par[ea a ella v1... _ 
~inha, ao preí~nte per 11orne pr? ... ' 
prio lhe cha1náo lt:1doH:an. E fegu ... 
do'! diliniaçáo da taboa que Ptho-
loineu faz delh, & maes verdadei-
ramente pela noti~ia que Ôra com 
o no !lo defcobri mento temos : per 
excellencia ben1 lhe ~podemos cha- -

-tn~r a g:áo Mefopotamia. Porque 
fe os Gregos deráo eH:e no~e que 
quer dizer , entre os rios ; aquell_a 
pequena parte da região ~abylom~ 
ca que abra~ão os dous no __ s _Eufra-
tes & Tigr~s: afsi pela firmtçao .deG:a. , 
entre as correntes dos nOtflUels l~1 ... 
do & Gange que defcarregâo & va ... 
zão fuas agoas em o grande Oçea-
po oriel1tal, por f?ze~frl~S differen'"' 
ca della maes ootauel do .que fe fa~ 
Çm. dizer lndia den~ro. do Gqt")ge,~ 
'India alem do GangG,. b~.tn lhe .po~ 
demos cham~r a grão . _M~[opot~~ 
1nia, ou Indófian,que 4~ o proptl~ 
npme que .\h e dão O$ pouo~ que a 
· · K lw.5itão 
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q}a prb!ú:ir a detada / 

habitáo & viz1nhão ~ por nos con- bos fe ajuntão i}ô cabo Comorij à 
formar~nos có elles. A qual região fazer a quelle aglldo cmro q dle té,. 
as correntes ddtes dous rios per húa com q fica a figura da lijonja q dif-
parre,& o grãde Oçeano Indico per femos. E pof\:o que toda eO:a pro-
outra: a çercáo d~ maneira, q quaíi nin~ia Indofran feja pouoada de 
fica húa cherfonefo entre terras de dons generos de pouo. cn1 crença; 
figura delíjonja, a que os Geome- hú Idolatra ~outro Machometa: 
tias chamáo rhombos , que he de & mui varia em ritos .& cuftmues, 
iguaes bdos & não de angulos re- & tedos entre fi a tem repartida etn 
étos. Cujos angulos oppofitos em muitos reynos & e fiados : aísi co-
maior difiã~ia, ja:zé N~rteSul;o do 1110 en1 o; reynos do Moltan,Delij, 
ancrulo ddla parta do ful faz o ca- Cofpetir:.Bemgala,cm parte, Orixa, 

C . A d h bo Comorij,& o da-parte do norte, :Nbn oJC itor> Guzaratc a que cÕ-
as.fontes dos mefn10S rios.As quaes ·tnúmente chamatnos Cambaia. E 
perô que fobre a terra arrebentenl . no reyno Dacani diuidido em mui-
diltinétas em os montes a q Ptholo tos fenhorios q tem ~tfiado de Reys 
meu chama Imào, & os habitado- con1 o de Palc que jaz entre hú & 
r~s delles D~dang_ucr & Nangracor_, o outro. E no grande reyno de Bif"! 
faõ dles táo conjúétos hús aos em- n~ga gue tem debaixo de ft algús re 
iros,que quaii querem efconder as gulos con1 toda a prouin~ia do Ma~ 
fontes defies dous rios. E feguqdo labar: r~partida entre muitos Reys . 
fa1na do gentio cmnarcáo , par~~e & prin~ipes de mui pequenos dl:a-· 
que ambos 11açe1n de húa vea cqm. dos, em comparação dos outros 
mmn:donde na~e a fabub-dos dpus maiores q calamos~ parte dos quaes 
in"?áos que anda entre elles, a qual faõ ifentos & out'ros fubditos defies 
re~itamos e1n a noffa Geographia. nomeados.E fegüdo efl:es p8uos en. 
A difian~ia defias fontes ao qtbo tre íi {àõ bellicoíos:& de pouca fê j~ 
~omorij a dles oppofito, fcrj ppu- toda efl:a grande região fora ft.1bdita 
co maes ou menos per linha direi- ao maes poderofo:{e a natureza não 
ta, quatro çentas legoas , & os ,ou- atalhara a cobiça dos homems com 
tros dous angulos, que per contra- grqndes & notaueis rios , montes~ 
tia linha jazem de leuante a poqen- lagos, ni.atas , & de[ettas , habita-
te per d1fl:an~ia de trezentas legpas, ção de tnuita.s & diuerC~s alünarias 
fazem as bocas dos n1efmos rios In que impedem p~írar de hpm rey-
do & Gange, ambos mui foberbos . no ao outro. Prinçipalmcnte algús 
.cõ as agoas do grande numero dos noraueis rios , parte dos quaes não 
outros q fe nelles meté ~ E quafi p n- entrádo na madre do Indo & Gan .. 
ta he a parte da terra que elles abra._ ge, mas regando as terras _que e~ 
-~ão,quanta a que per OS Outros clous fl:es dous abração COlU muitas vol-
~a~O~ .'lrca o mar _O~eano qiQe f-lU:.-: tas ve1]l fair ao grande O~ea11o : ~ 
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. Litir() flJ!:ltrtiJ. · F o!. 7 4~ 
aCsi Ínuitos efteiros d'agüa falgada do genero geútio & da linhage'lri 
t.ÍO penetrantes à terra, que retalháo · dos Bramma~1es, ge11te a íriaes do. 
n marúima de tnaneií-a que fe nau e- él:a & teligiofa em :[eu ·módo d~ 
g:t per détro. E a 1naes notauel di ui- crença de todas ãquellas partes. E c> 
íàõ qüe a natureza~ pós nefl:a terra,he maes poderofo prin~ipe d' aq uelle 
hua corda de tnontes a que os na tu~ Mala bar era elRey de Calecut , ô 
raes per notne cÕn1mn por o náo qual por ex~ellen~ia fe chan1aua. 
terem proprio chatnão' Gate, qu~ Camorij que a~erca delles hé to.-. 
quer dizer ferra: os quaes 1nontes _1no entre nSs o titulo de Empera-
tendo [eu na~imento 11a parte do d<:>r. Cuja m.etropoli de feu eil:ado, 
norte, ve1n correndo conttã o · ful da qual o reyho ton1ou 'o notne,& 
afsi como a cofta do 1nar vae à vi- a cidade Calecüt , .lituada e1n húa 
fia delle, húxando entre as fuas pra- c&fi:a braua não con1 grandes &·at .. 
ias & o ferrão da terra húa faixa del tos edl.~~io~, f<11nente tinhã alg~a~ 
la chaá & alagadiça, retalhada d'a- cafas nobres de mercadores Mouros 
gua em modo de leziras e1n algúas da terra ; & d' outros. do Cairo & 
partes, te iren~ fene~er no cabo Co- Mecha ali refidentes, por cauf..1. do 
n1orij, o·qual curfo de· ;11ontes f e e. traél:o da efpe~earia,onde recolhião 
futnde perto de duzentas legoas. fua fazend~ cõ ten1or do· fogo: toda 
Perô começando 110 rio chamado a maes pouoação era de mádeira 
Carnate, vizinho ao caba & monte · cuberta de hum genero de folha d~ 
de Lij, mui notauel aos nauegantes paln1a a q elles chamáo 81a.E como 
d' aquella co fia em altura de doze nefia cidade auia grande concurfo 
graos & meio da parte do norte: de varias 11ações ' & o gentio della 
entra búa faixa de terra que jaz en.. mui fu perfl:i~iofo em [e tocai· coni. 
tre efie ,...Gate & o mar, de largura gente fora de'f~n {angue, prin~ipal
de dez te feis legoas, fegundo as en.. mente os que [e chamauão Brárrtà .. ' 
feadas & cotou elos [e encolhe1n ou nes & Naires ~ defies dous generos 
bojáo: a qual faixa de te"rra fedia... de gente fendo a maés i1bbreda ter .. 
1na Mala bar que terà de c01nprüné- ra, viuião 11ella mui poucos, toda á 
to obra de ou tenta legoas, onde e.. outra pouoaçáo era de Moutos & 
fi~ íiruada a cidade Calecut. Nefie· gentio n1echanico. Pola qual caufa 
tempo que Vafco _da Gatntna cbe- tan1bé elRey e.ftaua f$ta da ~idade 
gou a ella , pofio que . geralmente em h Ús paços que feri á o della ql1a1Í 
toda efia terra'Malabar foífe babi- meia legoa entre palmáres:& a géw 
tada de gentios, nos pt,rtos do 111ar nóbre apoufentada pet derredor ao 
viuião algús Mouros, n1aes porra- tnódo q ca temos as qtünráas.E por 
zão da mercadoria & ' traél:o q por · q(fegúdo diífertlos) adiante patticu ... 
ter algum dlado_ na terra : .porque lah11et:e efcreuen1os as coufas defie 
iodolos~eys ~ Prin~ipes della erâo reyn_<? ~a!ec~1t ; nao pr~~de1no~ 
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~a primê;:,=a deútdit -
ttquí n1aes na reláçâo dellas. Can~ cotno qiicm f.:1bia :1 tdra foife 

logo aos paços delRcy:~ porque 
achou n~ua q era en1 b[i lugar éj fe-
ria d~i çinquo legoas fem tornar 
aos nauios con1 recado fe foi a elle. ' 
V afco da Gãtna por lhe efl:e Canà 
ter dito quão pequena difrã~ia auia . 
da cidade aos paços ddRey, .v eu do 
q não vinha aquelle dia & q era paf 
fado a n1a.ior parte do. outro,con1c-
~ou ro1nar mâ fufpeita delle:& prin 
~ipahnéte ponj de quanros· barc?s 
fahião a pefcar todo~ fe afai~auao 
dos nauios como géte temeroC1,ou 
per qualquer .outra cauíà que fofl"e; 
Poretn quando veo ao outro dia a 
tarde tirou toda .dla fufpeita, com a 
vinda delles & de hú piloto.do Ca-

cAPITVLO. VIII. 
I 

f (o mo Vafco da Gam1na rna 
dou recado a,e!Rey de(alecut 
q e r a chegddo ao porto de ji$tJ. 
~idade :(3' depois per foa liçen 
ç a fe 'VÍO corn elle duas 'Vezes • . 

. ifu~ o tempo "que. vafco da 
.~.&.\~ Gamma Chegou a efta ~i 

, 1~ dade Calecut, que eta a 
.~ ~·~ vmte de Maio prin~ipio 

rlo inuerno naquella cofl:a,não auia 
no porto o grão trafego & numero 

· de naos que nelle efiáo â carga nos 
mefes de verão: porque as eftrangei 
tas que ali cuffümauãovir,eráo tpr-
nadas a fuas terras, & as do mefmo 
reyno de cálecut per os rios & e~lei 
ros efiauão metidas em foffas çu-
bertas com' folha de palma fegú,do 
cufiumão per toda aquella cofta:& 
por d}a chegá da fer fora do tem1po 
~a fua nauegaçáo~ tar1to efpantc fez 
:aos da terra como a feição & 1'1a-
·reagem dos nauíos, & logo lhe·ra-
xe~eo gente núua & não cufrmna~ 
àa nauegar aquelles mares. Vako 
~a Gáma tanto q anchorou hú pou 
co largo po porto.por caufa de hp1n 
'te~~fe em q o mar quebraua, ID jlll-
àou em terra o Mouro piloto &.,hú 
degredado , notificando per ellts a 

, tlRey fua chegada & o recado <]Ue 
. lhe trazia : pediúdo q lhe n1and;lífe 
dizer quando auia por bern q foíle a 
~lle, porq fem fua liçença não faj-
Jia dos -n~tUios. O Mouro Mald:no 

- - - . - I ., 

• 

, morij :per o ql.1al elle lhe fazia faber 
o contentaméto q tinha defua vin-
da,. & q pófros os na~ios en1 hmn 
porto f«guro onde 11-le elle manda .. 
ua q os leu aliem· por csaufa do inuer. 
no, depois lhe n1ádaria.dizer quãdo 
auia por bé q foífe a elle. Cõ o-qual 
recado Vaf<l:o da Ga1nma ficou mui 
fatisfeiro,principah11éte n,a n1udáça 

:J - "' 1 dos nauios d'aquella cofia a ugar 
maes feguro : porq nifio moltraua 
elRey per obra o q lhe n1anc:\aua di 
-zer per palaura,a~erca do cqntenta-
lnento q tinha-defua vin-da,& qde 

· tal acolhímcto do prüneiro re.cado 
q lbe mandaua podia c.;fperar fer bé 
ddpach4do. E por mofl:rar 1naioi 
confian~a a éfl:e piloto (j lh_e elRey 
mandou, diífe q dle·podia 1nand::~r 
naguelles nauios o q guifeíl'e, por(j_ 
todos lhe obed~c;etiãoJ& af~i fe fez~ 
~â pela orde1~an~a do piloto fe paf-

. -- - · farão 
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Liúró.flf!ltrtá. Fol. 75'._ 
farao a hur~ porto chan1adoCapo- mos. E logo em dous .dias queVaf~ 
cate perto dali, onde Vafco da Gã-· co d~ Gàmma eH:eu~ ,efperãdopoí: 
n1a efl:eue efperando do,us dias re- recado do Camorij, efie Monçaide 
cada delRey, fem da terra virem 0 auifou de algúas coufas:por razão 
aos nauios nem delles trem a ella. das quaes elle teue confelho com 
Ante que elle viefle c~rri os nauios os· capitães do 1nodo que teria em. 
a efl:e porto, o dia que o piloto del ir ao Camorij quando o manda!fe 
Rey lhe trouxeíle feu recado pe~a chamar: & aílentou que fe!l irmãq 
fe 1nudar aqui , entre algús offi-:- & Nicolao Coelho ficaífe1n e1n os 
.çiaes da arrecadação dos• direitos na ui os dandolbe regimento do que 
delRey que vierão con1 elle, foi hú auião de fazer. Vindo o recado do 
Mouro per nome Monçaide cujo Camorij .qfo.!le. faio Vafco da G~
çfh~io era correéter de tnércado... 1na corn doze pdfoas em terraA OIJ.-

, ri:1s : o qual por fer conhecente do de o re~ebeo hum homet~ nobre 
piloto Malemo Caná elle 

3
o-agafa- a que elles chamão C atual , acom ... 

ll"?oU: etn fua cafa & afsi o degreda~ · panhado de duzentos home~s ,a 
. do a noite que dormirão em te~-ra. pe, delles pera leuarem . o fato dos 
.Efle Mo~1çaide(fegundo elle depojs noffos , & delles que.feruiáo de e(~ 
contou )era natural do reyno de Tu- pada & adarga co1no g~1arda de fu_~ 
nez,& teuera j~· cÕintmicação có os peffoa, & outros de o trazer· aos 
Portugt:léfes etn a '{,idadeOurão,quá hmnbros em hum andor :- por-
do ali hiáo as na os deite reyno per <]Ue e1n toda aqudla terra MalabaF 
mandado delRey dó Ioáo o fegun- não fe ferue1n de befl:as : hmn dos 
do,bufcar lambeis pera o·refgate do quaes andores foi tambetn aprefen.:-
ouro da Mina:& ou q a le1nbrança tado a Vafco da Gamma pera ir 
ddl:as partes do oc~idente onde na- nelle. Pofio o Catual & elle el11 
çera , ou qualguer outra boa difpo- caminho peta Calecut que feria da:--
ftção·, afsi o detnouerão vendo & li cinquo legoas, cmneçarão os do;-
praticando có os no.ffos per lingoa ze que leuaua ficar de dous en.,l 
Cafielhana q elle íabia q da .hora q dous : porque alem de o ça111inl~9 
·entrou etn os nauios afsi fe fez fami fer de area & elles defacuLl:umados 
liar a Vafcó da Gãtna, que fe veo cõ de can1inhar, era tão grat~de o cur-
elle ·pera efle reyno onde niorreo f o dos que leuauáo o andor qu~ 
·Chrifião. O qual cmno efperaua a- . em todo o caminho foi Vafco da 
cabar nefie efl:ado,era tãolfiel a nof- Ga1~ma fe1n elles,t~ à noite fe ajun-
fas coufas ·que per mei~ delle foi , rarem e1n hum lugar onde o Catur 
.Vafco da Ga1n1na amfado de mui- al dormia. Ql-1ando veo ap outr<;> 
tas: & pare~e que Deos o trouxe â- dia qüe tornarão chaminhar, che-r 
quellas partes pera proueito no.!lo garáo a hmn grande templo .do. 
fe~undo ~que pafiou çol!.LO vere.. gençio da te.rra ) nmi ben1Jau.~~dq 
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ma prtmeir a de cada 
~~ catltaria ê~ hun1 cm·ucheo cuber tna~s detenÇá feguir_ão feu caminho . . 
to de tijolo; à porta do qual dl:aua aos paços delRey. Onde Vafco da 
hmn padrão grande de latão,& e1n _ Gamma efperou polos feus, q não 
ciÍ11a por remate bú gallo. E dentro podiáo a tur~r o curío daquclles q 
no corpo do templo, dlaua hú por leuauáo o andor: & o maior dãno 
tal, cujas portas eráo de 1netal per q 9ue reçebiáo eta do grande pouo q _. 
enrrauáo a húa efcada gue fubia ao quaíi os leuaua afogados polos ver. 
corucheo: ao pe do qual onde fica..: E ainda [obre iílà à entrada de hurn 
ua o redõdo ddle en11nodo de cha- grande terreiro ~erc~do , era tanta 
rola, efiauáo algúas imagés da fua preÍ:'l por entrarem na volta delles~ 
adoração . Os noffos como . hiáo que veo o negoçio às punhadas & 
crentes ier aguella gétc dos conuer~ dahi ao ferro en1 q ouue feridos & . 
tidos pelo Apofiolo S. Thomc fe- hú morto, primeiro que cs oHiÇiaes 
gúdo a fa1na q cà ndlas partes ~mia, delRey apaga.ífé o arroido : & poré 
& elles acbauão per dito dos Mou- fen1pre teuerão tanto rcfguardo etn 
ros: algús fe aílentaráo em giolhos . as pefÍoas dos noffos que· etn toda a 
a f•r~er oração àquellas imagés, cui- reuolta nãoJhe foi feito algum de-
dando feré dignas de adoração. Do · facatan1ento. Paflàdo agll~ terreiro, 
qual aéto o gentio da tetra ouue entrarão en1 hmn pateo de alpen- · 
lntüto prazer, parecendolhc:: fern1~)S deres,onde acharão Vafco da Gam-
dados ao culto de adorar imagés: o ma & o Cantal com algúa gente 
q elles não vião fazer aos Mourqs. maes limpa efperando por elles: & 
Partidos defie templo chegarão a fen1 tomar algú repoufo d'aquella a 
outro junto de húa pouoação onde frontq em éj vinhão,entraráo todos 
.efia~Ia apoufentado outro_ Catual, em húa grão caíà terrea.em q dl:aua 
peíloa maes notauel9ue vinha per aqlle graúde Camo~ij da 'Rt~ouin~ia 
mandado do CamonJ re~eber V2,Lf- Malabat per. elles tao de1qado d.e 
co da Gamm1. O qual quãdo fal io ver~ De junto do qual!e aleuantou 
a elle era cõ muitéi gente de guerra hú homé de grande idade,quc era o 
todos adargados a feu modo: tão feu Bramn.1ane tnaior, vifl:ido húas 
pofios em ordem cõ feus infirumé~ vdhduras brancas reprcfentand~ 

- tos de rãger pera <?S animar, q fo\ga nellas & em fua idade & continen-
tão os noífos em os vei: naquella or çia fer h01nem religiofo: & che~a
denã~a, & rnaes fendo feita por hõ.. do ao n1e1o da cafa to1nou Vale o 

. .-. ra de fua vinda. Chegado o Catpal da Gáma pela 1não & o f01 appre-
~ Vafco da Gamma,depois q fe~Iun~ fentar ao Camorij. O qual eftaua 
do feu vfo o re~ebeo cõ n1uita ~pr- no cabo da ca[a lançado em búa ca 
teíia,tnandoulhe dar outro andor q milha cuberta de panos de {eda,po-
trazia adefiro melhor concertado q fio em hun1leito a ij elles charpão 
tsJUdle em _que vinha: & fe1n fa:z~r catel: & elle yefi~do com hú pano 

~·a~godão 



Liuro ~arto. . Fol. 76 .. 
Elalgodáo burnido com algúas rofas elle, que por .então [e fo!fe a repou~ 
d' ouro batído fetneadas per elle, & far. ~ quanto ao feu gafalhado 
na cabeça húa: Gtrapuça de brocado ,viffe com .quetn queria que foffe, fe 
alta a maneira de mitra çerrada, cõ Mouros ou cà1n os naruraés da 
chea de perlas & pedraria, & per os terra: pois ali não auia o-ente da fuà 
braços & pernas q dl:auáo defcuber nação fegondo tinh~ f~bido. Ao q· 
tos tinha braçeletes d• ouro & pedra Vafcoda Gamrna refpondeo,_éÍ en-
ria. E a húa ilharga deite leito eltl. q tre os Mouros & ChriH:ãos auia dif-
jazia cmn a cabeça poHa fobte húa fereliça a ~erca da lei qué tinháo,& 
ahnofada de feda rafa com lauores -outras. paixões particulares , & que 
d'ouro a n1aneira de broílado, efta- . com os feus vã!IaUos por elle & os 
ua hmn hon1e1n ·q pare~ia etn trajo de fua companhia nãd fabcreth feus 
& oflicio des · maes prin~ipaes da cuH:umes & temião d~ os pode;r e-
terra: o qual tinha na 1náo hú prato noj.ar: pedia á fua real-fenhoria que 
d' ouro com folhas de betelle q elles os tnandaíle apoufe111tar fem campa 
vfaõ re.moer por lhe confortar o. · nhia algúa. O que approuue áo Ca-· 
dlomago.O Camorij pofio que no morij 111andaudo a6 Catual que o 
ar do roHro recebeo Vafco da Gã- cõtentaífe: & louuou Vafcb da Gã-. tj 

n1a com graç:i: tinha tamanha ma. ma de homem prudetite &. càure ... 
geHade,& aíSi dl:aua grauenaquell.e lofo nas couf1s da paz, fegutido o 
feu catei. que nio fez maes n1ouí- Mour~ Monçaide lhe veo cõ.tjiido 
.mento para elle quando lhe falou,(j pelo catninho até chegar~ à ~idade 
leuantar a cabeça d'almofada,& de Calecut já bem noite.E entre algúas 
fi acenou ao Brammane q o fizeffe couh1s que o Catual fez, de q Vafco 
aíf;ntar: e1n hús degraos do .eHra~o da Çamtna teu e delle boa· e{perança 
e1n que tinha o catel, & aos de fua pera feus negoçios, foi tnádar a.efre 
companhia etn outra pàrte hmn pe . Monçaide que fe náoap'arta{fe dell.e 
daço afaHados ·por ver que auião pera poder requerer o que ouueífe 
millertomaralgom repoufo,fegun~ miHer vendo q lhe era ac·~epto por 
do v in hão afrontados do caminho. [e entender ·ém algúa maneira con1 
E depois que per hú efpaço grande elle:o q M onçaide acceptou de boa 
.eHeue notandq as peíloas trajos & vontade, & quaíi elle" fe offere~eo a . 
aétos delles, ·& praticando ein pa- iffo. Parece .q o chamaua Deàs por 
lauras geráes com Vafco da Gãma, algüa boà

0
difpofiçáo que ndle auia 

· re~ebtdas delle duas cartas que lhe p~ra íe.faluar: {egúdo logo trtofrrou 
:_mandaua elRey dotn Manuel, húa . na verdade que traél:aua, & fieis cõ-
efcripta em Arauigo & outra etn felbos que deu, hum dos quaes foi 
língua Portugues qüe era da tnefma dl:e. ~rendo Vafco da Gamrna 
fubH:ã~ia: diíi'elhe que elle as veria, ao feguinre d ía ir ao Carriorij a lhe ·: 
~depois n1aes d~ vagar o~ueria a da~~ e1nb~ixada q leuamtJ o·Çatual 

'· · K 1 oen-. 
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o á\treteue:-dizendo que os etnbai.: to por mofh~a das que ~uia ein P~r: 
xador~s que vinháo ao C:tmorij & a tugal, & ainda aqudlas efcaparao 
todo los ·Príncipes daqudlas partes da hmnanidade do mar por au·er 
da· India, tinGáo per cu{hnne não muito tempo q andaua neHe,. Tan:' 
irem ante o Prinçipe fenáo quando to que o Cam<?rij reue d1:e prefent<:: 
dle os n1andaua chamar,& maes q' & os feus offisiaes farão fatisfoitos 
primeiro repoufauão algüs dias.No fegundo o confelho de Monçaide"1 

'jual cafo aconfelhou Monçaide pe foi Vafco da Gamma leuado ante 
ra eíb ida: fer tnaes prefl:es dizédo elle : ao qual re'iebeo j& cmn n1aes 
q_ue o 1naes çerto cufiume d~s Prin h<:nra etn ou~r~ cafa, & tnã~ando?. · 
Cipes daquellas par~c:s, era nao ou- aílent~r lhe dl{k: ~ dle unha vt--

. nire1n algu<em fetn lhe prin1eiro fio búa das cartas que lhe dera ef-
leuar algúa coufà, & quan.to o e1n- cripta em Arauigo & nella fe con-'. 
baixador era macs dhanbo tanto tinha a boa vontade & amor q el-
m:tior prefente efperauáo,& q delle Rey de Portugal feu fenhor lhe mo· 
náo ter ifio fe~to elRey o não omüo flraua trr, & afsi inuiàlo a dle pera 
logo: por tanto fe queria fer be1n algúas coufas que faziáo a bem de 

. ·a uia8o comeca.ífe de vf.1r do á1fin- paz & commercio d' ani:rç an1bos 
~ ~ 

1ne da terra,porq~e ante o Rey não que lh~ elle diría_,por tanto podia fà 
pode hir alguem con1 as mãos 1 va- lar n~ílo. Vafco da Gmnma auid~ 
-z1as. E tambem os feus o.ffi~iaes per efia li~ença, como j~ dhua amoe-
·cuja mã:o os negoçio s corriáo, <,:on fiado per Monçaide do vfo d' aéjlles 
uinha per efte tnodo feretn contçn- prin~ipes,(í he feré n1tli taxados em 
tes: cá . doutra maneira feria tarde ouuir & refponder,& terem as ore-
ouuidà & [obre iífo rnal de(pachl- lhas 1~aes promptas nb ícu proud.1 

·do. Vafco da Gamma pofio q pão to que na eloquéçia da embaixada; 
l-he efque~ia fer d\:a a entrada & íài- & n1aes quando he relatada per tçr-, 
da con1 que f~ acabão os nego~~]os ~eiro,os quaes interpretes geralmé:..' 
em toda parte, não lhe pare~eo q 'te dizê~ fubftançia da coufà: & não 
taídaua em burp dia: n1as fabendo as viuas razões della: por [e confor-
per Monçaide. quanto lhe imf!or- n1ar co1n o modo da terra ndtas 
taua, tnandou logo a elRey algúas palauras refumio o que lhe era 1na-
coufas, as quaes foráo con1 efie' re- dado. Ql.l.e a caufa, prü.1~ipal que 
cado de defc"ulpa. QQs: quando par- tnouera a elRey feu fepho'r inuiàlo 
tira ~e Po!tug~l por não ter ~erto q á'quellas partes oríentaes tão rcn)o:. 
podta pa~ar â In dia & ver fua real tas do feu efiado : fora [er ante e~le 
peífoa, nao fora apercebido co~no n1ui celebrada a fama da real peí1oa 
deuia: g.ue aquellas c~ufas erão das delle Camorij & da orãdeza do feu 1 
q~e trazi~ pera feu vfo, que lhas in- fenhorio,& dlaren1 ~m feu poder à 
~.uaua ~ na o !anto por fu~ valia qná-: ~11aior parte das .~fpe~earias que per 

nlaos 
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. n1áos dos Mouros.fe 11àuegáuáo pé- Calecut porrazáo 'do ttJét:o da ef. 
ra as partes da Chriíl:andade. E por.. pe5earia ( do qual negoçio el1es 
que dle tinha defcuberto per feus c;:rao fenhores nauegando a per o 
capir~es nouo caminho pera entre 1nar Roxo) quando virão que a 
eltes auer atnor prefiança & com- embaixada de Vafco da Gamn1a 
1nunicaçáo de com.iner~io, com q era a fim do commerçio ddl:as .ef-
o Reyno delle Can1orij foíle maes pe~earias, .ficarão mui trifi:es. Prin-
rico por caufa do 1nuito ouro, pra- çipalmente fabendo o comtenta-
ra,fedas & outra muita mrre ·de pre- 1nento guc o Carriorij tinha·de bú 
~ioC1s 1nercadorias de que· o [eu Rei Rey de tão longe terra como era 
no de Portugal era tão abail:ado o ponente lhe inuiar embaix01da, 
quanto o de Calecut de pimeta:elle & que louuaua os no.ffos: dizendo 
fenhor Rey ó iúuiaua con1 aqudles que lhe pare~ia gente de boa razão 
tres n;:Juios a · ~he notificar eH:a fua & que feria proueitofa vindo â-
tenção: & {endolhe acçepta, arma- qttelk feu iReyno , pois eráo {e-
ria mui groffas na os cãrregad:as dei.ta nhores de ran tas 1nercadorias co-
f.né~a, & a ordem & modo do cõ... 1no dizião. Sobre o qual cafo ,os 
tner~io. (X preço das coufas feria a- prin~ipaes a · que · iH:o 1naes tocaua 
quelle que f o fie etn proueito d' am- reueráo confulra : & entre n1mtas 
bos. O Camorij a dlas palauras ref- razóçs que farão trazidas do gran- ·. 
pondeo co1n outras muito n1aes de dáno q todos receberiáo [e. en-
breues, e1n que 1nofirou ter conté.. traffe1nos na India, toi o que con-

. tamento da caufa da vinda delle tou hum delles. Dizendo que o 
Vafco da Gamma: & acabou dizé- anno paít1do · fobre duas naos de 
do que elle o defpacharia 111ui ~e- Mecha que tarda não ern qt.~e lhe vi-
do, & con1 ifro o cfpedio. nha fazenda,fi:zera pergúta a algúas 

C A P ITV LO. IX. 

5" CJ)a confu!ta q os p finçipaes 
Mouros de-( alecut teuerlw 

Jo6re a ida de V a{cC? da Gam 
ma àquellas partes, é5 corno 
o(amorij por· caufo del!es o 
efPedio. 

~~~ n. -~ S MOVROS AS~ 
• .· · :ti ~fi n~turaes da te~ra como 

Cl-il . ~a~~ algus, dl:range1ros. que 
· ~ ~-.efi~qao naq':lcll~ ~1dad~ 

peffoas que vfaõ do offisio de afiro 
logia & doutras artes que daqui de-
pendem: hú~ das quaes pefi'oas que 
dle daria por teHemunha como 
aétor da obra, eni hú vafo d'aguoa 
lhe 1nofrrara as naos perdidas , & 
maes outras â vela que dezía parti-
tem de 1nui longe pera vir ~l India. 
que a o-é te dellas feria total defirui-
ção dgs Mouros . daquellas partes.' 
E porque em verdade ellas eráo per 
didas como todos fabiáo)pois ~to..; . 
dos tocara efia perda: podiaíle to-
mar (ofpeita dó ~uaes na vinda da-

. ,quellos 
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quelles nauios ali chegados, pois a gum efcandalo qu.e podíáo re~eber 
uére delles era Chrifiaã capital üni- dos N1ouros, pois entre todos auia 

. ga de I'v1ouros, Finalmére· con1 eHà_ paixões por razão do q quada hun~ 
hifl:oria,ora fofle fingida pera indLl- cria a~erca das cou(-=ts de Deos. Co 
zir os outros ( pofl:o que fe1n ella as quaes palauras per que elle rnof-
elles eH:auão be1n mouidos contra . traua ordenar tudo a ben1 de paz; 
os noilos ) .ora que 6 de1nonio lhe em obras negaualhe o . ne~eflario q 
quis reprefentJr aquelle feu futuro auiáo miíl:er, e1n que. Vafco da Gá-:-
mal : a cõclufaõ da confulta acabou ma entendia parte da fua tenção-: &. 
que bufcaffen1 todo los m~dos pof~ c:omeçou logo req~erer feu defpa~ 
fiueis pera fumir os noífos nauios cho fe1n outra carga de efpe~earia. 
no fundo do mar, & que as pdloas Porque tornando elle a ef\:e Reyno 
corno .ficaflem em terra, hum & con1 n$ua do que tinha defcuberro, 
hum os iriáo gaflando, co1n que tempo ficaua pera e~Rey 111andar 
não ouueífe memoria delles nem frôta cõ que aueria quanta qui[eífe, 
do que.tinháo defcuberto. Porem fem temer ás naos de Mecha,com a 
ternendo que o Camorij fe podia vinda das quaes o afombraua aMou 
efcandalizar, fe publicamente nií1o ro Mon~aide: dizendo feretn gran .. 
fizdlem · algúa co ufa, parc~eolhe des & poderofas de que poder ia re .. 
1naes feguro modo {er eil:e c~fo ~;õ- ~eber datnno, por tanto trabalhaffe 
mettido pelo executor de todb;las por {e eípedir daquella terra anteq 
masfe:ntenças que he o chnheirG: ellas vieífen1.Vafco da 'Gam1na co ... 
fobornando .com elle' ao Catual q 1110 per dl:es & outros auifos q lhe 
tinha c.argo dos nofl'os,pera que jn- tinha dado, entende~ fer hometn 
dmaífe a elRey contra elles com al- fiel , per elle efcreu~o 1 feu irmâo 
_gúas razões apparente~ que lhe 1:le- Paulo da G:unm,a,fazendolhe fa.ber 
-raõ pera o cafo, affirmaúdo ferpn o que pa.ílàuà & fenti:l dos Mouros, 
verdadeiras & que conuinhão ao encomédandolhe refguardo na cõ ... 
bem & paz da terra. O Catual1=o- n1unicação da gente da terra,q fofÍé 
mo lhe encherá~ as mãos & as qte- abordo dos _l~auio~)porque o~ Mou,-
lhas, começou logo fazer feu qffi- ros tudo amao de tetar pera os me-
~io, .& a prilneira.obr~ ~oi não cqn- ter em. adio con~ ·.o gei~tiq . da tc:~Ta .. 
~ent1r que os no.ílos fatflem da c:afa O Catual tanto q vic;> tepo pera dTo 
e1n que efl:auão por não verern a .. diífe aq Catnorij. q geralmére todo .. 
~idade nem o : tra_ét:o della: daqdo · l,os hon1ems do ponente q efl:anáo 
a çntender a Vaíco dà Gam1na que naquella cidade,di~ião que aquelles 
em quanto não fofle · defpach1do q ali erão vindos na fua propria ter A 

não tinhão li~ença pera andar fol- ra viuião maes defte officio de cof-
- t~tnente pela ~i.dade, .~·maes cem-· fairos q de rraét:o & merc_adoria:.& 

·· umha a ell~ fer lil:o aís1 por e uita;r al co1no homés px:rfiguidos na terra 
de [eus 
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.. de feus 11ãtÜraes fe ·ddl:errauáo peta clle deuia mi.1ito ten1er: pois pcrdet\ 

parte onde não foffem ·conheçidos. do a elles perdia va.ífallos, & 11áo vi 
~as cartas que lhe derão en no- retn maes a· feu porto naos de Me .. 
me de .embaixadores éj trazi'ão: tu- cha, lu dá, Adem, Ormuz & d, ou . .' 
do era arrefi~io pera encobrir a-in- tras muitas partes, no c01n1ner~io 
famia de vagabüdos. câ não dl:aua das quaes dbua todo feu dl:ado.1 

em rezá o, hum Rey de tão lõge co~ ~ elle em dizer ifio compria c.õ 
mo era o oc~idéte da terra da Fran- .a obrigação qne lhe deuia , que era· 
quia, mandarlhe 'en1baixada q não ieprefenrar lhe as coufas de [eu fer ... 
trazi~ maes fundamento que de[ejo uiço: que ale1n do fcu, deuia tomar 
de fua amizade, & éj a me[ ma· cou- pareçer doutras peíloas , apõtando-
{à perfi mofhaua não poder fer:por . lhe logo exn.algús feus offi~iaes que 
que húa das razões da amizade era a elle Catual fabia j~ e fiarem da parte 
com1nunicação das peffoas & pre- dos Mouros, c~ pelo tefiemunho. 
{hlnça nas ~bras, & que efias entre ddles ficauão fuas palauras com 
elles eráo mui contrarias, afsi por mato r f~. ElRey .. ainda que era ho ... 
razão da crença differente q quada me1n prudente & tinha tenteado 
hum tinha, con1o por a grande di- quãto proueito podia re~eber, nd\:e 
fiançia de feus dhdos. E maes que nouo ca1tünho que os no fios abri-
hú Rey tão poderofo & rico como ráo pera dar maior faida ~s fuas cf.. 
elles dizião fero feu, 1nal moHra~a pe~earias:ta1l.to poderreueráo nelle 
efie poder no prefenre,que lhe 1na- ellas palauras do Cantai, que [em 
clara: pois eráo peças que qualquer maes examinar a verdade, com os 
lnercador que vinha do dlreito as outros teficmunhos que lhe o mef .. 
daua melhores. ~nto a dízeretn . 1no Catual nomeou, depois q lhe 
fer inuiados por rezá o da efpe~earia, · pedi o [eu parerer, ficou afsi trafior-
elles não trazião n1ercadorias que nado que teue os noffos 11a conta. 
ddferrt final difio: & ainda q tudo que lhe elles pit)taráo: de maneira 
fofie cómo elles dizião, não deuia que fale~eo pouco de lhe ordenaré 
querer perder proueito tão ~erto co couf.1 co1n q nunca ca vieráo . Mas 
mo tinha ~1os Mouros pelo q pro- como as que Deos ordena, não [c 
1netrião bomems q habitauão nos podem contrariar pelos homerns, 
fins da terra, os .quaes auião tnifrer ainda que em algúa n1an~ira pareça 
dous annos de nauegação. ~nto que as itnpêdem: o 1nodo que efl:c:s 
maes que'veÍ1do os Mouros co1no Mouros bu[carão de os defi.mir.-1 

fua real fenhoria fauorecia ho1nems e fia foi a caufa de fere1n maes ~edo 
núuos & de que [e tal1t~ mal dizia, defpachados, ante. Gue vidfen1 as 
& [obre tudo feus imigos, era cau[a naos de Mecha. Porque tanto que d:. g~ande efcandalo para elles ~ , o Camorij cõ~ebeo o q lhe dezíão; 
nao ieria 1nuit{) perdellos : coufa q 1nádou ~hrunar Vafço .da Gamma~ . 

· · -· - / & diffe 
;,...; . ~ 
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t])â primeir ã q)ecada 
·& diífe que lhe defcubriífe húa 
verdade, que elle prometia . de lha 
perdoar: por [er cou[a natural aos 
hornems bufcare1n cautelas & 1no-
.dos de [ua abonação. pera fazeren1 · 
feu proueit:o, & que.fe andauáo·de-
flerrados por alamn cafo elle os a~ 

d 
b ~ 

ju aria em tudo. Cà fegundo tinha 
fabido d'algús homems da~ partes · 
da franquia donde diziáo [er: elles 
náo tinháo rey , ou fe o auia na fua 
pau·ia, o feu o.fE~io maes era andar 
pelo !i1ar dannada' a 1naneira de co 
f.1iros que por razão do cõ1ner~io. 
Vafco da Gamma quando ouuio 
taes pai auras, fem deixar ir elRey 
1naes auanre con'l dlas di(fe. ~ 
verdadeiramére elle não punha cul-. 
pa cuidarem ddles nuütas coufas, 
porque grãn nouidade deuia fd a 
todolos teus vaflàllos, veré naqqas 

.. partes· nôua .gente etn religião & 
cuf\:mnes: & ·maes vindos per <:a-
sninho nunca nauegado, com er,n-
.baixada de hum poderofo·Rey, que 
!'láo pretédia t:naes intereífe que fua 
armizade &· com1nunicacáo de có-. ~ 

mer5io· pera dar nôua íàida ~s efpe-
çearias· daquelle {eu reyno \...:-alecut . . 
Porque homems, anuas , cauallps, 
ouro, prata, feda, & outras· coufas 
-1, humana _vida~ ·ne~eflàrias no fe~ 
rtyno as ama, tao abafbda1nenr~ q 
não tinha ne~efsidade· de as ·ir bp{-
car aos alheos:& maes táo rcmbtos 
como eráo os da India. Pore1n fa~ 
.bendo elle Catnori)-o gue elRey 
feu fenhor quis de mil & feif~ntas 
legn~as de coHa.que elle & feus ~n
,,ç~~fi.ores ma~daráo de[ç:obr~r: a\le~, 
I ' . 

ria' não fer íi"oua' coufa inuiar maes . 
auantç per efta 1n~Gna co fia tê che-
gar a fua real fenhoria, cuja fama 
era mui ·celebrada nas partes da 
Chriftandade. E nefi:as 1nil & feis 
centas leguoas que 1nandou defco- . 
·Grir acbádoíe muitos Reys & Prin 
~ip;'> do_ genero pentio ; ne~~1Úa 
co ufa quis delles fomente doB:nna-
los em a fede Chrifio Iefu Rede1np 
tordo lTILmdo , fenhor do Çeo & 
da terra que elle confefTaaa & ado~ 
raua por feu peos: por louuor & 
feruiço. do qual elle tomaua efia 
empreza de m\IOs defcobrí1nentos 
da terra. E com dl:e beneficio da , ' 

faluaçáo das aln1as que elRey dom 
Manuel procuraua â .qlles Reyes & ' 
púuos que nouamente defcobria, t~ 
bem lhe inuiaua nauios carregados 
de toufas de que ell~s care~ião : aisi 
como cauallos,prata, feda,p~mos & 
outras mercadorias.Em retorno das 
<]Uaes ,os feus capitães t azião outras 
que auia na terra , que era marfim, 
oúro, lnalrgueta, pimenta .: dous 
generos deípe~earia d~ rãto prouei-
to & táo dhmada nas partes 'da 
Chriíbndade, como apimentada-
quelle [eu Reyno de Caleçut. Com 

/ -as quaes comtnutaçoes, os reynos 
que fua amizade ac~eptauáo,de bar 
baros erão feitos politicos,de fracos 
poderofos, & ~·icos de pobres :tudo 
à cufl:a dos ~rabalhos & i\1dufiria 
dos Portuguefes. Nas q'uaes obr~s 
elRey feu ienhor,náo bufcaua maes 
que-a gloria de acabar grandes cou-
fas por feru íço de feu De os & fa-
lna dos Portuguefes. Poré com os 

. · Mourds 
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M:etfros por (e~erri feus contrarias folgara de o inuiar a elle polas cau: 
ccntradamente fe auia,câ per força · fas que. lhe tinha dito. E i fio não cõ 
de ar más nas partes deAfrica q elles mettera fô1nente aqudle anno, mas 
habitáo, lhe tinha ton1ado quatro era j~ tão continuado per tantos,& 
prin~ipacs for~as & ~Ôrtos de mar el~ey tão defejofo de ter defcuber-_ 
do reyno de Fez:por lifo onde quer to efre canünho de Portuaal pera a 
~[e achauão náo fôméte infa1nauão In dia, que ainda que elleb Vafco da 
de boca o nome Portugues, mas Gamma per qualquer defaHre não 
~inda mali~iofame11te lhe _procu- _ tornaíle a Pormgahfoubeífe çerto q 
rauão a môrte,& não r o firo a r o firo elRey auia de continuar tanto eftc 
por teré experimentado o feu fêrro. defcobritncnto,. t~ lhe leuarem re-
0 tefiemmi.ho da qual verdade [e - cado delle Camorij. Por. tanto lhe 
vio no que lhe fizerãq em Maçam- pedia' como a Emperador de toda a 
bique & Mombáça, como ·rua real quellól região Míllabar, pois Deos a 
pdloa j~ teria fabido do piloto Ca- elle Vafco da Gamma & aos feus 
11~: o qual engano & tráiçáo nunca cõpanheiros tinha feito táta merçe 
àcbâra per quaútas terras de gentios qu~ fo.ífem os primeiros que víerão 
tinha defcuberto. Porque efies na- antelle, quife[fe meter a tnão de feu 
rural mente erão amigos do- pouo poder nefte odio que lhe os Mou~' 
Chriil:ão pôr todos virem de húa ros tinhão:& não confenri!fe {eretn 
.geração, & ferem ·n1ui conformes elles caufa d'algmn grande in~édio 
etn algús cufimnes & no tnodo dos de guerra naquellas pattes,porque a 
feus templos: fegundo tinha viHo gente P_orrugues não difsimulauaiil 
naqujelle [eu reyno de Calecut. Atê jurias, & principalmente a Mouros, 
·os f~us Brán1anes na religião que ti,. ·dos quaes tinfa auido ·gral1des vi ... 
nbáo da Trindade de tres peífoas,& étorias. Mui atéto efieuc: o Camorij 
hmn fà De-os, que a~er_ca dos Chri- a todas eflas palauras de Vafco da: 
frãos era o fundamento de toda fua Gamn1a oulhando rnuito a conti..;, 
fê fe confonnauio con1 elles,( perô neri~ia co1n que as dizia: co~no hC? 
G per outro modo mui differentc: ) I lTielTI que do feruor . & confran~ia 
a qual coufa os Mouros contradizé. que lhe viífe, queria conjeél:urar a 
E delles faberem efia confonnidade verdade dellas. E que de feu natur~l 
d'antrc o pouo gentio & Chrifrão, foffe homem prudéte, & nos íinaes 
rrabalhauão éj os Portuguefes ante que efguardou julgaífe a verdade do 

-elle Can1oriJ foífern infa1nados & cafo: quis comprazer em parte a ré 
auorre~idos, fendolhe jâ tão obri- ção dos Mouro~,q foi e[ pedir V ~[co 
gado aos defender: pois não pre~e- da Gam1na 1nandandolhe que (e 
dehdo maes caufas pera dRey feu torna.ífe aos nauios & que · ali lhe 
fcnhor defejar fua amizade que húª mandaria o defpacho de {ua emba~~.' 
fa1na da gr~n~cz~ dcllc Ç~1norij, ~~da. Dj~nd_g que po! ~!~tão ift~ 

,:~ ·- " . - lh 
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7)à primeira c:Decada 
:·lhe parecia conuir a ~lle Va(co da 11hma tê o tneio caminho de fua 
Gamma, pois confdlaua que entre em bar cação : &. fecretamente tinha 
dles & o~ Mouros auia aquelles o.. mandado aos offiçiaes delRey que 
dios: porque ficando 1nacs teinpo eftauão em Capocate, onde [e efpe~ 

·na ~idade;per ventura hús COlU OS dio delle q o retiueffe1n: C01110 bo-. 
outros trauariáo em palauras que tnems q faziáo aqu~tlo por razão de 
foífe caufa delle receber contra fua feus officios.~ndo elle vio que o 
vontade ;=tlgmn da~n<;>,de que elle I retinhã~, bcrn lhe pare~eo fer tna~s 
CaJ.11'orijteria_defprazer,& co1n ifro indufiria dos Mouros q rrtanclado 
o e(pedio. p~lo Camorij, &. pdq puddre ir ter 

CA P I TV LO. X. 

!f [omoperindufiriadosMou 
r os f/~ afio da Garn '!na f5 os 

- que corn elle efta~tão Jorão re-
teudos. E depois de recolhi4o 
aos nauios f5 poftos enJ terra_ 
'Diogo Via~ é5 U)_/uaro 1 de 
73raga tam6emforão pr·e.fôs.: 
tê que o Camorij mandoo pro 
ue'r nijfo é5 os ejjedio de t~~~do. 

. ~ . . 

io>Ãl!'l~~~~ s·Mouros quando fo9be~ 
rão o que elRey mandá-' 
ua a Vafco da Gãma,não _ 

· wu.:.o4:<aii'~!.ói ficarão mui fatisfeifoS, 
porque todo feu trabalho era orde-
·nar q os feus nauios foífem 1netidos 
no fundo, cõ fundan1Cl)to éj fican-
do a gehte e1n terra poucos & ppu~ 
·cos os irião gaftando:& pera ex ·~cu 
'tar efie propoíito , fizeráo cõ o ~a
tual q ós ~eteuefÍe & obrigaífe ~ti
rar o~ nau'10s em terra, pera de npit~ 
lhe porerh fogo. O Catual como 

:em tudo queria cõprazer aos Mou-
ros , leu ou V afco da G~n1 a fora de 

'· '.Çalec~t 1noftrando _que~ acom pa·.:: 
~L - . 

â fila noticia c01neçon de {e queixar 
graue1ne1;te cõ os Init1iH:ros doca:' 
f o: os. quaes refponderáo que dk_ie 
queixaua tnaes fe1n caufa do q a d:... 
lts tinháo etn o reter, como offifi-
aes q erá~ <.{elRey obrigados a olhar 
o betn & fegurança da terra.Porq a 
elle não o retinhão cotn tcnção de 
o querer anojar, mas com re~code 
elle fazer algú nojo â gente da terra, 
depois que [e vi!re en1 os nauios, fe-
g~ndo fe dizia que ell~s fizerã? nos 
portos per onde vinhao: que íe elle 

~ ·& os 'feus eráo géte pa~ifica deuiáo 
vfar o cu{tU1ne d·aquellas partes,, 
prin~ipalri\.ente t aquelle tempo do 
inuerno, varando feus nauios en [er-
ra & não dl:ar fem pre corE a verga 
dalto corno géte q tinha animo de 
co1neter algú mal. Ao q Vafco da 
Gamma rdpondeo)que os feus na-
uios eráo de quilha & não de feição 
dos da terra:& por ifià era co uh im 
pofsiuel podere1n fer vara~os , por 
não auer ali os aparelhos q no rei-
no de lortugal auia pera aqudla 
neçefsidade. Finalméte táto ape:rfia-
'ráo [obre o varar dos úauios ' ou q 
deixa fi~ é terra algús hon?és cõ mer-
ótdorias 11& iflo C11.1tnodo de refens 

~~' em 
·' 

.i 



etn quanto o c:àtiiodj o não def~ 
pacbauaJ dizendo q a gente do mar 
Jho requeria) pera poderem hir pef-
car íeguramente delles: que conueo 
a Vafco da Gamm~eixar em terra 
con1 algúa pouquidade diífo quê 
leuauáo pera compra de mantimen...: 
tos a Diogo Diaz por feitor) Aluaro 
de Braga por efcriuáo, Fernão Mar-
tinz liguoa) & quatro home~s do 
feu feruiço, atê ver em que paraua o 
defpacho do C,amorij.Os minifiros 
ddl:a obra tanto que per dla ficarão . 
feguros, confcntirão que Vafco da 
Gamma fe embarcaífe, mas quanto 
a dar moào pera que Diogo Diaz 
com·praífe algúa coufa, tudo erão 
artifi~ios pera o não.poderem f1zer. 
de tnaneira gue per efpaço de feis ou 
fere dias, elles fe auiáo por prefos & 
uão por feiro,res. Tê que à (orça de 
queixumes de.Vafco da Gamma a-
codio o Catual q era o auél:or defias 
coufas, & mãdoufe defculpar a elle, 
fingindo não fer dia:-o fabedor: & 
porem que os of11~iaes tinhão razão;, 
por quanto o C,atnorij o não tinha 
de todo defpachado. E que por auer 
pouco g comprar ou vender naqlle · 
lugar, elle mandaua leuar os feus 
feitores aCalecut onde auia cópia de 
tudo: por tanto 1~e pare~ia botn cõ 
felho que elle com ~s-feus nauios fe 
foífe ao porto da çidade por fer maes 
perto donde eíl:aua o Catnorij pera 
feus nego~ios ferem maes em breue 
defpachaaos. Vafco daGãma pofio 
que fentifTe que todos efl:es artifi .. 
çios erão dila~ões pera o deter te a 
vinda das n~~s 9~ Me~J?~ ~ feg~nd? 

Fol. gG. · 
lhe ti!1ha dito ·ó Mouro Monçaide: -
(0 qual jâ ndte tempo efcondida..:. 
111enre vinha communjÇar com d .. 
le:) toda via porque efrando tna.es 
perto ddRey per tneio do rndino 
Monçaide lhe poderia mandar. al-
gum recado,& maes íabcr o que fe 
tazia c:on1 Diogo Diaz & Aluaro 
de Braga, foife com os nauios poer 
ante a cidade de Calecut: onde fo~ 
be per Monçaide que fe os Mouros. 
não temerão poder com iíl~ indig-
nar o Camori j , jâ os tiueráo môr .. 
tos. Vafco da Gamma vendo efl.e 
nego~io tão dãnado & que o Ca-
morij era nlUdado dos paços don .. 
de lhe falara pera 1naes lqnge [em 
auer commemoração de feu defpa .. 
cho,& que elles não tinhão outro 
meió pera o requerer fe não Mon-· 
·çaide que jâ não oufaua comtnuni-· 
car có elles, fenáo dãdo a entender 
aos Mouros que era íua efpia: ajun-. 
·toufe con1 Paulo da Gamnu, Ni ... · 
colao Coelho , & os prin~ipaes da 
companha dos nauios,& teue c01i .... · 
felho [obre o éj dcuião fazer. E de-
terminaranfe que não deuião efpe-· 
rar tnaes repofia delRey que os de~ 
[enganos que lhe tinha dado em pa-
lauras > & no modo de os e[ pedir;' 

deixandoos em poder de feus imigos 
tanto ten1po fen1lhe tnandarrepo-
fia. Aílentado dte confelho, ç[cre-' 
ueo Vako da Gamrna per Monçai-· 
de a Diogo Di~z que o n1aes [ecre-
to que pudeílem pera tal dia.anre· 
tnanhaá fe vieífen1 â praia, port]ue 
ali achariáo bateis pera os recolber4 

Perê con1o os Mo\Jros tinháQ vigia. . . - .. -· . - r. b 
lO r~ 

- ·· 



~a pri·meira 1Ject!d~ 
(obre elles, tánto que os fentiráo fal tomara : pórque elle &. feus c<;>m-
·taráo com el!es & os· prenderáo,to'- ·panhóros ef\:auáo 111tti bem trata-
mat:1dolhe quant:;t f~zen'da leuauã·o. dos e·m poqer delle C,amorij /~ 
Vafc:o da Gamrna védo que a· nTar- per elies & lhe queria· mandar o 
dade dos Móuros 11á'o fc podia re-- defpacho. Vafco d.a:Gamtna com 
medear com a paciencia & fofrimé dta Garra ficou: 11:1Ul COf,ltente, .perô 
to que co·m elle; teu~, nem tinha tcrm·crndp algúa mali~ia dqs f\1ou..-
tfperaüça d' algú defpac.lio delRey: rosjduas·([}Utres ve_ze·s fe fez na vo~
oune â: n1ão· obra de vinte tantos ta dv m·ar , & QUtras tantas fiwg1o 

' I ~ pefcadores que vinháo,_ pefcar a e> diante· da ~idade: pon] as par;e ~ a q 
:mar,& com elles fe fez a vela, que tocaua a liberdade da genteq tmha 
fbi pera os Mouros grande prazer tomado', damaífem ao C,~morij 
véndo aluçtoçado .todo ·o gétio cõ fua liberdade a troco dos nÔílos. Fi:.. 
~grita & brados d~ 1nolheres de.: 1'1almente pela inforn:ayá? que t~ue 
fies pefcadores.A noua do qual ca.,. da verdade, defpachou D10go Dt~'l. 
fo tanto que foi ao c,an1o.tij,pofio ·man dãdo per elle a Vafco da Gam-
que ós Moüros ·per feusmeneos o :ma húa carta que efC:reueo a elRey 
qu·erião indignar c:ontra os nôffos, dom M;muel: ~1n que lhe dez ia co-
dizédo q.ue per ali veria quem.dles mo recebera outra fua.,& ouuira feu 
eráo:todavia por ter fentido o ~)dio embai;ador & lhe refpondera~, & q 
que lhe tinháo , ante dé f e determi.. a caufa de fua p~rtida per aqlle mo-
bar em outra coufa, maneJou dous do, foráó differéças:-. antiguas dan.tte 
homés pritH;ipaes d_os gentios fem ·chrill:áos &. Mouros.~~ dle ·reria 
füfpeita que lhe vid1em faber cómo muito contentamen~'o de fua am_j .. 
aquelle 11ego\io paílaua. Per; os zade;_ & do commer~io das coufas 
quaes fédo informado,como aquil~ do (eu reiuo,pddendo fer fem aqlles 
lo parecia fer maes reprefÍaria por efcan~alos.: porque ?s Mouros, ~Ue 
os feus f1omems que lhe os tv1ou- os ama por naturais do feu remo 
ros prenderão que por outra caufa, por fer gente 1nui antigua naqudle 
.& _maes que. elle capitão 2nd~ua â · aéto do có1nercio. _Con1 a qualcar-
vela húa volta ao mar & outra a ta & a1gúas co~Ifas que deu a Píogo 
terra -co1no qué queria fazer razãu Diaz o efpedio: rnádando âqt1elles 
de íi, fe a fizdfem com elle:tot~'11ou dons fenhores gentios que o el.'l~(ê
logo a inuiar ef\:es tn:dmos homés . gafle1n a Vafco da . Gatnl\la em~- a .. 
que-leuafie1n ante dle D1ogo piaz fazenda que lhe era to1nada ) & pu-
& 9s outros que com .elle dlapão, udrem delle os pe(cadores éf tinl)a. 
t:om os quaes teue pratica foqre o em reprefària. Oq4eellcs .6zeráQ- ~ó 
modo de feu de~padio. E manc!ou- · alglias cautelas no môdü da ·entr-e-
lhe que _efcreue{le~ a Vafco da Gã- gà, querendo ainda os . Mou_t:os vf~r 
.ma 9ue trata!fe betn ·(;)S home.Ups q ue fuas mafdades:mas CÓ W-de;rc~O
. · lhidos 
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lhidos todolos nôn'os; po/ caufa meter nella huin dos pad~ões que 
d'algúa fazenda que lhe não quize~ leuaua, porque outro gúe mãndou 

. ráo entregar, Vaféo da Gamn1a re.. aoCamorij per Diogo Düz per~re 
reue ~rtos Indios que trouxe con- ' poer na ~idaae ; fegundo .ficaua 11à 
ligo & afsi ó fiel Monçaide, partin- vontade dos Mouros era certo que 
d? logo aquell~ ~ia que erão vinte não auia de efiar 111uitas l~oras e1rt 
noue de Agofio J auendo !e tenta & pê: tanto fe chegou ~ terra pera ef ... 
quatro dias que chegara ~quella colher lugar notauel onde o pufef--
~idade Calecut. . . - [e, que veo dar com dle hmn tonê 

C A P IT·V LO. · XI. 

fi (om_o Vafco da Gamrna fe 
partto do porto de (t1tlecut,f5 
foi ter à ilha _Anchediua, on --: 
de rue o hu 1 udeu : o qu_al V af 
co da Gammt~t prendeo,f5 e!-
lefe fez (hriHao; E dq maes. 

·que pajfou nafoa rviagern tê 
chegar ao reyno 

·. ~~$) Arrido Vafco da Gáma 
! ~ ~ não' tnui contente da eC. 

pedida q~e oune em fett 
s® defpa~ho,1 quãdo veo ao 

feguinte dia andádo eh1 calma pou 
co rnaes de legoa & .n1eia de Cale-: 
cut) vieráo a elle obra dê fefenta to-
nes, que iàõ barcos pequenos atu-
lbados de gente, parecendolhe que 
por fer mui'ta tinhão pouco que fa-
zer com a noílà : perô .como fenti-
rão feu damno co1n a arrelharia que 
ao l0nge os foi re<;ebêr)&·principal 

1 "' ~ lnfnte com )Ua trodoada que os 
derramouJ elles tomatã~ por aco-
lheita a terra & os no !los o mar f e-
guindo feu can1inho â vifia da co-
Ha. E defejandQ Vafco da Gan11na 

' ' 

/ 

de pefcadotes. Per o qual efcr'IJeO 
ao Can10rij per inão de Monçaide: 
e1n que fe queixou dos e11ganos que 
com elle vfaráo na et'lttega da gen .. 
te & faz(nda que tinha em terra, 
on9e lhe. ficaua boa parte. E q iláo 
ouueífe por 1nalleuar elle cõfigo ~l 
gús dos feus 11atutaes, porq 11ão era 
a fitn de reprefaria da fazeilda ! 111as 
pera elRey feu fe11hor per elles [e 
poder infot.tnàr de feu efi:ado & das 
coufas do [eu rey11o, & elle Camo .. 
tij pet o 1nefmo m6do faber as de 
Portugal quando elle Vaféo da Gã--
tna .ou outro capitão torna!Ieâquel 
la fu'a ~idade, q feria o anno feguin .. 
te como elle efperaua em Deos, pe .. 
t a confu[aõ dos Mouros. Efpedi ... 
do efi:e barco tornou feguir feu Cà·· 
1ninho com defejo de m_eter opa-
drão q diífe1nos : & por não achar 
lugar tnae~ à fua vontade em hús 
ilheos pegados cotp a terra m_eteo 
hum per nome fanéta Maria, don-
de os ilheos fe chamáo ora de fan--
éta Maria : os quaes efl:áo ·entre Bct .• 
canor & Batica.Já dous lugaresnota-
ueis d' aquella cá fia, & no aworar 
delle fe achou algum gentio da ter-
ra que o fizera o cmn muito prazer, 
por o bom tratamento qlhe Vafco _ 

L da 
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da Gan:itna fazia & couL1s que.dà~ Cbrifio, final de noífa redempçao_, 
ua. Afsi gue com efie padrão qu.e de gue a Igreja c::mta _Vexilla regts. 
foi o derradeiro en1 tempo ,deixou prodeunt, não fôn1cnte â vifta dos 
Vafco da Gamma nefià vj_agem pe- Mouros de Africa, Pe_rfia, & lpdia,', 
fios cinguo padrões: Sá o Rapael no pedidos a ella, mas dtante de todo 
rio dos bons íinaes , Sáo Ioroe e1n o pagaifmo defl:as partes que ddla 
Meçam bique, Santl:o Spiri~ en1 nunca teuerão noti~ia,& ifro naue ... 
Melinde,Sanéta Maria nefies ilheos, aando per tantas millegoas 4 vem 
& o vltimo per fi rio em Calecut ~ fer anti podas de fua propria p~,. 
chamadó São Gabriel. Os quaes pe-~ . tria, coufa tão nôua & n1arauilhofa 
rb que náo fejáo pôfios per nação n~ opinião das gentes , (1ue atê do-
tão gloriof.:1 de efcre.uer, c<? mo foi a étos & mui graues barões em fuas 
gente Grega,ne o noífo dhllo pof- efcripturas puieráo en:1 dnuida de 
[a aleuantar a gloria defl:e feito no os auer, nas quaes partes elles ülll1e-
gdo que elle merec;,e, ao 111enos fe- ráo viétorias de todas eHas nações; 
râ recópenfado cõ a pureza da ver- cqntendendo cõ os perigos do mar 
dade q ern fi contem. Não cõtando trabalhos de fôme & fede, dores de 
os fabulofos trabalhos de Hercules nôuas enfermidades> & finalmente, 
em poer fuas colúnas, né pint~ndo con1 as mali~ias traições & enganos 
algúa argonautica de captiáes Gre- dos hometns que he macs duro de 
gos e1n tâo .curta & fegura nauega- fofrer : afsi faó proprias todas efras 
çáo con1o he de Grecia ap rio Fafo, coufas em a naçáo Portugues, & as 
fempre · ~ vifi:a da terra_, jantãdp en1 tem por tão natural1nanrimemo 
hú porto & ~eando em ourro_,ne1~ depqis que na~em, ~ os t1z faH:ien-
efcreuédo os errores de Vly.ífes fe1n tos no trabalho de ,as querer cõtar 
fair de hum clima, ne1n os varias & efcreuer, como fe teudle a feus 
cafos de Eneas eru tão breue.cami- proprios feitos údio pera os ouuir 
nho, nem outras fabulas da geptili- depois que os t1z, como {àô·Jpeti ... 
dade Grega & Romana: gtie co1n toios pera os cometer,& aprd1!ldo3 
grande engenho na fua efcriptura no aéto de os fazer, & conibmcs 
afsi decantàráó & ~elebrlrão a em- e1n 0s fcgurar. Cerro grque & pi~
preza que guada hum tomou , que dofa couíà de ouuir, ver húa nação-
uão fe contentárão com dar nome a que Deos deu tahto animo gucfe 
de illufires capitães na terra aos au_ teuera criado outros n1~mdos jâ lâ 
dores defl:as obras_, mas aind~ COlTI teuera metido OUtros padrões de VÍ-

nome de deofes osquizerão copocar ét:orias: afsi h e defcuidalia na poilc-
no ~eo. E a gente Portugues catho- ridade de [eu nome, como íe não 
lica per f~ & verdadeira adoração fofle tão grande louuor dilaralo per 
do culto que fe deue a Deos, ,aruo..- pena, como ganh:1lo p.ela lança. E 
~ando aquella diuina bandeira de ·tornando a Vafco da Gamma au,.. . I . . . 

étor 



Liuro fl!!)rlto. 
él:or de tão illufire feito qúe ila dif.-
ran~ia da terra em que pos efl:es ~in
quo padrões per línba direítã de po 
nente a leuante defcobrio mil & 
duzentas legoas,começando 4o rio 
do It1fante onde acabou Bartholo ... 
1neu Diaz tê o porto da çidade c a ... 
lecut: tanto qued.eixo~ pofio dl:e 
padrão Sanéra MatiaJoi tet per en-
culqua do gentio da terra defejan-
do de efpalmar os nauios em ou-
tros ilheos pegados com terra fir-
me. Aos quaes ilÔs agora chan1a-
mos Angediuida & os Canarijs An 
chediua, anc~1e quet dizer cinquo, 
diua ilhas , por elles Çerem <;ÜK1uo; 
pofl:o que o notauel h e hmn de que 
ao diante faremos maior telâçáo, 
por cau[a dehúa fortaleza q elRey 
don1 Manuel nelle mandou fazer. 
Na qual parte efiandoVafco da Gã-
ma em trabalho de efpalmar feus 
nauios & fazendo aguada, por fer· a 
tnelbor de toda aquella cofia,onde 
geralmente todalas naos que per ali 
nauegão a vem fazer , & o' gentio 
dali mui {atisfeito polas cou[as que 
lhe mandaua dar : veo a elle hum 
coíl'ario por pome Tünoja,que de-
pois co.mo adiant.e ~e vera foi gran-
de úofio an1igo. Efie tanto que te .. 
ue noti~ia dos n~ífos nauios & que 
a gente delles era dl:rangiera, faio 
de hum lugar onde dle viu ia cha ... 
mado Onor· perto dali : & como 
h<?mem fagaz quis cornetter os 
noflos per efie attifi~io, ajuntando 
oito nauios de remo pegados hús 
e·m outros todos cubertos de rama 
quç pareçiáo húa gra1~d~ balfa ~élla .. 

Vafco da Gamma guando vio quê 
de terra efl:a balL1 vinha contra elle. 
perguntou aos Indios que ali anda-
não familiares quevifaõ· era aquella: 
ao q ~lles ·re[põdetão qüe não fe ef-
panrafle della, que erão inuenções 
de hum fraco cofiairo q c\)fiumauã 
COJ.fletter algús nauios q per áli paf.. 
fauão. Toda via Vafco daG(:lmma · 
ante que Timoja fe chegaflê maes a 
elle, mandou a feu irmão Paulo dá 
Gamma & a Nicolao Coelho que o 
fo!lem íàluar có a artelharia, c01no 
elles fizerão,& foi a falua de man~i
ra que os barêos enrramad~s feder-
ramarão lôgo acolhendofe â terra: 
na qual fogida Nicolao Cóel~o tó- · 
n1ou hum delles, em que acharão 
arroz & outro mantimento da ter. 
ra com algúa pobreza . de (uàs pro-
uifoés. Paífado ó dia defie coffairo 
Tin1oja q per aquelle môdo quiíf€. 
ra cõmetter os no !los nauios:como 
a terra era jâ chea da efiància q elles 
ali fazião , fobreueo outro? ca[o qué 
[e fora auãte lhe õuuera de dar mui-
to trabalho ; & toi efie. Hú fei1hor 
Mouro cha1nado Sabayo cuja erà I'. 

húa cidade per nome Goa, que Ôra (,--
he a metropoli que dl:e reyno tem 
naquellas part~s , d' aquella ilha de 
Anchediua atê doze legoas , éoino 
era homem que tinha configo Ara-
bids,Parfeos, Turcos,& algús letiall~ 
tifcos arrenegàdos com ajudá & in-
dufitia dos quaes tinha naquellas 
partes acquiridos grai1dê efiado:tã-
to q foube como os 11ofios nauios 
er~d de gente defias partes da chri-
íla~l9a~e ~ d§ejando auer ü1.form: ... 

L~ ~ao. 
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} · f]) a prin1~ira 1)êcada 
Ç~o della; chaí11õú hun1 Judeu na=- & conuerte~doíl"e aos gentios que 
tural de PolonÚ1 que lhe femia de ali andauáo familiares com elle,per-
Xabanda1;, & pergúroulhe [e tinha _ guntoulb~fe conhe~i~o aquelle ho 
fàbido de c_1ue nação era a gente que n1em que bradaua. Os qu~es como 
vinha _naquelles nJuios. Ao q dte andauão contentes do bem que lhe _ 

. . · Iudeu refpondeo tel· fabido '-1Lle fe elle mancl:lua.fazer: differãoJenhor 
cban1aL1ão Port~1guefes gue habita.-· não te fies dd1:e, porque h e fo,ldado 
não nos fins da terra da Chriihnda- . do fenhor de búa cidade cbaQ?-ada 
de: a qual gente fempre ouuira. no- Goa,que dM perto daqui, & como 
meat poí: guerreira fofred01~a de tra· he Mouro gente cõ que vos ~u;ro~ 
balho & tnui leal ao fenhór que fer- dl:aes em odio> per ventura v1ra co 

· t,liao>que [e ella era a que lhe diziáo algun1 engano. Va[co da Gamma 
d~uia trabalhar pola auer a fen fer-:- como tcue dla 1~oriçia dellc, man-
uiço porque con1 os taes\horncrns doulhe refponder q fe queria ·algúa 
fe podiáo fazer gr;mLks conquiihs. coufa,& elle herahomé Ceguto que . 
() Sobayo ouuindo efl:e louuor dos o feguraua. Ao que o Iudeu refpon~ 
nôffos, como procuraua aucr em deo que elle vinha com muira ver-
feu fem_iço géte de ,gu:rra_, mandou dade, & que na. confiança ddla fe . 
~ eH:e Iudeu que toíle a c1les & os entregaua en1 feu poder : cmn as 
çÕn~etteqe da fua parte cmn algu~n quaes palauras de~eo do l1.1gar onde 
partido fàuorauel: & quando o pao efiaua -& fc veo a elle , moíhando 
ac~eptaífem, elle tnandaria tres ou húa feguridade con1o sué não tra-

. quatro nauios armados quedleuef- zia no peito outra có, 1fa,m:1s Vafcq 
fem em feu refguardo,pera que dan~ da Garuma de boa entrada lha def-

•., rlolhe ~uifo; os vidfetn cõtnctt~r,q cobri~ lógo gucrendb o mete~ a 
fe part1ffe ~llep~rq os nat:ios· iriáo trol11ent~ ~~~do o Itldeu [e v~:) 

' logo nas foas cofl:as. Part1do 9 lu- naquelle ePcacto con1eçou de pc:atr 
-deu cõefl:efundan1éto, veo te~· e·m 'que por amor de Deos o náo man- · 
l1u1n pe·queno barco junto de búa . __ _Qafle a tonnen.tar,. gu~ elle diria to-

poúta da terra firme qu·e dl:au~i f o.- da a verdade a que era vindo,& que 
bre os no !Tos nauios:& pofio G.Jbre primeiro de vir a efl:e 'cafo lhe ,q\Je .. 
aquelle tefo começou em altas vo~ ria contar o principio de [eu n~ci-· 
ze.s bradar que queria falar ao capi- n1ento & vida: p;r,a qu~l ·,& peld q 
tão, & que o f~guraqem per a~uel.~ ao pre[ente fentia della;& da vin~a 
le final, molhado hua cruz de pao. delles naqudlas partes lh , pare~1a 
Vafco da Gamma quádo vio a . ~ruz que não era fomente por faluaç~o 
fe:z lhe 1 em feu coração reuerençia, delle, mas ainda pola de ta~1tas mil · 
dizédo que debaixo d'aauelle Gnal almas co1no auia no O'entio d'i!.quel 
de fua. rede1npçáo elle nã~ eípe

1

raua las partes. Porgue 1~ão dlaua. em 
engano ou lnal que lhe foHc f:eito:_ razão hom~ms tão flC~identaes CO-

-~ ~ !110 . 
/ 



Liuro ~ar i o. - Foi. 83. 
n1o era a gente PortLJgues ·,os guaes 
viuíáo nos fim da terra; virem âs 
partes do Oriente per tanta difl:an-
cia de mares & catninhos não fabi;. 
:> 
-dos: fenâo pera algum gra~1de n1i-
J1:erio q Deos queria obrar pe~ elles. 
Então começou a contar o prin~i
pi9 de fua vida: dizendo , que üo 
anno de Chri{l:o de mil quatro ~en 
.tos & cinquoenta elRey de Polonia 
n1and;ra lançar hum pregão per to· 
-.çlo feu Reyno qué quántos Judeus 
nelle ouue[e, dentro de trinta dias 
fefizdien1 Chrifiáos, ou fe fai.{len1. 

·do (eu Réyno: & paflado efl:e ter-
mo de.tempo,os que achaífem fof-
fetn queimados. Donde fe caufou 
~ a maior parte dos lu deus fe fairão 
fôra do reyno pera diuerfas partes 
& nefl:a faida fora feu pae & fua 
mãe que _eráo tnoradores em húa, 

· cidade chamada Bofna. Os quaes· 
vierão ter a Hicrnfalem , & dahi fe 
pa~arão á ~idade· Alexai]dria onde 
dlena~eo: & depois que chegou a· 
perfeéta ída,qe def~orrendo per m~i 
tas partes f orá ter aquellas da h1d1a 
~o_ feruiço do Sabayo [enhor.: de 
Goa per cujo mandado era ali vin-
do, prbt~ocar a: elle & aos feus que 
o quifeíle1n hir feruir a foldo , da 
1naneira·qúe com elle lâ andauão 
algús leuantifcos. E que efl:e de[ejo 
tomara ao Sabayo de. os querer e1n 
fua ajuda, por lhe elle gabar~ gente 

· Portugues, & que verdadeiratn~nte 
efl:a era a caufa de fua vínda:que 1he 
pedia não reçebeífe 1nal delle & 

,.buueífe por bé de o · re~eber como 
a gente <;:hriilaá çuftum~ ~_qnelles 

que fe chegãõ 3o baptilino por qui 
ço elle o queria ac'5ep_rar ·& morrer 
na feedeCbrifio.Vafcoda Gamtna 
cotno vi o nefl:a pratica & em ou--
tras que com elle teue, fer homem 
experto & que rpui particularme11te 
daua razão das coufas ~bquellas par 
tes, começou de o confolar: & qu~ 
quanto ao .filho & fazenda que de-
zia ficarlhe e1n Goa, que fe náo a. 
gafiaffe. Porque elRey [eü ~tihor 
tanto que elle chegaíle co1n 'ajuda 
de Deos ao Reyno de Portugal, lo- · 
go·auia de mandar búà gtôflà atiná~ 
da áqqellas partes, em que elle tor-
n;J.ria: na qual viage1n poderia co .. 
brarfeu filhb,& muito rnaes fazen ... 
da 1ías merçes que lhe elRey faria q 
·<]uantã leixaua e1n Goa. Final~nente 
elle foi baptizado & ouue 1'1ome 

. Gafpar tmnai1do por appellido Gã ... . 
1na, por caufade Vafco daGammá 
que; o trouxe ~quelle efl:ado: & per 
auifo delle logo ao feguinte dia ante 
que vidfem os nauios que o Sabayo 
auia de tnandar_, Vafco dà Gamm<t 
por efl:ar jâ prefl:es fe fez· â velá via 
defie Reyno; atraue!fando aquelle 
grande golfaõ que ha da côfl:~ da 
In dia a efl:outra de Melinde na ternt 
de Africa , em que lhe adoe~eo & 
morreo muita géte das en(etnüda-
des pa!fadas por razão de grandes 
calmarias q teue. E a prin1eira terra 
qpe to1nou foi abaix~ ~da ~idade 
Maaadaxo íituada na cofl:a Graua, 
per~ qual paíiou fem · fazer maes, 
deten~a que faluala co1n ~rtdharia_, 
Por ver no anparato de feos edificios 

I ,., ~ 

fcr tão grande couí:-t que nao A.UÍS, 
· . .. ~ ~ · fazer 

... 



q)a priríieíra decada. 
fazer maes expedênÇfa da vei·dade hun1 teporai" fôrte que ah teuerã?~ 
elos Mouros dagucl-la côfta. Perô Nicola9 Codho fe apartou ~e Vaf-
não {c pode efpedir fetn algunl en~ co dh Gamma: & cuidando elle q o 
conrro delles, câ fendo tànto auan·- trazia ante íi veo ter â barra de Lif-
re corno outra chamâda Patê, lhe boa a dez de Iulho daqudle anno 
faitáo ao caminho fere ou oito za1n de quatro ~entos ~1ouenra & noue,' 
buéos da terra mui betn armados, · <1uenclo dous annos q faira per .ella, 
com fundatnento de ·o com1net- & qu~mdo foube que Vafco <h1 Gá-. 
te~: aos quaes elle íàluou de manei.. 111:1 não era ainda ch~gado quiíiáa 
ra com attelharia que nam o quif- fazer volta ao n1ar e1n fua bufca.l 
ferão tnaes feguir. Chegado a Melin Pero f.1.bendo dRey q então eil:aua 
de onde elle -leuaua pôfl:a a proa, foi na ~idade da íua chegada, & co1no. 
resibido pelo Rey noífo atnigo cõ queria ~ornar em bufca de feu capi-· 
tntüto prazer_, & a ·gente enferma q tão; 1nandou que entraífe pera den. 
trazia reç.ebeo refeição com os re- tro. Vafco da Gamma con1 :1quelle 
frefcos da terra: pofto que algús 6..- tetnporal foi ter i ilha de Santiago, 
carão ali enterrados em ~in quo dias & por trazer feu irmão Paulo da 
·C}uefe deteue,em tal efl:ado vínháo. Ga1nma mui doente~eixou porca-
E tornando a feu caminho no lpg<ir pirão etn o feu nauio a Ioáo de Saa 
dos baixos onde o ·nauio S.Rapbael que fe vidl'e a Lisboa:& ell~ porre-
tocou ( coino arras diífernos) deu n1edear a faude de feu irmão e1n búa 
outro roque com que ficou ali pera carauela que fretoN paffoufe â ilha 
fempre: que não deu muita paixão terç~ira, onde o veo enterrar 11(} 

" ·~ Vafco da Gamrna por vir jA tão 1noi\eiro de S. Frandfq> por vir jà 
falle~ido de gente pera marear tres mui debilitado. A mÔrte do qual 
~auios, que pera dous ainda toda a deu muita dor n. Vafco da Gamma, \ 
defl:e era pouca . A qual repaftida porque aletn de perder ínnáo,rinba 
per elles chegarão aos ilhe<?s \de S. Paulo da Gamma quahdades pera. 
Iorge de fronte de Moça1nbiqne: fentir fua mÔrte quem delle tiue!fe 
()nde ao pê do padrão chamado S. conhe~imenro,& maes por falle~er 
lorge que ~eu nome ao ilbeo dia ~s port~s do galardão de fens rraba-· 
da purificação de no.ífa Senhora ~1n lhos. Partido Vafco da Gamma daJ 
feu louuor ouuirão húa mif1à, & · q~ella ilha rer~eira a vinte noue 
cutra na aguada de S.Braz,& a vin-r d'AgoHo chegou ao porto de Lif ... 
te de Ma1~ço dobrarão o grão çabo boa: & fen1 entrar na çidade. teue 
de ~oa Eíperança : na qual paragé ·a hGas nouenas en1 a cafa de rwíla Se.,. 
gente começou a conuale~er pera nhora de Bethlet.p ~donde elle par-
,poderel1l'todos feruir em a na nega- tio a d1e de[cobrimento. E aqui foi 
_ção. Chega o com aHàz trabalho vifirado de .todolos fenhores da cor 
j_unto 4as ill~as do cabo Ve~1e co1~ ~e te~ dia d~ fua eurrada~ que fe fez 

com 



Liúro fJ .. !iãri-o. Foi. s4~: 
com grande foletnnidade:& por fe como he dl:a alcunha, da India: . 
maes ~elebrar fua vinda, ouue rou- pois fabemos fer mais gloriofa cou-
ros, canas, mõmos, & outras feíl:as {à pera infignias de honra o acquiri~ 
em que elRey quis mofirar o gran- do que o herJado, & que Sçipião 
de content~lnento que tinha de tão maes fe gloriana do feito que .lhe 
illufire feruiço cmno lhe Vafco d~ deu por alcunha, Africano que do 
G.amma fez:q foi hum dos maiores appellido de Cornelio que eta da 
que fe vio feito per va{fallo, em tão fua linhagem. 
breu e tépo & cõ tão pouco cu fio. 
Por càufc1 do qual, como adiante fe 
dirâ, elRey accrefcétou à fua coroa 
os títulos qmrôra rem ,de fenhor da 
cóquifta nauegação & comtnercio 
da Ethiopia, Arabia,Perfia,& India. 
E na fatisfaçáo deHe grande femiço 
mofirou elRey quanto -o efl:imaua, 
fazendo logo & depois mer~e a 
Vafco da Gamn1a deftas coufas: q 
elle & feus irmãos fe chamaflêm de 
dom, & que no efcudo dali armas 
de fua linhagem accref~entaffe húa 
peça das armas reaes def.l:e Reyno, 

· & o officio de almirante dos mares 
~ 

. da· In dia, & maes trezétos mil reaes 
de renda: & que em quada hú anno 
pudeíle empregar na India dozé_tos 
cruzados en1 rnercadorias, os quaes 
regularmente na efpeçe01ria que lhe 
ve1n do e1nprego delles, refpondé 
câ no Reyno dous contos & oito 
~entos mil reaes, & tudo iíl:o de ju-
ro, & afsi conde da Vidigueira cor-
rendo depois o tempo , em que as 
coufas da India mofrrarão fer a grá 
deza dellas 1naior do éj pare~ia nos 
primeiros annos. E fe Vafco da Gã-
Ina fora de nação tão gloriofa ·co-
lno erão os Romanos, per ventura 
acerefcétara ao appellido da fua li-
nhagemJ p~ft~ que foífe tao nôbre 

CAPITVLO. XII. 

f Como e!Rey dom .lt1anuel 
em !ouuor de nojfa Senhora 
fundou na foa her!!!ida de 13e 
thletn .que eftauá em rafle!!o 
hum .fumptuofo ternplo que 
depots to71'JOU por jaz~~o de 

Jua [epu!tt-tra. · 

~ ~ ~i! infante dom Henrique 
·!i! . • (como arras efcreuemos) 
\~ ~:'por razão defia em preza 
~~~que tomou de 111anda~ 

defcobrir nôuas-rerras, en1 as partes 
donde as fuas armadas partião a e-

. fie defcobrimento ;, por louuor de 
no fia Senhora 1nãdaualhe t1zer húa 
cafà : húa das quaes foí a de rafiello 
em Lisboa. da enuocaçáo de Béthlé. 
Na qual tinha ~ert<?.S freyres da or .. 
dem da n1ili~ía de Chrifl:o de que 
elle era ooucrnador & adminiflra-
dor : ~qual ordem elle tinha dado 
efi:a ca[a com todalas terras , pu ma-
res & agoas que para ellc comprâra. 
Ifl:o com eneargo que o capelláo 
obrigado a êlla quada fabbado di(-
fe!Te por elle Infante l1úa miJfa a 
.no fia Senhora : & quando fo.íle ao 

· L 4 lauat 



'Da p;·~~eitã CJ)ecdda . 
hluar das tn~OS [e ~olue(fe ao pouo, lbôfa Ôbra que OS botneh1S VÍr~o, 
& em alta vôz lhe pedifle qui{di'en1 pois per elb o n1undo ftJi efhmado 
dizer bun1 Pater nofter & húa Aue q:n. maes do (1ue fe delle cnidaua 
M:uta pob. alma ddle Inf..1nte por ante quedefcobrií1'emos dhfu_a táo 
1.11andar f:lZer aouella loTeja , & afsi orande parte: conuinbJ que hua tal 

1 t1 h b d 'fi -' c {l~ c . polos caualleiros da ordem de C .ri rnemoria ,e grat1 caçao ro e re1ta. 
fio,& por aquelles a que di e era o- em lugar onde as· naÇões de tão va-
brigado. O fundamento das quaes rias gente'> como o mefmo 1nu~1do 
caL1s & prin~ipalmete ddl:a de Be- tem, quãdo entraffen1 nefl:e Reyno 
thlem: era pera que os fc1çerdotes-<} a primeira coufa que viílem, foffe 
ali r.didi!Tem ,n1in iHraíTem os Gera- aq uelle fum ptuofo edífi~io funda-
1nentos da confiflàó & comunhão · do, das viétotias de toda a redonde-
aos rnareátes q'ue parrião pera fôra, za delle. E como o l11gar de rafi:ello 
& en1 quanto ef}Jerauáo telnpo(por ~1e o maes ~elebre & illL~llre que 
fetr quafi búa legoa da ~idade) teuef- efl:e Reyno de Portugal tem, por 
fem onde ouuir mifl:1. ElRey don1 fer nos arrabaldes de Lisboa monar · 
Manuel como imitador dd1:é fan- cha deita oriental conquitb,& p8r-
cro & catholico auoengo, vendo q . ta per onde auião de entrar nefl:e 
fuc~edera a efie Infante enr fer go- Reyno os triumphos delb: ndl:a 
uernador & perpetuo admini~ra- entrada conüiuha fer feito não hú 
·ao r da orde1n da 1niliçia deCbrifto, portico de pon1pa humana, ncnhli 
t& afsi en1 profiguír efl:e de[cobri~ templo a Iupiter pror:eél:or, como 
mento~tanto que veo Vafco da ~::;ã- os Romanos tinháo em· Roma no 
··n1a, e1n que fe terminou a efperah- tempo de feu imperio,'fl 'JUC offere-. 
~a de tantos annos que era a ddco- <5iáo as infignias de fuas víél:orias,1 

brimento da lndia: qtlis como rre- mas hum t~mplo dedicado âquel ... 
'mi~ias defta lnerce. que re~ebi~t de le viu o & diuino templo g h e a lna-
'Deos em louuor âe fua madrF ( a dre de Deos da vocação de Bethlé. 
:quem o Infante tinha to1nâdo por Porque como ndl:e aéto de fer tna~ 
fua proteétora peraeHaôbra)fuqdar dre & Virgem,triumphou do prin ... , 
hmn fumptuofo templo na fua ber... c;ipe das treuJs , da~1do fpiritual vi-:-
mida da vocação de Bethlem. E ac- él:oria a todo genero hu~nano: afsi 
~epto~ ant~ e~e que outro lo par, era cou[a n1ui j~1fia qu.e os :rimn--
p~r fero pr~me1ro pofl:o donde a- phos das tempo:aes viél:~nas que 
UJao de partir todalas armadas a efl:e per fuas inter~effoes os Portuguefes 
àe~cobrunento & conquifia: ~: tã- auiáo de auer dos prir)s1pes & reys 
beln porque como a caufa que elle das treuas da infedilidade de topo o 

. teue çle fazer tamanha defpefa co- paoaííino & Mouros d'aquellas 
mofe ndl:e templo tem feito, p

1
ro - pa~tes do oriente, quádo entraflem 

~edeo da maes notauel & 1narí,mi- pela barra de raftello com as na~s 
' ·- ~arregadas 



tarregadas delles: athaífem cafa ful 
t~o grande pera os recolher' como 
clla fora liberal em con~eder. as pe-
ricões delles t1os aétos de fl1as necef 

~ ~ 

fidades. A qual cafa elRey deu aos 
reli~iofos da orden1 de faõ Hierony--
mou pala íingular deuaçáo gue ti-
nha ndl:e fanéto : & por a 1nefma 
caufa a elegeo por jazigo de fua [e ... 
pultnra. E porque a hermida col?J. 
todalas propriedades da cafa (como 
diifetnos) era da ordem de Chrifio 
por a ter dodda o Infante ao con-
uéto ddle,q dH em a vil la de Tho-
mar : per auétoridade Apofiolica 
deu dRey por ella ao mefmo con-
uento, a Igreja de noíTa Senhora da 
Concepcão de Lisboa, a q. ual elle 

5 ~~~ 
fez de efnoga dos Iudeus, onde Ôra 
reíidem freyres da mdina orrte1n de 
Chriilo, & lhe aplicou renda, não 
fú1nente pera os freyres mas ainda 
pera húa cõmenda que fez daquella 
cafa. E foi ainda elRey dom Manu-
d rã o magnanimo na gloria da e~i
ficação defie templo de Bethlem, q 
tomou pera o lugar de fua imagem 
& da Rainha dona Marià · fua ma-

. lher a porta 1naes pequena fronteira 
·ao altar môr:& tnandou por a ima-
geln d'aquelle .excellente Prinqipe 

Foi. gf·~ 

Infante dom Hei1riqne na portli 
ttaueífa por fer rnacs prin~ipal em 
vifia, armado como hoje apare~e 
fobre a colun:lna do meio. E maes 
por [e n5o perder a tnen1orià do q 
elle Infante mandaua que~ fua mif 
fa o C1~crdote pediffe ao pouo que 
o encon1e11daíle1n ·n Deos : per dl:e 
meüno n1~do (aõ obrigados os te ... 
ligiofos a outra miflà que elRey or .. 
denou que fe diifeffe por elleJgue o 
fa~erdote peça tambem ao pouo q 
roguem .·a Deos pola alma do In ... 
fant« do1n Henrique prirt1eiro fun ... ~ 
dador d' aquella cafa, & Jfsi por ei ... · 
Rey & por feus fucceílores. Com a · 
qual obra fica o Infante don1 Hen .... 
rique louuado· no que fez por lou-1 

uor de noílaSenhora,& elRey dom 
Manuel com muito 1naior: porque 
então fe confegue elle dobrado an .. ; 
te peos per gloria , & açerca dos· 
homems perfa1naJquando das nof_: 
fas obras por razão d'algúa pequena 
part~ que nellas outretn pos, lhe 
queremos dar o todo:& o cõtra:: 

rio quando qu~retnos efcon~ 
der o todo pala parte que 

11ella poffemos~ 
~ ·?~) 

Ll.VRO 
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7)a primeira ~ecàda 

LIVR~QQVINTO 
DA PitllvlEIRA- DECADA 
DA ASIA DE IOÃO ·DE B.ARROS: DOS FEITOS 
que os Portuguefcs fizerão no defcobriméto dos mares, & terras do Ori .. 
· ente :no qual fe conten1 o que Pedraluarez Cabral fez.no anno de 

quinhentos , que defie Reyno partio co1n húa gro.íla annada, 
& o que fez Ioão da Noua no anno feguinte de qui .. · 

nhentos & hum , co1n outra de quatro 
naos. 

' . 
!f Capitulo. I. (omoelRey por razão da nôua que dom _Vaflo da 

Gamma trouxe da In dia: mandou fazer hua armada de tre-· 
zervelas,_daqual foi por capitao rnar Pedrauares (abra!. 

11
. LREY DOM MA-

nuel con1o era Prin~ipe 
cathoJice & 4 todas Ii~as 

. couíàs offereç1a a Deps, 
por efia tnerce que delle tinha rece-
bído,daualh; muitos louuores:p~is 
lhe aprouuêra fe~ elle o inHrumtfO 
per ·quém quizera coriceder hú bem 
tão vniuerfal con1o eri abrir as ppr~ 
tas d' outro nouo mundo de infi{,~is, 
onde o feu no1ne podia fer conhe-
'iido & louuado,& as chagas de feu 
pre~iofo filho Chriilo Ie[u re~epi-

. das per fê & baptifrrlo , pera red~p~ 
~ã.o de tantas mil almas comq o 
dem onio naquellas partes da Ülh·~ 
delidade imperaua. Pera gratifiFa-
s:ão da qual1ner~e que tinl)a re~ebi
da de Deos , & porque o feu pouo 
fe gloriaffe nel,la, efcreueo a t9dalas 
~idades &villas ·notaueis do Reyqo, 
notificandolhe a chegada de dqm 

Vafco da Gamma , & os grandes 
trabalhos que tinha paílàdo.~ & o q 
aprouue a nofi'o Senhor q no fim 
delles defcobriíie: enco1nendando~ · 
lhe q fole1nnizaífe1n tamanha rne_r-
ce co1no efl:e Reyno tinha recebi-
do de Deos,co1n m~ut~s prociífóes 
& feftas fpirituaes em feu louuor. E · 
como nos raes ajuntamentos fem-
pre concorrem diuerfos pareceres 
em tão n~uos cafos,deixãdo aquel ... 
les que perderão 'pae, in:1áo, filho, 
ou parente nefra viaQ"em, cuja dor 

D 
nãooeixaua julgar a verdade ~oca- . . 
[o: toda a outra gente a húa voz era 
no louuor deite defcobrin1ento. 
QBindo vião nefie Repjo pimen~ 
ta, crauo, canêla, aljofre, & pedra-
ria, qut os noflos trouxerão;como 
1nofrra das riquezas daquella Orié-
tal parte que defcobriráo: lelnbran-
dolhe quão efpantâdos os fazia ai-

- ~ 
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Liuro ~into. · Foi. S?. 
g~a defhg ·coufas :··qne as galés de dé atribuir ã boa forttmà defre fel:li 
Veneza trazia o a d1e Reyrío. As · Rey: p~rque não era em poder ou,. 
quaes praticas todas fe conuertião faber de bomems, tão grande & 
em louuore..s delRcy , dizendo que tão nôua coufa co1no elles acaba .. 
dle era o 1naes bé.afortunado Rey râo. ElRey de todas efias praticas 
da Chrifiandade: pois nos primei- & louuores do ca[o 'era fabedor,por 
r os dous annos de feu reynado def- . que naquellesdias não [e fallaua etn 
·cobrira maior efiado â. coroa defie . outra co ufa : que era para elle do ... 
Reyno, do que era o patrimonio brado contentam~nto, fabcr quão 
que com elle herdara. Co ufa que prom pta eilaua a vontade de feu 
Deos !láo concedera a ncnhmn pouo pera profiguir dta conquifra .. 
princip~ de Hefpanha, nem a feus E porque pela inforn1ação que ti~ 
.antecdlores que niffo bem traba- nha da nauegação d'aquelhs par..: 
lharáo' per difcurfo de tantos an- tes, o principal telnpo era partir da .... 
110s : nem fe achaua efcriptura de qui em Ivlarço; & por fer jâ tnuito 
·Gregos, ~01na1.10S , ou d' algúa ou.- curto pera no íeguinte do anno de 
tra nação, que contaífe tan1anho mil & quinhentos fe fez prd}eg a 
feito. Cqino era tres nauios co1n armada ,, teue Iôgo confelhos no. 
·obra de cento & fefenta homems_, n1Ôdo que fe teria nefl:a conquifra~ 
quafi todos doentes de nôuas do- d. fegundo o negocio ficaua fuG. 
:cnças de que muitos falleceráo, cõ peito[ o polas cou{às que do1n Vaf-
a mudança de· tão varios climas co da Ganuna p4flàra, p~reci:rque 
per que paífarão , differença dos maes. auia de obrar oell~s te1nor 

·mantimentos que com1áo, mares de armas , que amor de boas ô ... 
P,.,erigofos que nauegauão , & con1 bras. Finahnente . aíl'ento~ íelRe~ 

') fome, fede, frio, & ten1or que 111aes que .em quanto o negoc10 de ü 
·atormenta que todalas outras ne...:. não daua outro confelho, o maes 
cefsidades: obrar nelles tanto a vir- feguro & melhor ~ra ir 18go po~ 
tude da confiancia & prece.pto de der de naos .& gente: porque ne-, 
feu Rey , que pofpofias todas dbs fia primeira vifl:a que fua arma .. 
"Coufas , nauegarão tres 1nil & tan- da de{fe âquellas partes , qu~ jâ. 
·tas legoas , & contenderá com tres ao tempo de fua chegJ.da toda a, 
ou quatro Reys táo differentes etn terra auia .de.efiar pôfb. e1n &rmJs 
lei, cuftumes, & Iingoagen1, fán- contra ella _. conuinha moíl:rarfo 
pre c01n viéto~i~ d~ rodalas indu~ 1nui pdderôfa em ~nnas,& em geri. 
ftrias, & enganos da guerra que lhe . te luzida. Das quacs duas cou41s, os 
fizerão. Por razáo das quacs cot1- n1oradores d'aqudlas partes pod.iJo. 
fàs, pofio que .tnuito fe deueífe ao cõjcéturar, q o Reyno de Portugal . 
esforço de tal capitáo, & vaífallos era 1nui poderofo pera profigui.r 
c;pmo e~!\ey mandar51, ~aes f~ aui~ .dla e1npreza ;, & a <_?Utra , vendo. 

~gente . 



ma primeira decadti 
geri te ll1zida a .riqueza delle & quão tnão: & efpediren1 delle. A 9ual 
proueirofo lhe feria ter'enl fua an1i- efpcdida geralmente a todos fm d~ 
zade. E não fônrente fe a.ílentou no grande contemplação, porque a 
confelho G numero das naos & g~- maior parte do pouo de Lisboa por 
te d'armas que 'auia de ir nefl:a ar- fer dia de fefta & tnaes tão celebra-
mada : mas ainda o capitão 1nôr da por elRey , cobria aquellas pra ... 
della, qLTe por as qualidades de f~a ias & campos de Bethlem: & tnui-
pe.íloa , foi efc~lbido Pe:draluarez tos e1n ba~eis que rodeauão as 1aos, 
Cabral filho de Fernão Cabral.Che leuando hús trazendo outros, afsi 
gado o tempo que as naos efl:auão feruião todos co1n fuas librees & 

. preíl:es pera podere1n partir ,foi el- . bandeiras de cores diuifas, que não 
Rey ·que então efl:aua e1n Lisboa parecia 111ar, mas hum campo de 
hum Domingo oito dias de Março flores) co1n a frol d~~uella nunce-
do anno de mil & quinhentos, cõ bia juuenil qne embarcaua. E o que 
toda ~ corte ouuir n1iíTa a noífa Se- tnaes leuantaua o fpirito d.efl:as cou · 

.nbora de Bethlem q be e1n rafl:el- fas , erão as tro1nbetas , atabaques, 
lo: ondé jâ as naos efiauáo co1n feu fefiros, tambores> frautas, pandei-
alardo da gente d'armas feito. Na ros : & até gaitas cuja ventura foi 
qual m·iífa ouue fetmáo que fe:zr dó andar etn os campos no apafcen-
Diogo Ortiz Bifpo de C)epta, :que tar dos gados , naquelle dia toma ... 
depois foi de Vifeu, todo fundrdo rão pô!fe de ir fobre asagoas {alga-
Cobre o argt1mento ddl:a empn,~za: das do mar) nefl:a & outras arma-
dl:ando no altar en1 quãto {e diJ1e a das que depois a fegllirão , porque 
tniífa aruorada húa bãdeira da cruz pera viagetn de tanto tempo tudo 
da ordetn da Cauallaria de Chri~o, os homen1s bufcauão pera tirar a 
q no fitn da 1niífa o mefmo · Bi[po trifieza do mar. -Coni. a~ quaes dif, 
benzeo. E de fi elRey a entrecr.ou a ferencas que a v ifia & ouuidos fen-o :> 

Pedraluarez Cabral , ·çõ aquella fo- tião, o coração de todos eH:aua en~ 
l~mnidade de palanras que osJ aes tre prazer & ~agrymas ~ por dl:a fer 
aétos requerem·: ao qual em quan- a 1naes fennof:1 & poderofa arma-
t" fe difíe_ a 1niílàt dRey ·por hqnra da que tê agnelle ternpo pera tão 
do cargo que leuaua teue configo -longe defte R~yno partira. A qual 
.dentro na cortina. Acabado efrF a- armada era de treze velas entre 
él:o, afs.í como efl:aua aruorad~.t cõ llaos, nauios , & carauel~s : cujos 
húa folemne prociífaõ de i:eliqr ias capitães erão eHes: 'Padraluarez Ca-
& cruzes,foi leuada aquella bandei- bral capitão tndr, Sancho de Toar 
ra,final de noilas fpirituaes & tem.. filho de Martim Fernãdez de Toar, · 
p~raes vi~orias : a qual elRey afÕ- Simão de Miranda filho de Diogo . 
panhou te Pedraluarez co1n feus de Azeuedo, Aires Gm11ez da SiL 
~apitáes na ... praia lhe beijareJn a ua filho de-Pero. da Sihia ~ Vafco de 

/ · Taide 



_ Liuro .(l,~into. Fol. Si· , 
Taide & l?e'rÕ d~ Taide d'alcunha de hmncriador, & rett'J.idos pet b~ 
Inferno, Nicolao Coelho que fora Redemptor q era efl:e Cbriíl:o Iefu 
com Vafco da Ganuna, Bartholo- pron1ittido per Prophetas)& efpera~ 
meu Diaz o q defcobrio o cabo de do per Paçriarchas tantos mil anriGS 
Boa Efperança , & [eu irmão Pero ante que vie!fe. Pera o qual cafo lhe 
Diaz , Nu no Leitão , ·Gafpar de Lê- ttouxdlêm todalas r::tzÕes naruraes 
mos, Luis Pirez, & Simão de Pina. & legaes: vfàndo d'aquellas cerimo 
Seria o nurÍ1ero da gente q hia ne- nÍas q o direito canonico difpõe1n. 
fia frôta entre marcantes & homés E quando fo!fem tão contumazes 
d' armas ate mil & duzentas pe!foas: que náo accepraífen1 efl:a lei de fee; 
toda gente e[colhida,ltmpa,bem ar & negaífem a lei de. paz que fe deue 
1nada)& prouida pera rã o comprida ter entre os homems pera confer~ 
.viagetn. E alé das armas 1nareriaes uaçáo da efpecia humana, & defen~ 
q quada hú leuaua pera feu vfo,rnã- ddl'em o commercio & €ommu ... 
daua elRey outr:ls fpirituaes q eráo taçáo,que he o 1neio per <jlle fe cõ ... 
oito frades da ordem de íàõ Francif:. íilia & traéta a paz & an1or entre ~ _ 
co>de q era g~ardião frey Henrique to dolos hmnems,por cf\:e commer , 
.que depois foi Bifpo de C_,epta & cío fero fLTndan1enro de toda a hu .. 
cõfdlor delRey, barão de vida mui m~na policia) perBque os contra~; 
religiofa,& de grão prudencia:~om ébntes diíferáo em lei & crença de 
maes oito capelláes,& hum vigairo verdade que quada hum lie obriga-' 
pera adminiilrar e1n terra os facra- do ter & crer de Deos : e~n tal cafo-_ 
men~os na fortaleza que elRey má.:. lhe pu[effem ferro & fogo , & lhe 
dat,.1a fazer, todos barões efcolhidos fizeffem crua guerra, & de todas e~ 
pera aquella ôbra Euangelica. E a fias cou[as leuaua 1nui copiofos re.: 
principal coufa do regimento que gimentos. 
Pedraluarez leuaua, era prilneiro q 
cõmettdfe os Mouros & géte Ido-
latra d' aque~las partes com b glad10 
n1aterial & fecular :deixa fie a efl:es 
face~dote~ & religiofos vfar.do feu 
fpiritúal. ~ era denunciarlhes o_ 
Emmgdho,con1 amoeH:ações & re-
Gt.Ürimentos da parte da Igreja Ro-
mana , pedindo lhe que cleixaifen1 
fuas idolatrias , diabolicos ritos & 
cnfiumes,& fe conuertdiem ~f~ de 
Chrifio, pera todos [ermos vnidos . 

· & adjuntados em charidade de lei 
& amor : pois todos eramos9br~ 

• 

CAPITVLO. n. 
fJ C orno partido Pedrt:r!uareZt' 
. tet4e hu reporal na paragem 
do ca6o Verde: (3' fegu-indo 
fua derr~t a defcobrio a c:~ r a de . 

;.J ;.J h terra a qttte comr1-ment~ c a-
r/Jamos '13rajil, ; qual~lle pos 
nome San[fa [rüz. E como 
ante de chegar a ./iforabique 
paf[ou hum temporal on que 
nerdeo qttatro cvêlas. 
L - . AO (c:: ., . 
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ma primeira CJ)ecada 
~ o feguinte dia que erão receo maes ãzad~ p~ra poder ancho 

· ~~ noue do tnes de 1\1arço rar mandou lançar ~1Ú batel fóra. O 
~~ defferindo-fuasvelas que q~al tanto q foi co1n terra, virão ao 
.w ~~ efl:auão ~pique: faia Pe- longo da praia Inuita géte nua, não 

draluarez com toda a frôta,fazendo preta & de cabello .torcido ,como .a 
ft1a viagem ~s ilhas do cabQ Verde, . de Guinê: 111as toda de cor baça, & 
pera ahi fazer agu~da,onde chegou de cabello comprido & corrido,& 

_ em treze dias. Pero ante de tomar-. ·a figur~ do .rofiro coufa muij_1Ôua. 
dle cabo, fend6 entre eil:as ilhas, Porq era tão amaçado,&Tem á cõ-

.lhe deu hum ten1po que lhe fez per mú femelhança da outra gente q ti-
·âe~ de fua campanha o nauio de q nháo vifio:éj [e tornarão logo os do 
era capitão Luys Pirez,.o qual fe ror, batel a ~ar razão. do éj virão) & q o 
nau a Lisboa. !unta a frôta depois porto lhe pareclà bon1 futgidouro. 
que paffou o-temporal, por fugir da Pedraluarez por áuer noticiá da ter- . 
tçrra de Guin€ onde as calmarias ta encatnii1hou âo porto ·cõ toda a 
lhe podiáo impedir feu caminho: . frôta,tnandou ao batel q fe chegaf-
em pêgoufe muito no mar por lhe f e bé a terra: & rrabalhaíie por auer 
ficar feguro pod~r dobrar~ ca~o de a mão algúa pe(loa das q viráo,fem 
Boa Efperança. E auendo ja hu 

1
mes . os a1nedrenrar cõ algú tiro éj os fi~ 

, que hia naquellá grão volta, qL,Ian... zeífe acolher. Mas elles não efpera-
do veo â fegunda oétaua da Pafcoa tã~ por i.ífo,porq cmnoviráo que a 
que ~r.ão 'iÍnte q .... uatro de Abril , foi fr6ta fe vinh~ contra elles, & que o 
çlar e1n outra cofia de terra fipne: batel tm:naua outra·vez â praia,.fu-
~- q~ial fegundo a efrimação doi pi~ girá~ della: & puzetife en1_hú tef~ 
latos lhe pareceo q podia diftar pe... foberbo,todos apinhoados avero q 
_ra aloef\:e-d~ côfta de Guinê q9arro os noffos f:azião. Os do batel em 
centas cin.quoenta l,egoas,& erp al-_ quáto Pedraluatez fu:gia· hú pouco , 
tura do polo Antartico da pai:re do · largo do porto,por nao amedrentar 
ful dez gràos·. A qual terra, efit:máo aqlla li~u;1 gére 1naes do que o mo"" 
os homems tão crentes en1 não ftraua em fe acolher ao tefo:pozerá-
auer ~lgúa firme occidental a toda fe debaixo no mefino batel & come 
a c6fia de Africa, g os maes dqs pi- çou hmn negro grun1e'te falar a lin-
lotos fe affirmauão fer algúa grrnde · gua de Gnin·~, & outros q fabiáo aL 

. ilha afsi co1no as -terc_eiras, & as q fe · gúas palauras do Aranigo_,tnas elles 
acharão per Cbriil:ouão Colon1 q nem a ling1:1a né aos acenÓs eni que 
~ráo dé Cafi.ella: a que os Caftelha a natureza foi -cõtnú a todalas gétes 
nos cõmúméme chamáo Antilhas. nunca acodirão. Ve11do os da batel 
E por fe afErroar no ârto fe er~ ilha que nem aos acénos nem is coufas 
ou terra firme ,foi c:ortando- ao lon- que lhe lançarão na praia a,codiáoj 
go ~ella todo hú dia:& onde lhe pa canf~dos de ~fperar algllln . fi nal 

de in-
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Liurif ~intó. Fol. ss· 
de intenditnéi1tó delles, tornarão fe não fôméce d'aqüdle põuo 6el çt'ar 
a Pedraluarez, c3tando o que virão. 1nada,mas ainda do pagão da terra: 
Tendo elle determin~do ao. outro o qual p'Odemos crer dlar ~lirtdá 11à 
dia de maúdar lançar maes bateis & lei da natureza. C01n o qual lôao 
gente fôra: faltou aquella noite tan- Deos obrou fuas mifericordias,d~t .. ' 
tQ tempo corn elles que lhe. conueo do lhe npticia de íi naquelle fanétiC. 
leu ar as ancboras, & correrão é?tra fitno facramento : porque rodos fe 
o ful fe1npre ao longo da côíl:a,por punhão em giolhos vfando dos a.: 
lhe fer per aquelle run1o o vento lar étos q vião fazer aos nôffos, êomo 
go: tê que chegarão a hum porto íe teueráo noticia da diuindade a q 
de 111ui bon1 furgidouro, que os fe- fe humildauão.· E ao fennáo efleue ... 
gurou do tempo que leuauão, ao ráo rrmi promptos lnofirandoteré 
Gual por efla razão Pedraluarez pos contentarnento na paciécia & quie 
o nome q 6ra tem, q he _Porto fe- ração <.1ue tinh~o, por feguir o que 
guro. Ao outro dia como a géte da viáo fazer aos nofl'os :que foi caufa 
terra ouue vifia da frôt~, pofio que de maior contemplação & deua-: 
toda aquella foffe húa :parece que ção vendo quão offerecido efra~1a 
pernuttio Deos não Íer efta tão ef- aquelle pouo pagão a receber do-
<]Uiua como a pnmeira,fegu~1do 16. éhina de fua falua~áo, fe ali ouuera . 
o-o veremos. E porque em a quarta peffoa que os pudera entende~. Pe-' 
p::trte da efcri ptura da n8ífa conqui~ draluarez vendo que por razão de 
Ha,a qual como no principio diffe- . fua viagem outra coufa náo podia 
mos fe . chama Sanéta Cr . , & o fazer, dali efpedio hu1n nauio,capi-: 
principio della começa ndl:e def~o- rã o Gafpar de. Lêmos con1 n~ua pe ... · 
brimento:l~ fazemos 1naes parricu- ~a elRey d01n Mal'mel do que tinha 
lar n1e11çáo defta chegada.de Pedral defcuberto :o qualnauio com fua 
tJarez & afsi do íitio & coufas da ter chegada deu tnuito .Prazer a elRey, 
ra. Ao prefente bafia faber que ao & a todo o reyno afsi por faber da 
fegundo dja da chegada que qa do- boa viagen1 que a frôta le~1aua, c~
tningo da Pafcoa , elle Pedraluarez mo pala terra que defcobnra. Pafla ... _ 
h1io (llTI terra com a maior parte da dos algús dias e1n quanto o tempo 
gente:& ao pê de húa grande aruo- não feruia,& fizerão fua::tgo:lda,quã 
re fe armou bú altar em o qual diíÍe do veo a tres de Maio que Pedrat-

, miífa cantada F.Henrique guardião uarez fe quis partir, por dar. nome 
dos relio-iofos, & ouue pregação. E ~quella terra per elle nouamente 
naqlla barbara terra nunca trilhada achada: 1nandou aruorar húa cruz 
de pouo Chrifiáo, aprouue a noífo n1lli grande · no maes alto lugar de--
Senhor pe~ ~s meritos . d'aqu:ll_e húa aruore ~ao p~ ~ella [e ?ifle mi( 
l1néto facnfic10 memona de no fia fa.A qual f01 pofta co folemdade d~ 
redép~~?/~r l?ul~o ~ glorificad~ benlócs dos façcrdores ~ ~ando efie_ 

. ~ ~~ 



.. · CJ) aprimt>ir a decadti 
nome a terra, Sai1él:a CrÜz. · ~{i da de lhe foi poíl:o , fob ·pena de a. 
co~ o que pm: reuerencia d? facri- mdma cruz ~lle n_os ~1a de [çr mo~ 
fiçio que fe celeb~ou ao p~ d aquel.. ftrada no dta final, · os açc~far de 
la aruote,& final que fe nêlla anJO·· 1naes deuótos do-pao braíil q della. 
rou com tantas bençóes & 'orações, · E por hõra de rã~ gr~nde t~rra cha~ 
ficaua toda aq.uella terra dedicada a roemos lhe promnCia,_& d1gatnos .a 
.Deos: opde elle- por fua mifericor- Prouincia de Sanéta Cruz, que foa 
dia aueria por bem, fét adorado per nülhor' entre prudentes que-Bra!tl 
culto de catholico pouo,pofl:o que pofio per vulgo fero coníideraçao 
a.o prefente tão çafaro delle dl:euef- & 1iáo habilitado pera dar nome ~s 
(e aqudle gentio. E como primiéias propriedades da real coroa. Tornan 
defia efperança, d,algús degredados do a Pedraluarez que fe partio do 
que hião n ,armada d~ixou Pedral- porto feguro , d, aqudla prc:_mincia 
uarez ali dous : hmn dós quaes veo- Sanéta Cruz , feudo elle na grande 
depois a efie reyno & feruia de lin- traue!là q ha entre aquella terra de 
goa·haquellas partes como veremos Sanéta Cruz ·ao c'ab<? de boa E[p~
em feu lugar.Per o qual nome San- rãça, aos doze dias domes de Mato 
él:a Cruz foi aquella terra nomeada appareceo' no ar hú grande c01neta 

· ' os primeiros annos: & a cruz ~ruo- com hum rayo que,) demoraua cou 
rada alg~s durou naquelle )pgar. rra o cab'o de boa Efperança: a qual 
Poretn cotno o deri1onio per o fi_ foi vifra per todolos d' armada per 

· nal da cruz perdeo o domínio que ·efpaço de ouro dias fem fe 1nouer 
tinha f~bre nôs~ mediante a ~~ixã? d,a~u~~~~ lugar,, pat ece q pron?~i-
de Chnfto Iefu confumada nella: caua,o tnfie caio quç 1ogb v1rao .. 
tant0 que d,aquella terra começou Porq c01po defaparecéojao feguin-
de vir o pao vermelho chaqudo te di~ quê for~o v~nt~ t ihs cte ~ai_~ 
braíil , trabalhou que efie notne fi- , depms do me10 dtaJ mdo a frota Jl 
Ca~e na boca do pouo , & q fi per,... do dia pafiàdo C0111 hmn 111ar grof-
defie o de Sanéta Cruz: Como que [o empolado como que vinha feito 
importaua tnaes o notne de hum de longe: annoufe contra o nbrte 
pao que tinge panos: que d,aquelle hum negrm11e ·no ar a que os ma-
pao·que deu tintura a tddolos (~era~ rinheiros de Guin~ cbatháo bulcão, 
mentos per que fomos faluos ,, por com o qual acalmou o v·~ro, como 
o ~ .. ngue de Chrifio Iefu que pelle que aquelle negrmne o fàtuera to.,. 
fo~ _derram~do. E po~ em out~a· do em íi pe~a depois lançar o f~le. 
coufa nefia parte me nao poífo vm go maes funofo. A qual coufa logo · 
gar do demoni?, amoefl:o da parte {e yi~> rompendo etn hmn infl:ante ' 
da cruz de Chnfio Iefu a todoJos q tão furio[amente que fen1 dar tem..! 
dle lugar leren1, que de1n a efla ter po a éj [e rnareaífe1n a~ velas ceço .. 
Ia_ O nome que com tanta fole~nni~ brou quatro ~de que ef\:es eráo os ca-: 

-- pitáes: 
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pirães:Aires Go1nez da Silua,Simáo- ria do mar & fràquezá dos marean~ 
de pina, Vafco de Taide & Bartho- tes andauáo â vontade da.s ondas 
lameu Diaz. O qual tendo pa!Tado fe1n acudir a lême, as,quaes con1 ã-. 
tantos perigos de nur nos defcobri- q.uelles impetos inujtas vez~s pate~ 
mentos que fez, & principalmente Cia cortaretn pello ar; & nao pella . 
no cabo de Boa Efperança ( cotno agoa: ajnntoufe a nao de Simão de-
arras contalp.os,) efta furia de véto Miranda com a de Pedraluarez & 
_deu fün a elle & aos ourros,n1eten- quis a piadade de Deos que a mef- , 
do os no abifn1o da grandeza daqlle ma furia dos mares que ás ajuntàu'à 
mar Oceano que naquelle dia en... quandoveo ao fegui1do inouimcró, 
cetou em nÔs: dando ceua de cÔr- furtoufe qL1ada húa pera fua parte, 
pos humanos aos pexes daquelles ·com que ficarão limes dàquelle grá. 
1nâres: os quae~ côrpos pod~mos de perigo. Perd ne1n l)Of i!fo ellas, 
crer ferem os prilneiros , pois o fo_ & as outras efcaparão de muita for-
rão em ac1uella incognita nauega- tuna e1n que quada dia fe lhe repre~' 
~ão.Pofto que o aéto defie imperio fentaua a m~ne,per e[ paço de vinte 
do venro foi a rodos a coufa maes dias que correrão a aruore feca: fem 

. efpantofa que quantas tinhão vifio_, nefte tempo daretn maes v~la que 
por fe vere1n hús aos outros junta cinco vezes cõmetreretn 1neter algú 
&·tão tniferauelinéte perder: muito bolfo pequeno, mas o vento não 
maes temerofo lhe pareceo verem confentia ante fi coufa que o impe..: 
fobre íi húa efcurifsima noite-que~ diil'e. E porq cada hum per íi paffou 
negridâo do tempo derramou fo- tanto trabalho, que daria muito a 
bre aquella região do ar, de manei- nds em o efcreuer, & tnuito maior 
ra que hús a_ os outros não fe podiáo à quetn o ouueíle de ouuir fe parti ... 
ver,& cõ o afoprar·do vento tnuito culariza!fe1nos os paífos delle:baílà -
menos ouuir. SÔ1nente fentlão que tãber que de todà dl:a frôta Pedral-
o impero dos 111ares .ts vezes punha uarez fe achou a dezafeis dias de lu-
as naos tanto no cume das ondas, q lho no parcel de C_,ofala_, t on1 feis 
parecia que ás lançaua f~ra de fi na velas,tão defaparelhadas de maíl:os, 
região do ~r: & logo fubitamente vergas ... v~las, & enxarcea,. q inaes 
âs queriaforuer & ir enterrar no a- eílauão pera fe tornar á efl:e teyno 
bifmo da terra.Finahnenre afsi cor- (e fora perto delle, que hit auanre a 
tou o ten:ior defl:as coufas o anüno conqüiilar os alheos. E ainda que a 
de to.áos : que no gêral da gente, gente Portugues naturalmente he 
não auia maés que G non1e de Iefu, fofredora,& niui pacientê em traba 
& de fua madre, pedindo perdão de lhos,& nos cafos de tanto perigo & 
feus peccados_, que h e -a vitima fa- necefsidádê fe fabe bem animar; co-
I aura d' aquelles que te1n a tnotte 1110 11eftà primeira 1n ofrra da boa · 
prefcn~c. E-çoroo as l.l'l9S com afu~ ventura que â Índia hiáo bufcar ... ~ 

M :v ift~ 
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'Da prim~ir.a Te cada . 
vifta de feLls olhôs perderão parétes . a elle Xêq11e Fote~m-a~ homem de . , 
& amigos, era tamanha cõfufaó e1n idade & gue en1 [ua pre[ença-repre-
toda a '"o-ente não cofiumada a nauc {entaua que1n elle diife fer: ao qual 
·gar,qu~ pertoda a nao de Pedralua- Peclraluarez fez honra & gafalhad~ 
rez fe aparrauão.os h01nerns hús có por fer tio d'elRey de M.elinde, de 
outros, p~·incipaltnente a gente cõ- _ qué1n don1 Vafco da Gamma quan 
1nÚ traétando de àuuidas,& incon- do per ali pa!Tou ti~1ba recebido _o 
uenkntes.de profeguir aguelle ca- gafalbado (.1l1e arras vimos. E perô q 
:p.1inho. A qual coufa fentindo Pe:.. elle confe.ffafie vir da ~;fina de C,o-
draluarez cõ pa1aura) & fauor no q fala, co1no todos eráo ciofos della,: 
podia, animaua, & cõfortaua a to~ não defcobrio o q fe depois foube 
dos, tê 9 o tépo ceifou & lhe trou- per,outros) n~ menos Pedraluarez 
:xe couíà ante os olhos que os· aluo .. · lhe quis f obre iífo t1zer tnuitas per .. 
raçou ·perdendo da me1noria o te- o-untas, por lhe não dar maes fuf..-: 
mor pa.ffado. Porque fendo tanto peita: antes dandolhe algGas totlíàs; 
auante como as i}has a· q Ôra cha- o efpedio de fi com p~lauras de que 
mão as Primeiras, .ouuerão vifl:a de foi contente, & tnuito maes efpan-

. ôuas naos q lhe ficauão entre ellas rado vendo quão b01n traétamento 
& a terra: as qua_es vendo ram~nha lhe fizeráo os nÔíl'os tendo per a-
frdta começarão de · f e cofer çom quella côfb entre os Iviouros fafna 
terra pera tomar algú p~rto.Pedral... de tnuí crueis, & q não perdoauáo 
uarez quando entédeo que o te.mor â fa-z;enda nern âs peffoas. Tornado 
lhe fazia ron1ar aquelle caminho, Xêque Foteilna ~ [u~ na o a [e adjun 
mandou, a ellas: & uão poderão ·os tar C<iH11 a outra, fegu \o Pedraluarez 
'11o~os nauios fazer ifio tão prefies, feu caminho tê chegar a Iv1oçambi- · 
~ue qpando chegarão, jâ 'húa ttnha que a vin\te dias_ de IulH_?: onde foi 
rlado co11Ggo em terra & a gente tnui bem r~cebtdo da gere da terra, 
'eftaua pôfta em faluo' & a smtra por quãto damno que tinhão feito 
foi tomada. Na qual acharão hüm a dom VJ[co da Gat.ntna, & ·a($i do 
Mouro q deú razão a Pedraluatez q que ddle receberão efiauão tão te-
,o te1n<:r delle os fizera v.arar e111. fec 1norizados de lhe fqpreuir , outro 
;co, & q daguellas duas naos vinha n1aior, que mofirarão grande pra-
!1or capitão hun1 -Mouro principal - zer com fua chegada. E en1 fejs d1ias 
cha1nado X~que Foteüna q era tio que Peàraluarez ali efl:eu~ fe repai-

- ê' dRey de Melinde: o qual vü:ra a ro~1 do dano que lhe a tonnenta fez 
;e,ofala fazer refga'te co1n ' faz~(nda nas coufas ·da mareagem: & ouue 
~ue trouxera naquellas duas 11aos, piloto tnaes facilment<; do que fe 
& que fe tornaua pera Melinde.: Sa. deu a don1 Vafco da Ga1n1na quan: 
bendo Pedraluarez vir ali pe.ífo~ tão do per ali pa!lou. --
f~~~cipal o 1nando~ fegur,~r ~ & v e~ · -
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CAPIT V.LO, UI. 

![ Çorno Pedraluarez Cabral 
fe 'Vio com e!Rey de ~iloa, 

, , é5 do pouco que aéahou com 
. _elle: f5 depoúfoi ter a Me-
linde onde e!Rey o recebeo co 
muito prazer: f5 d'!lhife par-
tio pera a1ndia. • 

Artido Pedraluerez de 
~~Moçambique com as feis 

velàs q lhe ficarão, veo sé 
. · pre ao longo da ct>fia cõ 

refguardo de não efcorrer â cidade 
~loa:onde chegàu a vinte feis de 

· Iulho~ Na qual reinaua hum Mou-
ro per nome Habrahetno que per 
áquella côfia era homem: mui dh-
mado,& addad.e húadas tnaes an-
tiguas que fe ali fundarão ( da qual 
ao díante faren1os niaior relação~) 
o qual pólo ,rraéto de C,ofala efiar 
n1uito têpo debaixo de fua m ão,fe 
tiriha feito l;ico & poderofo , & cõ 
elle mandaua elRey a Pedraluarez 
que fe viil~, & affentaífe paz, & fo-
bre iífo lhe trazia cartas. Surto elle 
diante da cidade 111andou e1n hum 
batel Affonfo Furtado que hia por 
efcriuão da feitoria éj f e auiá de fazer 
em C,ofala, cmn recado a elRey 
fazendolhe fabet como elRev- de • • J 

Portugal [eu fenhor lhe malÍdaua q 
chegaíle âquel~e feu porto & lhe 
deíle ce1tos recados : que lhe pedia 
ouuefie per bem que fe viffein am-

. bo~~ Ao qu~ ~1!\ey ~~fpoudeo com 

pai auras de contentamento de fua· 
chegada, & quanto a fe veretn am~ 
bos, elle era contente, & pera iífo 
podia fair em terra quãdo manda[ .. 
fe: & com efie recado lhe inuiou 
refrefco de carneiros & outros tnã-
timet1tos da terra, pedindollíe per- . 
dãó por o .tomar em tempo q ella 
dl:aua hú Eouc.o fecca & mal pro ui~ 
da pera tál peíloa. Pedraluarez com 
os agradecimentos · do prefente , & 
retorno d'algúas ~qufas do Reyno 
ll;e mandou dizer:que quanto a elle 
fair em terra pera fe verei:n, o regi-
tnéto delRey feu fenhor lho defen-
dia, & fdmente lhe era concedido 
fair em terra pera dar húa batalha a 
quem não ac~eptaífe fua amizade. 
Porcn1 por honra de hum tal Prin- : 
·cipe como elle era, o maes que fa-: 
ria naquelle cafo de fe vere1n am-
bos, feria elle Pedralua,rez fair da fua 
nao etn·a!gmn nauio·ou batel: & q 
_elle fe podia meter erp hum zam~ 
buco,~ que de fronte da cid~de no 
1nar fe verião. ElRey vendo efl:e re-
cado,per efpaço de dous dias àndou 
pairando có cautelas & tn~dos perà 
efcufarefia vifta: mas porgueos re-
cadog & replicas de Pedraluarez o 
apretarão tnuito concedeo niífo, 
maes co1n temor,que co1n boà vó-
tade. E o dia que auia . de fer quis 
elle 1noil:rar o appjrato de feu efl:a'-
do vindo em doús zatnbucos junto 
hun1 ao outro com a principal gé-
te: & o outro pouo commum nos 
outros zambucos o acõp:mhauão; 

mas não éj elle f e afafiafk da, çerr'). 
Pedraluarcz. tãbem e1n feus· barei\i . 

I:vl ~ c;m ... 



<:Da primétra cle:ada 
Cinbandeír.ad.às, & gente vefiida de poder que rrâzi~o que a· outro a L' 
louçaínha & ao longo das tôftes gum firn.Pedraluarez como entÚt-

, dos ha.reis refguardo d'armas, che- deo nelles ao que vinbfó'; mandou 
oou a elRev: onde ceifou o dhon- . a todolos capitães que teueffem fuas ... 
b J · ' do das trmnbetas & ara bales .& co- naos c:orrio homems que dhuáo a 
tneçaráo entrar na pratica , depois pó to de (-ür ~111 terra quada hora q 
C]Ue fe traérarão €ls corteflas , & c e- lho m-andaflen1 : & que aquelles 
rin1onias da prilneira viH:a. E por- Mouros mdo vi!ferr1 anuas, ~rem 
C]Ue Pedraluarez gaflou muitas ra- que foffe1n betn traétados, & no 
zões acerca de contentatnenm q el · n1odo de con1prar & vender fe otl-
Rey feu {enhor teria em elle aeccp- ueífe1n liberahnente co1n elles,por-
tnr as coufas da no!Ia fee,,deixou el que efl:.1 maneira tinha cõ aqudles 
Rey de refponder ~sem que lhe a- · . que v in hão~ fua n~o. E ainda pera 
põtou a cerca do rraéto,de C)ofala, · os ~aes fevurar, [e entre os que vi- . 
& to1nou argumento pera fe e[pe- nbãci'vender mantilnétos acertaua 
dir dêllas. Dizendo que ·e1'bs coufas de virem algús q pareciâo hotnems 
por feren1 ~1Ôuas, ~ fôra do cufiu- honrados, daualhe algúas peças có 
:me & cré·ça em que elle & todolos que hião conre·nres, tnas não c~~1-
feus naturaes fe criarão, cofllpria, uertidos de feu rnao propdlfito: por 

· pera, poder refpõder a ellas ter xpaes · CjUe maes podia o o di o que nos ti-
·te!npo do que an1bos ali tinhão,& nhão gue os dões que lhe da não.' 
tnaes fendo de qualidade pera fe,: aue Finahnéte en1 tres tlias que Pedral. 
re1n de communicar co1n os Rrin- uaref, ali dl:eue depçis dás vifbs, 
cipaes de feu confelho, a 1naior par- núca·,pode auer d. elRey ,(onclufaó 
te dos quaes não era pre[ente : que algúa, & tudo eráo efcufas que os 
lhe pedia q_por aq~1elle dia oupeífe principaes holnt;ms ~e feu cõfelho, 
por bem {er gafl:ado e1n fe ambos erão idos a búa guerra que tinha có 
:verem,~ elle poder dizer per fi, o os cafres: que como vieffem toma-
'·contentamento que tinha de efRey ria determinação nas coufas en1 que 
d.~ Port~g~l folgar de o rer pof fe~- pra~icarão, queJhe pedia & rogana 
tudor. E co e.fias palam·as concerta- 111LlJto que [e n~o agaft~íTe, porque 
d.o que dáhi a dous qías daria rfpo- não podiáo tatdar por os ter jâ n1á-
fla do maes/e efpedjrãq ambo~,,. El- dados vir. Porem neH:es· c;lias, rodo 
Rey quando veo ao outro dia), por feu cuidado era 1neter ffil\Íta gente 
1nofirar q ef\:aua cõrente da pt.~aéh- - dos cafres dentro 'onGgo & repai-
ca mandou muito n1aes refrefco' da r~r a cidade: como que1n efJJeraua 
t:~rr~) & folto~ ~ue algõs Mquros f.k a defender, & que efl:e auia de 
V1dlem v~p.der as naos 1uantirpen- _fd_.p fim de fua repoíl:a, das quaes 
t?s: & 1Íto maes · e~ nwdo qe ef- cmifas Pedraluarez e~a auiG1d_?.PoL 
fJar? numero da no[a gente, & q~1e acertou deftar ah co1n hua lJao 

· · . - fazendo 
I . ' 
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fazendà inercactcria: hmn Mouro brou efia boa vontade a nôua ,gu~ , 
cbamadoXêqueHomarirmão d'el_ lhe deu Xeque Foteüna da-honra q 
Rey de Melinde, o qual era prefen- lhe Pedraluarez fizera, & a razão 
te âs amizades que dom Vafco da'f porque .. E maeg con1 a no!Ta arJ.na-
Gamma affentou cmn feu irmão, ~a ficou mui fauo~ecido , porque· 
quando paífou por Melin~e: & da- polo gafalhado que fizera a dom 
qui ficou tíantó · noífo ~n1igo , & Vafco da Gamma, elRey de Mom-
maes vendo o poder da nôífa arma- baç~ efiaua con1 elle em guerra de 
da, gu~foi_Pedraluarez auifado per fogo & fangue, em gue elle tinha 
elle do que paífaua dentro. E maes _perdido muita géte & fazenda: por 

1 ouue lhe fecretame1~te algúa agoa, elRey de Mombaça fer maes pode-
a qual elRey tinha promittido : & rofo do que elle era. E ainda por 
depois indo os nôífos por ella acha não publicartíttoa atnizade q tinh~ 
rão os calões q faõ hús vafos de bar- co1n nofco, eftondeo o padrão de 
ro etn q os da terra á trazião, tpdos marmor-que dó Vafco da Ga1nma 
<JUebrados & âguoa vertida ~ borda · alide~xara tnetido ( como atras fica) 
da praia, dizédo fe~ ifio feito per hú porque indo João de Saa com hum 
Mouro chamado Abrahemo meio rec~do a elle de Pedraluarez no "pri-
fandeu. Pedraluarez quando per meiro dia d~ chegada, como·h<?mé 
derradeiro-via q efie negocio não que fora ali com do.m Vafco da Gá 
fe podia detern1inar fenão eom fair ma:a prü~eira co ufa R.orgue lhe pr: 
em terra, pofl:o .o cafo em confe~ guntou fot p?lo padrao,, dizendo q 
lho: aífentoufe nelle fer grande in... o não via onde elle o ajudara me-
conueniente por ca:fiigar a tnaldade ter. Ao qu~ elRey 'refpàndeo, que 
àaquelle Mouro, auentur.ar gente eU e o tinha tnui bem gua~dado em 
ém ráo baixo ernprego, & que era · húa cafa: & tomand? Ioão de Saa 
tnaes fenliço d' elRey feguiretn fua pela mão o leu ou ~ cafa onde o ri-
viagem &dc;:ixar dl:e cafiigo pera npa alma grada~ as armas d~ frefco.~' 
outro tempo. Pofio que a Peciral- con1o que auia algum dia que fora 
uarez foífe grande tormento deixar feito, pera qua11_do lhefoife _pedido 
aquelle Mouro fe1n caftigo , teu e conta delle o .tnofl:rar afsi , com o 
maes conta com feguir o principal coufa tida e1n veneraçáo.Dandolhe 
intento a que era mandado âguellas por defculpa,que em quanto o teue 
partes, que a fua patx~o: & fem lhe ra no lugar publico onde. fe ell~ me 
.maes mandar algmn recado ao ter- teo, foi tão p_erfeguido . d' e_lRey de 
ceiro dia das vifias partiofe pera Me Mombaça fazendolhe crua guerra, 
linde, onde chegou a dous , dias de que lhe con~eo tnandallo efconder 
:Agofto & foi 1nui Drt"tJ rçcebido & naquella cafa per confelho de feus 
feftejado delRey. Porque.=tlern cta vaflàllos:· con1 efperança dç _vira .... 
~mizadc qtlc çonlnofço -tin(ra.·clo... qudla armada -d'elRey de .PprcugàJ~: · - ~ -· · " ~--- · · · M & lhe . 
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'Da primeira 'Delã·d;e 
& lhe fazer . queixume daquelle a' verdade reãl : pofro que beln ti~ 
ma o U.izinho que tanto dan1no lhe ~1h~ mof.tradq fua f~e nos trabalhos 
tinha feito, tudo por fer leal amigo da guerra q~1e elRcy de M01nbaça.. 
aos PortuQ"uefes. Tornado Ioáo de lhe fazia porfer leal a1nüzo & ferJ . o , L' 

S?iJ. co1n recado a Pedraluarez, ' & uidor d' elRey de Portugal. O qual 
fobre 'elle inuiados per elRey dons rogo lhe Pedraluárez concedeo po...! 
hometns principaes com prefente . locon1prazcr, & tambern porque 
de refrefco:ao feguinte dia mandou na pratica que Air~s Correa-co~. 
Pedraluarez ao feitor Aires Correa elle teueffe pois aUla de fer compn~ 
bem acompanhado com as coufas da, o confirnüffe maes no amor· ·. 
Gue leuaua pera efl:e Rey , leuando & lealdade que -n1ofiraua ter ao fer-
~diante do prefente muitas rrombe- uiço d' elRey feu fenhor; & afsi foü 
tas. O qual prefente elR~y rnandou porque logo aífentou con1o [e anl'-
recéber cõ grão folen1nidade, por- bos vifien1 óo tnar ao 1nodo. que 
que ao batel donde Aires Correa fe vira com elRcy de Q'=!!loa J o que 
,defembarcou vierão dos 1nacs ptin . · clle fez fetn as caútelas ' que o ou~ 

-~ip~es homen1s que elRey tinha, & tro tem:. Na qual vifl:a ou a e gran- . 
!com muita honra & fd1a o f01:áo des confirmações de paz' & ofFer~ 
~cómpanhat~do t~ o prefenta11e1n ta~ delRey: dizendo elle que todo 
ante el.Rey. E em todal~s !llás per {eu dl:ado & peffoa d'aqueile dia 
!()nde hiaJ efrauão âs pm;ras peffü- . pera femprc elle o fobmettia á võ .. 
·ro€s cheirofos: mofirando toqo o . tade d'elRey de Potrugal,como do 
pm_Io em feu môdo tanto conten- ~ maes poderofo Príncipe da· terra. E. 
ta~ento>eomo f~ aquella fefta fpffe per i fpaço de dous dias que depois 
feita ao I_jroprío fenhor da terra, ran defia vifitação Pedraluarez ali efl:e-
.to efiimou elRe~ aquella lembran.. ue: fem pre de húa & outra parte 
~a & conta que fe com elle teueta. < ouue~ recado's & obras. de grande 
;E foi ta:inanho o feu contentarrren- amizade. Ndl:c lugardeixou Pedral-
·t o defpois 9ue leoa carta que l~e el uar~ .dons degredados dos,_ que le~ 
i\ey efcrema(a. qual era emArauigo) uaua,& a caufa de os aqui laçar ,era 
.que não C0~1Íentio que Aires c:or- porq lhe mandaua elRcy dõ !v1at1~ 
.rea fe tornafle á nao:& n1andou di.. ~1 éj c91no foíle ndla cofbdeixaíle 
:zer a Pedraluarez que lhe pedia pu~ nella algús qGs degredados q leuaua . 
. ue~e por bem que Aires Corre<,t fi- per~ iré per terra defcobrir o PreHe 
_<;a~ e 1~ aquella t~oite & ao ~ia . fe- lo á o por ter j~ fabido q per db co ... 
_gumte, pera praticar nas coufas p' el fia podiáo ir ao int~or da terr~ d'a. 
Rey de Portugal. Q~ pera fegu- quelle fertáo onde elle tinha }cu .e-
rança da pdfoa de Aires Correi:t là - fbdo. Ifto c;o'.:ri gra~1des promd1as 
,ficar, elle mandaua a fua merce o de mttfu fl 'defcobriílen1efl:e prin-
~nc] ~o feu íinete onde eftau~ t~:>dt · ,ci p~ t~o defejado, h~n1 auia n

1
or:Je 
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Liuro fi2!!,into. 
Ioáo Machado & o outro Luis de 
Moura : mas elles tÓrn~rão outro 
caminho como veremos em feu lu~ 
gar. E o que João Machado fez foi 
de maes feruiço d' elRey naquelle 
tempo que dl:é do Prefie que lhe 
mandauão fazer. Pedraluarez dei-
xando a dl:es·dous homés a proui,.. 
faõ pera fua defpefa & cartas d' el-
Rey don1 Manuel pera o Prefie_, 
efpediofe d' elRey de Melinde : o 
·qua~ lhe deu dous pilotos Guzara-
tes pera o leuarem â·India,pera on ... 
de partio a fere d'Agof\:o. 

C A P I T V L O. IIII. 

!f (omo. Pedrtdu.arez chegou à 
ilha deAnchedlua onde efteue 
algus dias repairandofe do ne 
cejfario: é5 dahi ch.egou a (a-
lecut onde per recados ij teue 
com elRey confertarão arn6os 
quefe rvijfem. 

Traueífando Pe-
draluarez Cabral a 
quelle grande gol-
faõ de 1nar de feté 
centas legoas que 
:; I 

. pode auer de Me-
linde que h e na co fia da terra de A~ 
frica ·â cofia da India:chegou a vin-
te tres dias d' Agofio vefpora d~ S. 
Bartholomeu â ilha Anchediua de 
<jUe arras fize1nos menção , o1~de · 
efieue quinze dias.repairádo as naos 
& prouédofe · dagoa & lenha.Prin: 

cipalmente tarnbetn por efperar i 
pail'agem d'algúas naos de ·Mecha 
que com a 1nefma neçefsidade & 
por melhor nauegaçáo fempre hião 
demandaraquella ilha : das quaes 
naos muitas eráo jâ paífadas & al .. 
gúas cfiauão em Calecut, onde Pe-
draluarez as achou & outras .per 
effes pôrtas de Malabar fazendo 
feus proueitos. E os dias que efieue 
ndl:a ilha,_ 0s gentios da terra lhe 
traziáo mantünento & fruéta da 
terra: folgando ter a cmnmunica-
çáo dos nÔífos, porqae como era 
gente pôbre & por qualquer co ufa 
que traziáo lhe dauão nmiro, aco-
diáo tantos que os auião jâ por hn·· 
portunos. Muitos dos quaes·quan· 
do os nÔífos ouuiáo miflà & · rece~ 
beráo o facramerfto da cÕ1nunháo, 
efrauão a eil:es officios com atten~ 
ção: inas como os re}igiofos & fa- ·. 
.cerdotes d'annadaaquem pertencia 
a conueríàõ delles,não fabião a lin-
goa da terra que era o priqcipal in .. 
firumento pera vir a effeito a boa 
difpoí?çáo que nelles dl:aua; não .fe 
pode por então maes fazer que pre~ 
paralos cõ boas 8bras pera quádo a. 
opportunidade do tépo ·ddfe a ifi'o 

· Iugar.Pedr~luarez partido dali via de 
Calccut,chegou ao feu porto a rrezé 
de Setembro, onde lôgo ante de {ur 
gir foráo derredor dellé n1i.Ütos · bar 
cos da terra:- todos co~o gente que 
mofiraua contentamento de {ua 
c)1egada:& fobre elles veo, hum zi-:-
buco em. que vinha hum mercador 
Guzarate home1n em [eu traj'o & 
prefen~a de auétoridade q da patte 

-- - M 4 d'elRey. 
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CJ)d p1·iriúira decada . 
d~elRey viGtoÍ:1 Pedraluàrez.O qual que não fo!fe tardê pero. elleJegun: 
.el1e recebeo & efpedio to1n ·gafa-. do o defeJO que tinha de ouuir 110-
lhado mandando a elRey as gra- nas de .fua difpofição. Pedraluarez · 
ças de fu:1 viíitação: & ao Mouro [em cautelaalglía de refens por não 
.farisfez com algúas peças por Íer . n1ofirar dekonfiançà d'.dRey :ao · · 

1 .cufiume da terra_, parriren1 os men outro dí:únuiou a elleAires Correa,1
. 

·.f.1jeiros contentes da pdfoa a ·que & Affo'nfo Furtado, & Ioáo de Saa, 
kuáo os taes recados. E como efia que o acompanhauão, & pDf-lin-: 
viíi~aÇão foi ante de elle Pedralua.~ ·goa Gafpar da India. Per o qual Ai.' 
uez mandar faluar a cidade , alem res Correa lhe inuiou dizer, que a 
i.le as naos _chegarem n1uito emban princip~l coufa que o trazia ~qudl; 

<. deiradas_, &~per feu cuil:ume na che~ [eu porto n1aes que a outro d'~lgu 
· · gada de tal porto tirauão algúa ar1 Rey ou Príncipe da India)er~"io que 

telharia: aqui mandou dobrar a fu- Jâ per outro capitão d' elRey [eu fe-
.ria della : mofiando fe tudo por fe- nhor . tinha fabido : fero feu nome 

/ fia da viíitaçáo d'elRey. A trouoa-· tâo celebrado nas partes occiden-
da da qual, não fômeute ~morre- r:aes da Chrifrandade, que defejan...: 
ceo ao Mouro que foi COpl a viíi-' do elRey de Portugal feu fenhor ter 
ração por a leuar toda nas . cô~as com dle amiza~e & colnmtmi ~ 
aitrogindolhe as orelhas : mas 2fÍ11- cação per traéto de commercio, 
da na cidade fez talnanho efpall to, . mandara a elle hum capitão teu, 
1
<}Ue efrando apraia cuberta do fo:- . chatnado Vafco dà ,Gamma. Ao 
rio na vifia das naos, defampararão qual , elle agalardoou cb1n honra · 
~udo recolhendofe 1nuitos delles a · & niçrce : fômente por lhe ~ le~ 

· fuas c~tfas. Pa~àdo aquelle dia que uar tão boa nbua como. era ter 
t:odo fe defpendeo en1 amarraF as achado cdmjnho pera fe 'commu-· 

... :naos &aperceber pera a fegurapça nicar con~ elle Camorij. Da qual 
-ltellas: quando veo ao outro dia má nÔua procedera mandar logo fa-
dou Pedraluqrez recado a elR ey per zer húa arn1ada de treze na os 
.loão de Saa que fabia a terra, por fer com que elle Pedraluarez partir~ 

, h um d'aqueJles que farão com ~õ de Portugal :das quaes no cami: 
.Vafco da Gamma_,~ & con1 elle· hua n h o tinha _perdido· cinguo com hu 
lingoa do Arauigo : pedindolhe dia grande temporal que lhe dera. E 
Fera lhe mandar certos rec~dos <.]Ue · .pois elle louuado Deos com aquel.:. 
_trazia. d' ~lRey~ de Portugal feu fe- las poucas era chegado ante aquel7 · 
;nhor,& 1fro tefeambos verem .. 

1
Ao la fua real cidade, -que era o lugar 

·que elRey reípondeo co1n boas pa- onde elRey feu fenhor o inuiaua 
!auras: & quanto ao dia pera ouuir febre dl:a amizade & commer-cio 
n.ôuas d' elRey de Portugal não po- que dizia , & ifto _ erão coufas· 
,Jia ~na~d~r .dl:e recado tão. ced?, ?.e qualidade \que ~q~ürião, verenf~ 

· anl.bbs 



Liuro ~into. Fofo~. 
ám bõs ~pedia a fua real fenhoria o r~ fila ge'raÇáo;tinháo luas purificações 
denaífe como & quando podia fer. & cerimonias de gue não podião 
As quaes vifl:as foífe1n de ·1naneira vfar efiando no mar! toda via ouue 
que pudeíle elle cumprir o que lhe · de conceder e1n os dar & afsi no 
dRey feu fenhor mandaua, que era n1Ôdo das viftas como Pedra]uarez 
em nenhum môdo fair en1 terra:& quis, porque o temor da oéte,naos., 
qyando ie não podeífe al fazer foíie & anelba~ia que via ante 1i, lhe fi-
em parte tão pegada no mar & có zerão cumprir o ~ue negaua pé: 
tantos refens, que não dizia a pef- . vontade. E efte modo & lugar, f01 
foa delle proprio capitão , mas o em hum Cerame que eftaua fobte 
maes pequeno hon1em que vieffe· o mar, que co1?0 hum eirado ctt-
naquella armada efteudfe rn ui fe- berro, armado f obre tnadeirã mui-
ouro,& ifto em Calecut onde fabia to bem laurada : onde os Reys por 
~Úer rvt.ouros que procurauáo trai- feu paílàtempo & recreação às ve-
~ões aos feus. Porem.pera caihgar · zes vinhão dar húa v1fia ao tnar. 
aos tnefmos Mouros quando ·cmn.... O qual ~eram e elR~y mandou a-· 
priíre: não dizia elle por os p~s em paratnentar de panos· de feda, fe:.' 
terra, mas que per todalas partes os gundo o vfo que elles ren1 neftes- ' 
perfeguiíle â força de fêrro. ElRey aétos de viftas com peffoas de efia~· 
a dl:e recado que lhe leuou Aires do : & tudo mandou fazer de ma..-. 
Correa, toda a conclufaó delle foi ne1ra que parece!Íe vir cÜe âqudle· 
refponder cotn palauras do conren~ lugar , maes por .íeu prazer ·&por 
tamento da chegada delle capitão: folgar de ouuir aquella embaixada, 
& que con1o elle dleueífe em dif- que por outro algum tei11ot. Pe. •. · 
pofiçáo pera fe verem, tudo fe faria draluarez t~mbem por 1naes fegu-
no melhor modo que puddfe fer. rar elRey &' não feren1 aqucllas 
Perô Pedraluarez como jâ fabia que vi fias com tanta defconfiança, que ~ 
a maneira de negociar d'~lRey da- pera confiliár & acquirir .amtzade 
quellas coufas que elle não fazia de era coufa préjudicial : n~o quis que 
boa vontade , tudo erão dilações: tudo foffem cautelas, & maes por;. 
começou logo com outros recados que ·nellas n1oftraua te=mor. E"co ... 
apertar que fe viífem. O qual po- nto. ndl:a fegmãça de que clle quis 
!lo que ri~ o podia fofrer dar os re- v[1r o maio r rifco era fua fazenda~ 
fens que lhe Pedraluarez pedia, & & não em coufas de que pnde[e 
toda fua efcufa era fere1n hon1ems dar con~a- gue teuera pouco ref-
velhos & da geração dos Bramma- cruardo en1 fe confiar , 110 tempo 
nes, os quaes por razão de fua reli- que andarão efie's recados de fua~ _ 
gião não podião co.mer nem dor- viftas depois que aílentou con1 el-
ll1ir fenão em fua propria cafa ~ & Rey onde auião de fer ; mandou~ 
~tl_ando fc tocaQ~O _có gente for.~ de. lhe perdir h~~ safa junt~ d'aqu~le 

1-.C\l 
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_l])a primeira decada 
. feu cerame on-de mandaífe leüar-al r. !TIOS atras:) & OS dous 'inaes princi":'_ 
gum fato {eu pera dbr al~i dles dias ·paes atnbos officiaes da fazenda d' 4 
que a pratica den_tre elks dura.ffe, Rey ,auiáo' nome Peringóra Raxe-
por não ir & vir tantas vezes ào 1nenoca todos homems j~ de dias 
n1ar.· A qual cafa lhe fm dada·, & a & mui religi.ofos na fua ge.ntihda-
primeira coufa q ·Pedraluarez man~ de. · · · 
dou leuar a dla , fq_i a fua prata & 
_coufas do feruiço de fua pdfoa qua-
·fi à vifra de todos : porque foubefle 
elRey que cmno h01nem. confiado . 
n1andaua aquellas couC1s, & també 
que eráo final que t1zia tanto fuJl-
. damento da terra como do tnar~ 
pofl:o que no 1nodo· de {e verem & 

CAPITVLQ. v. -
f Como paffarao as rviftas e-n-

~re e!Rey (5 PedraluareZJ 
Cabra/,f.5 a repreforia q per 
fim del/ás ouue qe hua plarte 
a outrapor razao_de hus arre 
fens: f5 per derradeiro con-
certados faio A ires (arrea 
·em terra. a fazer-nego~io. 

refens que .pedia n1ofl:raua · àlgúa 
defconfianç·a. Vindo o dia defias 
vifias,efcolheo Pedtaluarez pera le-
uar coqiigo os c~pitáes & peílàas 
notaueis :deixando porém alg9s có 
_cuidado do que auia de fazer quan-- <. R .?; . , O M·O dlas vifl:as g 
.do ~lgmn caf0 não efperJdo fopre- @ r~ I - Pedraluarez tinha aJÍé 
uiefl~ . . E efiaua aíSi ordenado que " ~ :?2 ·_rado êom o Camorij 
em Pedraluarez abalando' das naos · ~ !P.. . _ etáo hu~ mofira per 
péra terra,de lâ auiáo de vir os arre- ~ · .., . que fe p0?dia julgar a 
fens: de tnaneira que quando <1~lles policía & riqueza deite Reyno:lná-
entraífem em as naos · elle chegaífe dou aos q~e efiauáo apontados pe-
ao _~eratné ·,. os quaes ·em: nurúero ra-fair etn terra com elle, q fevefhl: 

· erã.o féis .. Todos apoatados per Ai- fe1n & àtabiafi~eln do feu & do em 
res Correa per rol q de câ do Rey- prefl:ado o melhor que p~deífem . 
110 leuaua p~r indufiria de Moqçài.. o que·rodàs fizerão a COlnpetenCla 
de :~ po.r ~ftes fere1n dos principa~s ·de quem leuaria. mae~ feda maes 
da terr~ fegundo tatnbem confir- . joyas : & nos batéis quada capitão 
1narão· os gentios que dó V <tÍcp da inaes bandeiras , con1 tàdolos in-
Galnma ·çoníigo trotlxe : os q'Jaes ftrumentos de tanger fen1 tiro al-
Pedraluarez leuou pera là daré no- gum d'artelhari:l, por . não aiTom-
ua da grandeza de Lisboa & trrfe- brar aquella gente no aéto de tanta 
go das lnercado.rias· &naos q .~~ el- fdl:a. E elle Pedraluarez· hia veHi--
.la concorriáo:.. E hú defl:es arréfens do con1 búa &pà de brocado & o 
era o Catual q ta!ltb . trabalho deu maes que dezia com,. ella : trajo que 

·a dõ Vafço da ·Gamma(.como di.ífc- naqudle teln.po era mui v fado nefie 
- -1 Reyno 



Liur·o §l:_~into. Fo!. 94-~ 
Reyno-. êhegácto c6tri efia pompa Pedtaluàrez que por aq.udla carta. 
A praia, por9ue não podia f:ir a pee d:elRey de Po~tugal tinha enten .... 
enxuto , fot leuado en1 collos de dtdo fua boa vontade, & como elle 
homems em hmn andor dos da capitão era inuiado âquelle feu por .. 
terra, t~ o rneteretn entre os princi- to pera tratar coufas de paz & ami ... · 
paes do gentio que o Camarij man- zade com elle & aCsi do commercio 
dou que o vieífem receber â praia: das efpecearias: & que acerca ddl:as 
o qual Camorij eHaua jâ no cera- & outras cou[as C)L1e dle capitão 
1ne em vHl:a delle efpe.rando que trazia en1 fua memoria lhe podia 
vidfe. E poíto que elle Catnorij não dar fê, & por todas ferem da von-
tinha tanto pano,íeda,ouro, &~ ôpa tade delle _mefmo Rey [eu fenhor.; 
de borcado corno os n6.ífos leu a- elle. podia praticar en~ .?lgúas ou fi-
uão, & hum pano de algodão bor- caflem pera outro dia fe lhe a elle 
nido com húas rofas de ouro de betn parece!le. Pedraluarez por e-
pão femeadas por elle : a que cha- frar aui[ado que todo efie gentio 
ináo puraua,(trajo de Brammanes.) h e fubjeéto a·lntütos aaouros, & fe 
·cobria feus couros en~re baços & atraue!Ia húa gralha ~u qualquer 
pretos :a pedraria das -orelhas_, bar- co ufa que fe lhe antolha leixa tudo, 
rete da cabeça) pateca cengida, & dizendo que não he boª hora pera 
bracelletes dos braços & pernas, negocio, principalmente quando 
eráo dhs coufas de tão grande dli- lhe a elles não contenta , & [obro· 
ma que Í1áo auião inuep as joyas i.ífo faõ mui taxados na pratica : re-
àos nofios .Finalmente uaqlle eHa-· ceando ·que lhe podia iHo aco11te-
do en1.que elle efiaua, afsi etn cou.. cer_, em breues palauras difle : ~ 
ros & de[calço _, & fóra d'ac.1uellas a cau.íà d~ fua vinda_, & cõ quantas· 
oparlandas de 1nuito pano que cà naos partira defie Reyno & a.ll que 
víàmos: em feu modo cercado d'a:-- perdera~ & a nierce q elR~y fizefa a 
C]Uelles feus vaífallos _, ellereprefen- dõ Vafco da Gãma por defcobrir a .. 
ta na betn a dignidade real q tinha. quelle can1inho.Finalmére q aquel-. 
Ao qual chegando Pedraluare~ dle las na os vinhão ali a dous fins ,o pri 
fe leuaritou en1 pee de húa cadeira meiro pera q (c elle c~Ú11orij teueíl·e 
em q efiaua chapada de ouro cõ al- algúa necefsidade de gé[e ou armas.' 
gúa pédraria,& o veo receber: fazé- pera deffcnfaó de feu Reyno,que el-
dolhe 1ntlito acata1nento t~ o lugar Rey fcu fenhor mãdaua q lhas offe. 
onde fe aífentaráo. E paíladas as ce- recdfe_, o fegúdo fim era pera as cart 
rimon~as · da primeira vifta :. deulhe regar de efi1eciaria pera c6pr;1 cbqual . 
Pedraluarez a carta C]UC leuaua d'el- trazia ouro,prata, & muitas 1n,erca-
~.ey dorn Manuel.· O Ca1norij de- darias- de toda a fôrte que naguellél:9 
e>bis qúe lha int~rpreta~ão do ~~a- partes feruião.E porg:1e dle J(edral., 
.uigo elll qu~ ~ ~cnp~ -l d!lle a !i ai~ ~in~~ !à~ i~ o .'Í lua [Cal[cnl; 
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rpa "p'rir/Jeira c:Decdd/e 
'11ia d.taua erri paz cõ feus vizinhos t:oO'aua qLle os matida(f~ lôgo vir. 
ceífaua a pr üneira caufa da vinda Agerca dos quaes ,refens porq Pe- . 
das naos & elle Camorij ficaua na· draluarez dílàraua fua vinda infíftio ' . obrigação da [egund~ : pois j~ lh~ dRey tanto q vieífém, q~e lhe ná<;> 
era manifdl:o por duas armadas q valeo dizer que etn nenhua manei-
elRey don1 Manuel tinha 1nanda- ra podiáo vir [enão indo elle lnef-
do àquelle feu porto quanto niílo ii.1o Pedraluarez a iífo:porque os· ca 
podia de[péder, tudo·a 6.1~1 de que- pitáes tinb~o confagrado em Jua 
·rer ter a1nizade & cõ1nercio com lei ainda que foífem recados feus 
dle. Por~ tanto lhe pedia por merce não os dare1n [enáo depois que vif-
que ordenaífe como .lhe foílem da- [em a fua peíl'oa dentro em as naos. 
das as caCas que lhe jâ diífera Aires ·Da qual perfia conüeo a P~clralua
Correa, pera-elle feitorfe vir a ellas rez por ver elRey meo arrufado .& 
con1 às o:fficiaes da fazenda delRey, [e <.{pedir fen1 algúa conclufaõ,reco-
& trazerem as 1nercadorias que vi- lherfe en1 os bateis. e1n que veo, di-
nhão e1n ;as, naos pera aquelle mí- · _ zen do :que elle os man.dau1 logo: 

, '!ter: do qualnegc:cio Aires Correa parecendolhe que todo eH:e a per-
depois que efreue em terra daria ra- r ar d' elRey era maes por razão das 
zâo aos feus officíaes pera elles fo- cerimonias gentilicas de q elles L1Ó 
bre iilà fazer~m conta das efpe

1

cea- 1nui religio[os, qúe por outra algúa 
rias que aueriáo mifrer pera a <rar- · maldade. Mas fegundo fe lôgo vio, 
ga. ~quanto ao preço, d~e não elles pretendião . m~es engano qlte 
CJUeria nouidade, fon1éte dar &

1
:-re- religião, & parece q~e a[si 6 tinhão 

1 
ceber .fegú<;lp cufrume da terra, cõ- os re~ens o~denado cmn elRey:~1e 
formando[e com os mercadores, de quafí per fim da pratica~ tempo e1n 
Mecha que ali erão·maes contipos. que os ~as~1aos algmn tanto [e po-
ElRey~ a efl:as palauras refp<?11deo dião àefcuidar delles , fe lançãílem 

· com outras maes ao propoíirq do aó mar&. [e íàluaílen1 em os bar ... 
que elle defejaua que á conclufaõ cos da tt~ra ' os quaes pera iDo 
do que :P~drahiarez lhe requeria: re- andariâô_ de redor das naos. E 

. _ f01nindofe nifl:o, que a cafa quepe- defl:a feita ainda . qúe lhe não fi-
àiàelleatinha 1nandado de[pejar, caífe en1 terra maes preza que a 
_&por ji [er tarde_ & os bon1ems q fazenda db capitão que là dl:a-
lbernandara â.nao em refen~- eráo ua, & osliotnelns· d~ guarda d~lla: 
tv~}ho.s & debilitados & ~ão fo- , bafiaua . pera fazeren: fuas. c?u- . 
d1ao co1ner fegundo fua ley & fL1- íàs maes ~ fua v,ontade , ·tudo 1.fl:o · 
ftmne,tê ferem-limpos do tocam é- erão induft rias _.do? Mo1:1ros. O qu.1l 
to que teuerão com gen te fôr~ de negocio co1no o tinháo aílent~
fu~ · g~raçáQ, por dl:a fer húà 1das do · a(si foi,: porque ql;lafi no terü.J : 

\ J'r~~c1pa,e~ partes de ,f~~a r~ligião:fhe p~ qu~e[Rey fe. ~fped~a de-Pedral-
- · uarez· 

. ' 
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Liuro ~into. Fol o;. 
uarez; ·OS refei1s fe lanÇarao todos do~l dizer a ·pcdraluarez qLfe el}e e_: 
ao mar de que tres fe faluarão, & fiaua hum pouco defcontente do 
outros tres farão tomados: o que ' dia em que fe virão paíl'areltl algúas 
Pedraluarez, muito fel)tio quando couíàs de que lhe parecia elle capi .... 
cl: egou â nao & o foube; po!que jâ tão poder ter ~Igmn defprazer, por 
aquelle 1nodo de paz erão ~come- tanto lhe pedta que an1bos fe ror--. 
ços de guerra. E temendo <jUe fize[:.. naílem a ver naquelle lugar, & que 
fem os tres que ficauão outro ~an- não ouudfe cautel~s de refens po~ 
to , por os ter maes feguros & me- não auer azo de paixões, que proce .... 
110s mimofos foráo 1netidos no diáo de homems fracos & temera--

. baixo da bomba, con1 home1ns fos de fe ver fubjeétos fendo liures.1 

'lm: eíteuefiem con1 elles: tê elRey Aíl<::nrada efl:a viHa, foi naquelle 
fazer razão de fi dos hmnems & fa- lugar do Cera1ne entre o Can1orij 
zenda que elle Pedraluarez mandâ- & Pedraluarez jurada a paz,& difio · 
ra a t~rra. E como elle a ef\:e tempo fe paffarão feus paél:os & fizeráo 

' andaua quartanario, com efres def- contraétos da efpecearia : com a 
concen:os delRey vinbão lhe do.- qual paz & concerto Peclraluarez 
bradas-as cczões, lembrando lhe os mandou logo a Aires Correa que 
trabalhos q paí!àra no 1nar & quan f<; foífe apoufentar nas caC1s que 
to maiores tmha por diante na ter- elRey n1andou dar junto da praia.' 
ra: fobre. o qual negocio por ficar Leuando configo não fômenre os 
daquel.la maneira. defatado com el- officiaes da feitoria & fefenra ho~ 
Rey , teu e confelho com os capi- mems que lhe Pedraluarez orde-
tães d'armada. No qual confelho nou pera lâ efiarem com elle, mas 
aifentaráo que per efpaço de dow{ ainda frey Henrique co1n os feus 
dias não fe 1noueífe.m n.em man... religiofos pera entenderem naprati~ 
daífe1n recado algú a elRey,porque ca & conuerfaõ da gente : atrentan-
nifro lhe dauão . maes em que cu i- do efie negocio cotn grande pru-
dar , & entre tanto fe ordenaífetn d,encia por n~o mouer algmn efcá-
colno· fe ao outro dia ouudfeln de dalo entre géte tão çafara do úome 
fair em terra a defl:ruir a cidade: por de Chrifl:o, & tão cufl:umada a feus 
que as coufas que o odio nega o te- ritos & diabolic~s vfos,& fobre tu ... 
1nor as concede. Parece que ou e- do induzidos cõtra nôs per todolos 
fie modo de confelho aprbueitou, Mouros. E co1no todos efl:eueráo 
üll que elRey fe arrependeo do que , é terra q hús & outrosvinhão ~ cafa 
fez , & tambem podia ter omro da feitoria, Aires Correa tinha cuida 
confelho co1n os. geútios que defe- do do q pertécia a feu officio:& frey 
jauáo tanto noífa amizade~ quân- H érique como carecia do principal 
to a ~firouauão os Mouros: porque inH:rmnetoq era lingoaiv1alabar não 
,qua~~4-~ ye~ ao fegundo ~ia man-~ podia vfa~ 9Q fe~ tão liberalmente: 
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'Da primeir à cnecada 
como quizera,poll:o que~ cafa <:Õ-
corria muita gente ." Poren1 t?do e-· 
il:e concur[o de ir & vir à feitoria, 
111aes era a ver que a comprar_, ne111 
receber doéhina, de 1naneira que fe 

. frey Henrique tinha pouco que t1-
zer, Aires Correa menos : ne1n os 
noífos que tinháo licença pera an-
daren1 pela cidade.táo cautel ofamé 
te fe auiáo com elles:.q não achauáo 
quem lhe quizeJfe vender tnaes pi·· 
menta publica.IJlente q pera comer 

' hum pouco de pefcado, & fe algú~ 
coufa auiáo,era do gentio que o não 
viífe1n os Mouros. Os quaes Mou-
ros(princip~hnente os ef.l:rangeiros 
de Mecha,)afsi tinhão tecido as cou 
fas contra nôs, que começando Ai-
res Correa a pratica~ c~ os o~ciacs 
que lhe o Camorij ordenou pera 
dare1n a efpecearia con1 q fe 1uião 
de carregar as naos:con1eçarão elles 
maes·de[cubertamere n1ofrrar qliá-
to engano nelles auia_,bufcádo efcu,. · 
fas por dilatar a carga,& gafrar o té 
poda partida dos noílos. Pedralua~ 
rez como quada hora lhe vinháo 
recados ·de Aires Correa,defres mo-
dos & efcufas que tinháo com elle_, 
as quaes fabia procederen1 maes dos 

. officiaes delRe~y por fere1n peitados 
dos Mouros que da vontade í?elle 
Camorij, ( como aconteceo a <,1om 
Vafco da Gamma: ) determinou de 
lho Inandar dizer per o me!ino Ai-
res Correa, pera melhór relatar o ·q 
fazi~o cõ elle. Entre os quaes quei-
xumes era que feus officiaes por cá-
prazer aos ~ouros lhe nã~ d~uáo 
,c~rga..,~ fec(~ta~nente de l'lOlte ~1( ela~ 

uáo âs naos de Mecha q ali efl:auão= 
a qual coufa elle não podia crer fer 
1nandadopor eVe Catnorij,porq~e 
as palauras de hum tal príncipe nao 
podiã0 desfallecer, & maes quando 
dbuáo obrigadas a juraméro con1o 
elle tinha obrigado as fuas a dar car 
ga fLs fuas tnos & não âs. de Mecha. 
ElRey como jâ tinha facilidade cõ 
Ait~es Corr~a por as vezes que foi a 

· elle , por 1neio de Gafpar da India 
que era o ihterprete fe c01neçou a 
defculpar: dizéd~ que os rnercado-
res da pimenta não a tinhão ainda 
recolhida da mão dos lauradores 
por G.:r hum pouco cedo, câ erão 
cuHumados andar nefre recolhüné. 
to com a rnon ç:ão das naos de Me~ 
dia & riáo co1n as nôflàs , & algúa 
pouca con1 que elle Aires Corr~a 
tinha jâ quafi carregado duas naos 
{fegundo .lhe os feus officiaes di.ffe-:-
ráo,) efia era pimedta velha que fi-
càd do. anno paífa[o, & não fe 
podia maes fazer fegundo lhe de-
ziáo c;>s officiáes fellS a ·que

1 
tinha en- . 

coinen.dado efre feu defpacb.q. Ai.~ 
res Correa como rodalas p:1lauras 
delRey eráo defculpas & a fomma 
& conclufaõ dellas acabaua dizc:n~ 
do que fe não podia maes f1Zer: de .. 
.fia & d' outras vezes que là foi f o-
bre o mefi11o cafo não vinha con-
tente delle : & quem lhe faúa ter 
maior efcandalo, delRey & o maes 
indign~ua f obre efre cafo erão pai-
xões & cõpitencias que entre fi tra-
ziáo dousiv1ouros que fe tnofirauão 
grandes atnigos delle Aires Correa, 
& o cafo era efi:e. 

Cap. 
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CAPITVLO. VI.· . 
t, -· ' 

f mas paixõ~s éi competen-
cias q dUia entre dous Mott-
ros principae s de C alecut don-
.Je fe caufou os nojfos irem to-
mar hua na o carregaçla de ele 
jantes que tVi1ihão de (ochij: 
(5' do qt~e nijfo pajfottt. 

dle que de C6chij húa cidade obri 
de vinte legoas dali, éra faiCla húa 
nao : a qual vinha da ilha Ceilão; 
& trazia fere elefantes que leuaua: 
pó r 1nercadoria ao Reyno de Cam ... t 
baya,& era de dous mercadores do 
tn~fmo C~chij a que charríauáo 
Maltlmale Mercar,& Cherina Mç:r-. 
car. Efia nao com· o auia de t~aíiàr 
à vifta da·~ noffas : pareceolhe q có 
ella podia execútar feu odio â no f ... 
fa cufia. Porque per qualquer via' 

. Via 11dta cidade deCale- que trauaífem co1n ella, por fer n~o 
111ui poderofa de arê feiícentos ro .. · 
neis receberião ós noífos Inuito dá-.. 
no: & quando o el~a recebeffe , fi,. 
cauáo em odio cmn os tnercado ... 
res de Cc3chij & de~ toda aqnella cô ... 
fia com que não achaffem acolhei ... '. 
ra et11 porto algmn. Cor:} a qual 

. cut dons Mouros homés 
. m_ui principaes a hú cha-

;:'..1-:',!~11 •. :;.:~~ 1nauão Cóje Bequij, & a 
.outro Coge Cemecerij,efie tinha o 
gouerno das cou!às do mar, & o 
·outro das da terra. E como entre 
·os gouernadorcs de hLía mdina ci-
<lade pela 1naior parte fe àchão in-
:tlejas & paixõe~ dejmi(dição .=entre 
·efl:cs dous, pera que · [e f<ülafletn & 
traétaíle1n ·por razão dos officios~a
ilia no peito de qnada hú odio mor-
tal,& co1n a vinda dos no !f os fe ac-

. -crefcentou tnaes.Porque Aires Cor-
rea depois que efteue e1n terra, por 
achar etn Côge Bequíj etn cups ca-
fas elle poufaua, maes verdade que · 
no outro,folgaua de o t1uorecer: o 
queCogeCen1ecerij [o fria mui tnal, 
porque fentia que co1n eH:a amiz·a-
de feu imigo recebia maes honra & 

· algum proueito q o maes n1agoa-
\:Ja. A qual dor o fàzia rr~balhar que 
não fe deífe carga ~s noílas naos, & 
ainda fobreueo co ufa com que lhe 
pareceo que o feu defejo aueria lne-
lhor effeito~&_ q -~a[ o foi ~itc.S<?ub~ 

.tencão foife a Aires Correa & íimu-
;:t . • . 

!ando q lhe faz ianiil:o feruiço: diífe. 
lhe cotno dle tinha recado que do 
porto de Ceilá.o partira . húa nao, .a 
qual vinha éarregada de. toda fôrte · ~ 
de efpccearia que ben1 poderia car ... 
regar düas dàs nôílâs , & hia pera 
Mecha , & de camü1ho auia de to~ 
mar ·alcrum O'enoiure en1 Cananor.· 
- b b b 
E por quanto a maior parte deíl:a 
f.:1zenda era de rrtercadores de Me-
cha de que1n elle tinha recebido 
cerras offenías & o CamoriJ de[er--
uiços: lhe confdlaua que teria con-. 
tentaméco·~de a tmnaré.)& o Cama. .. 
rij folgaria muito con1 iílo, prü~éi ... 
palmente por ndla ir hum elefan-
te que o mefmo Camorij muito 
de(ejaua, o qual lhe não_ quizeráo 
:vender , & o leuauáo pc~a, baldca~' 

' ·- -...., . ~ ~- ~~ 



f]) a primeira decad{t _ 
etn. Ca1nbaya~ E cotÚo Hl:o.erão ap: qual cafo foi logo. dar conta a Pe-

, petites de príncipes & tamb~ auião , dralu.arez,dando lhe a~ifo q o guar" 
. por afronta, das terras c~ e fua jurif- daile ' en1 fegrerto , te o diaque o 
diçáo leuaré pera outras alaúa co ufa Mouro diZia que a 'náo feria ali. Pe-
ern feu defprazer & rnae~ defejan... draluarez por as razões que lhe Ai-
doa elle: verdadeíran1ente podia el- res Correa deu, bem lhe pareceo q 
le Aires Correa crer, re ordenaJfe o Mouro tiraua aquelles dous fios>a 
c01no 'n Carnorij-oúueífe aquelle e- fe vingar de feus imigos & a.lhe da-
lefante :: daria por elle. carga de pi.:. rern por efte auifo algúa co ufa , ~ 
1nenta a duas naos. E que defie aui- rnaes auer merce do Catnorij to-
foque lhe daua búa fó rnerce que. r~ãdofe o elefante coufa éj elle tãto 
ria delle, que lhe rnantiueíl'e fegre~ defeja~a :do qual Camorij [obre o 
do :porque naquella cidade de Ca- rnef~o elefante. teue outro recado 
lecur auia algús Jnercadórcs que ti- que fez acreditar rnaes as palauras 
nhão tra~o corn efies de Mecha,& de Côge Cetnecerij, Vindo efie dia 
fabendo como fua rnerce era {abe- en~ que fe a nao efperaua, tnandou 
dor defta nao lhe rnandariáo aui[o Pedraluarez t.er vigia no mar: pare-
com que fe falua!fe. E tan1ben1 não cendolhe que fe ella foube{Ie dbré 
os queria ter por ünigos fabenqo fer _ ali, pe:r vétura paíiarja tanto ~o mar 
dle o auétor di!Io,& que defb1 ver- da noffa armada que não fo!le vill:a. 
dade que lhe. defcubria , não daua Mas como ella era innocente defl:a 
mae penhor de fer afsi fenão ó

1
l mef trama que tinha !S>~dido Cóge Ce-

ma nao que feria ali ;Inte de dous meferij, & ta1nben,1 confiada em 
àias como· veria fe a ~máda!le vigiar: fuá 'grandeza & na g~nte que trazia, . 

. . & ainda teu e tal modo que fez con1 ou per qualquer çaufà oun:a éj fof.fe, 
o Camorij que mandaffe hmn reca.: não quis i(erder feu catninho:& co-
do a elle.AiresCorrea fobre eqe ele meç~>U - a parecer~ _ vindo ao longo 
fante, d1zendo quanto cont'~~nta- da coH:a de maneira que amparan-
:mento teria de o auer.'Aires Cprrea do corn a noílà frôta ficaile ct:J.tre 
porque efte Mouro defejaua de fe ella & a terra. Pedraluarez porque 
meter com elle,& fentia que a~. pai- tinha j1 dado o cuidado de a ir de-
:xões d'antre elle & Coge Bequij era mandar a P,ero de Taide capitão do 
grande parte fauorecer tnaes ap ou- nauio íàõ Pedro: tanto que foiyi fia 
tro que a elle: creo verdadeira1nen- n1eteranfe cotn elle Vaf~o da S.il-· 
te que defcobrirlhe a vinda peil:a ueira, D uarte Pacheco Pireira, Io~o 

~- uao tiraua a duas coufas, a fe _vingar de Saa gue fora co in dom Vafco da 
dos mercadores deMecha co1n que 'Gatnlna,& outras pdfo"as de guali-
tinha paixões , & a fe congraçar có dade que Pedraluarez efcolheo , & 
elle pera fazer feus negocias & cõ o foranfe a elh. A nao co1no enten~ 
~~_morij por caufa do elefante i Do deo que, a hião den~andar) po~que 
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Liúro fi2!!)nto. Fot. 91. 
vinhâ 'jâ emparandà qúa!i COlnas paOàndo per elle, húa arÔU~ chuiuã 
noO'as começou de fe meter maes de feras: & algús pelogros de húas 
n.a terra na volta de Cananor: por- bombardas de ferro que ferii;ão & 
que tinha auifo de Cóge Cemecerij encrauarão dos noífos. Pera de Ta i~ 
que tecia efl:e negocio, que indo al-- de quandovio que tão cedo lhe iláo 
gGs noífos nauios demãdala fe n1e- conuinba achegarCe muito a ella: 
tefle em Cananor, cà elle por amor dahi .& Cananor onde fe foi tneter 
de Mãmale Mercar & Cheriba Mer quaíi fobre a noite, fempre a foi fer .. 
car que eráo feus amigos _, manda- uindo jâ co1n maes furia polo dãno 
ria recado a Cananor q fe meteife que recebeo della. A qual, metidà 
algüa gente dentro pera a defende- dentro em a concha de Cananorj 
rem. E cotno tinha inuiado efl:e a- entre quatro naos que ahi efrauão, 
uifo ~ nao, afsi ·mandou recado a não a quis Pera deTaide maes afrõ .. 
certos Mouros efl:antes em Cana- tar, tê faber de Pedraluarez fe auià 
nor: que lhe pedia em toda manei- por berrrque a tomaOe dentro n~~ 
ra chegando a nao âguelle porto, quelle porto por fer d' elRey de Ca ... 
de noite fecretamente lhe metdl'em nanar: do qual tinhão fabido defe-
a rnacs gente que podeflen~ ,que dle jar no.lfa amizade & per ventura a- . 
paaaria a defpefa que niflo fizeíTe, ueria por injuria fer tomada no {eu 
po~que maes det:ia a Mámale Mer- porto. Pedraluarez como de noíte 
car & a Cherina Mercar cuja ella ,ouue efte recado per hmn tone dà 
era. A nao vendo q fôméte hum na.. terra que Pera de Taide a grão praf~ 
ui o a hia demandar,. fez tão pouca fa mandou! refpondeo lhe que não 
conta delle, que maes fe aluoroçou deix~ifem de a totnar, porq depois 
pera o tncter i1o fundo que temeo de a tere1n em poder ahi lhe fi~aua 
poder receber damno delle: & toda lugar pera fazerem qualquer corri-
hia etn cantares & tangeres fetn dar prilnento com elRey de Cananor. 
por Pera de Taide que lhe manda~ Pero de Taide como teu e efie reca-
ua cjue amainafle, quaíi cotno qué do de noite ordenoufe pera o outrõ 
o não tinha e1n conta. Porêtn de- dia pelejar co1n ella, mas teue niífo 
pois que o nauio a faluqu com búa pouco que fazer : porque . como do 
bombarda grôOâ, ao lmne d'agoa, dia djantes muita gente da que ella 
& per cima a varejou cotn arrelha- tÍ·azia foi ferida & m8rta j de noite 
ria meu da, não fômente os pelou~ todo los feridos & parte dos fa~ fe· 
ros lhe fizeráo rnuito damno , n1as acolherão a terra. E os que Cóge 
aindà às rachas que leuaráo em fua . Cernecerij 1nandaua meter 11ella, 
paf1àge1n ferião muitos homemsJ vend~ como" dl:es faiáo bem feri-
çom que ella começou de fe aco- dos não quizerão ir to~ar expedé-
lher ao abrigo da terra. Leixando cia doutro tal damno : & per efl:e 
ella ta1nbem enl o no1Io nauio per 1nodo os no fios foráo fenhores da 
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l1ao fem afronta, porque aí11da al- fombrados"' & [em efperança de nos · 
gús poucos .. _que ficauão fe rend~ráo poderem offender per gu~rra- E_fer-

' (em elb. 1trada efta nao do porto uio tatnbem pera fe ganhar amlza .... 
dê Calianor foi leuada a Pedralua.. de com elRçy de Côchij orden;m-
rez que a recebeo con1 muito pra- do elle C6ge Cemecerij de 1neter 
zer por não fer tão cuftofa de f.1n- ern odio os no .!f os per toda aqnell~ 
gue como efperaua. E o q deu mJ- cbfl:a.': porque f.1bei1do Pedraluarez 
ior .prazer â gente commum , foi fer a nao d'aquelles n1ercaão~;es de 
hmn nouo mantimento que ali co- Cochij, tnandou cba1nar o capitão 

. merâo que foi carne de elefante: por ddla ped-indo lhe perdão do da'n1no 
. que com artilhcria hum _dos fete q que era feito : porque fua tençáo 
a nao leuauâ foi morto: ·& como a quando mandara ir fobre ella foi 
gente efi:aua defejofa de carne ~ref- por lhe dizeren1 algúas pefloas de 
ca efta [e repartia per todalas na os. Calecut que era nao dos Mour()s 
Pedraluarez vendo como era f:1lfo a de Mecha com os quas os Portugue 
nao leuar efpecearia & tudo fe con fes tinháo guerra. QE5 etn fer feito 
uerreo naqlles fere elefantes, ficon · aquelle dá no elle capitão tinha a cul 
tnuiro defcontcnre & maes quãhdo pa, ·porq fe diílera dõde & cuJa era a ' 
foube não fer fazenda dos N:fouros nao, quando lhe foi perguntado, 
de Mech~ r~náo de dous lUCfCado- não recebera algun1 111al ' mas pois 
J;CS de Cochij con1o atras diífelnQs. o cafo era feito; ahi não auia-mles 
E-porq~e nã~ reÇnond~a a c,rg~ da que tornarlhe a entre~arfmi nao pe. 
11ao co1n as 1nfonnaçoes qw,: Aues ralJazer embora fu~ v1agem:porque 
Correa tinha per Coge ~e1~ecerij, as coufas d' elRey . cle Cochi j onde 
& etn feus modos o tinhao por h o quer qNe as achaqe fempre ddle re. 
~em f~lfo,fentio que tudo iq:o eráo c_eberião bo~s obras po~ a fa~a qúe 
Jndufl:na.s fuas a fim que fOda a tmha fer n1aGs verdade1ro pnn~rpe 
terraeíl:euelfe mal com nofco: po- d'aquella terra. E que fe lhe cum-
fio que não .foubeffe os artificios q priife.algúa coufa pera fua viagem 
pera ifl:o teue, & auifou a Aires Cor ellc folgaria de o fauorecer: com as 
rea que não confiaife maes pe fuas quacs palauras o capirao [e lançou 
p:lauras .. ~E" ~e a ~~mada ?cfi:à. nao a ieus p~s , & confdfo~~ dle fero. 
nao_ fermo a m.ahcia de Cog~Ceme culpado & co1n me~ce~ que 
CCl'tJ feruio pera temorizar aqs Mou lhe Pedtaluarez feZ';~~ al.-. 
ros de Calecut & ao Camorij : o crúas coufas f::: e[oedio 
,qual.c~ dfes maes princ;ipae~ qtian-

0 
contente delÍe~ 

do vuao a grandeza danao '(,3..:. [ou- (.?.) 
berão a gente que trazia) cornpará-
do ifl:o ao na'uio faõ Pedro 'iu~ fe- Cap. 

~.~ia d~ a~é ~~m toneis, ficarão mui fl: 
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C A P I T V L O~ VII. 

f· (otno por cdufa de hua na o 
· dos .. Mouros que os nojfos to-
rnarão a qual eftaua no porto 
de Ç-alecut cuidãdo eflar car-
regada de pimenta.Jàltou to-
do o gentio da cidade corno f a 
uor dos Mouros é§ matar ao 
Aires (orrea na cafa dt~t fei-
Poria com a m,~úor parte dos q 
eflauaocomel!e: (5 do qTe-
draluarezfeifo6re ijfo. 

• 

, · ·~·~ Edraluarez porque erão 
! ~ ~ jâ paf:fados tres mefes de· 

~ · fua chegada àquelle por-
~~ - to , & não tmha auido 
carga maes que pera duas naos & 
quada quintal de efpecearia lhe cu-
fiaua húa quartaã dobrada, por os 
vagares & artificio com que fe auia 
das mãos d'aquelles ?fficiaes a que 
o Ca1norij tinha mandado q o def-
pachaífem,& fentia claramente que 
tudo ifl:o faziáo os Mouros, princi-
palmente Côge Cemecerij, mãdou 
fe grauemcmte aqueixar a elRey per 
Atres Correa. E ]:Jorque defra vez q 
Aires Correa là foi repetia· muitas 
vezes que os Mouros dauão carga 
de noite às naos de Mecha (_1ue e fia,. 
uáo naquelle porto:viofe o Camo-
rij tão apertado delle que lhe diíle, 
que fe elle tinha por certo gue os 
Monro.s dauão de noite carga ~s 
naos de Mecha que a mat1daiTe o 
cap~táo môr ton1ar porque clle da: 

ua pera i !To licença, & que per àqui 
• • ,; 1\. 

cumpna com o capttao 1nor nos 
queixumes que lhe mandaua fazer 
de feus officíaes. Porque fe afsi era 
que.elles dauáo azo a que os Mou-
r?s carre.gaflem de noite: os Mou-
·ros perderiáo a pimenta que tinhão 
carregada & feus officiaes aueriáu 
bom caíhgo, & cotn iH:o efpedio 
.Aires Correa. O qual como anqau~ 
cheo defta prefumpçáo que as naos 

· de Mecha que eftauáo no porto ti- · 
nhão carga de piméta : não cuido~ 
que ~1a licença que leuaua d'elRey 
tinha pouco de[pacho. Do gual ca-
[o foi logo dar conta a Pedraluárez · 
& af:fentou cotn dle que ao feguin:-
te dia que eráo dezafeis de Nm:rem-
bro defl.em em rompendo alua os-
bateis em húa nao· que auia fufpeita 
eftar carregada:& achãdolhe pitné-
ta a tiraífem do porto & leuaíietn a 
bordo das naos J:1éra a b~ld,ear nel-
las,com fundatnento de a ·pagarem 
a cuja fof:fe Cem embargo de lhe el .. 
Rey dizer que a tomaífem, por pe-
na de dle ter tnandado que ~nte 
das nof:fas naos aueré carga,nenhúa 
nao a toma fie. O qual negocio fuc-
cedeo mui mal, porque a nao e{l:a-
ua carregada de n1antü~entos, & 
tudo foi induíhia dos Mouros por 

-indignaretn a gente da tetra contra 
I\ fi ,.., . A ,.., nos. como zerao : ca nao ouue 

n1aes detéça que entrados os noíJ'os 
e1n a nao, con1o hiáo con1 aqueii~ 
aluoroço de gére ~e guerra & maes 
com odio que t in hão aos Mouros, 
perd que não achail~em pimenta co~ 
~ne.~aráo de re.noluer a nao:da gual. 

N .z. fugindo 
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fugindo os M.onros qoe nella dh- pol~ praia fetn lhe darem. tempo 

· 'uão ·deráo rebate em terra t1zendo pera embarcar. E ainda pera fe me-
' tamanho aluoroço na cidade, que lhor vingaren1 delles, os Mo~Ii·os 
comeÇarão 1natar algús dos que e- q ordenarão ef1a maldade a noite 
fiauão com Aires Correa os qua~s · paífada ·teuerão efl:a·induftria, mã-
andauão feguros per ella. Aires Cor darão fazer a praia ern montes de 
'rea quando fenti6 a reuolra & vio area & couas donde tirarão os tnõ-
vir hmn tropel de gente f obre algús tcs: porque querendofe os noJfos a~ 
que {e vinhão amparando, acodi9 colher aos bate.ís quando vieífe1n 
aos recolher j1 mui feridos da mul.. . tras elles, ifto lhe foffe empeditnen .. 
ti dão dos ·Mouros & gentio que os to pera Íe não recolher tão preN:es, 
perfeguião: mas pouco aproucitou & entre tanto os tnatariáo âs frecha 
a dles & a dle, antes foi cauf.:1 de o das. Nefre recolhir~nei1to de tanto 
mara·r~m maes cedo & a muitos trabalho efcapou frey ·Henrique cõ 
dos que efrauáo cõ elle dentro das algúas feridas polas côftas : o qual 
caCas : porque entrarão todos de como purifsin1o religiofo que era 
voltá fem lhe darem tempo de fe as recebeo em lugar de marryrio,& 
poder entreter corn as portas fecha~ a((\í e(taparáo quatro frades dos feus. 
das tê que das naos lhe acodV1àm, ·Nuno Leitão capitão do nau i o A-
pofro que no alto da cafa foi per hú núciada, védo vir Antonio Correa 
dos noifos aruorada húa bandeira, filho de Aires Cqrre~ moço de ate 
que era final da auerem miHer foc- doze annos do qt~al por fin pouca 
corro. Pedraluarez a cfle tempo e- idade os :Nlouros dl o faziáo conta: 
f\:aua com a fezão das quarta~1LS , & 1neteoíe em meio ddles,& polo fal 
quando lhe diíferáo q nas cafas da uar às coftas fo~ primeiro 1nm l?em 
feitoria era aruorada bandeira & q ferido. E pofl:o que d\:e caualleiro 
auia gente derredor della, parFceo- Nu11o Leitão( que depois algús rem~ 
.Ihe·qoe feria algum arroido dos nof pos {eruio d'almoxarife do almazé 
fos:& como a couíà particular má- das armas:)per 1í náo vingafre eíle 
dou dous bateis que acodi.ffe1~1. Pe- damno que aqui recebeo, Anwnio 
IO depois que lhe diíferáo q as cafàs Corrêa o fez em ~11LÜ honrados fei .. 
~H:auão todas cercadas & qu,e ifio tos ndhs partes em que rambem 
parecia furor do pouo: a grão pref- v in gol,! a n1Ôrte de feu pae. E certo 
íà mandou os capitães conl _t:odo- que ie o impero. com que os Mou-
los bateis & a maes ~ente q.uf po- r os & toda a géte da cidade cõmct-
deffem leuar. Mas ~01 a tempo que teo a. caC1, elles fcguirão algiís dos 
janas cafas não auia viuo nenhmn noífos ~ue teuerão lugar pem vir 
dos noffos, & algús que [e qui~erão bafcar â praia: não e[caparão obra 
·acolher ao mar, vinhão os Mouros de vinte pdloas de fefenta que erá9 
~gentios âs frechadas & lançadas en1 terra. Mas coU1Q toda a foria 
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parou em furtar a fazet1da que Ai- f o Senhor que-vieilemos a efl:ar co 
res Correa lâ tinha : a teueráo efpa- - dleCamorij em peor dl:ado do que 
·ço pera efcapulir da ·cafa os que vie- dhuamos ao tempo de nolfa che-
ráo demandar a praia, dos quaes a- gada: tomemos efie defaíhe ~ con-
índa algús ficarão ali môrros & os t~ dos môrtos pois acabarão nelle, 
outros mui n1al feridos, :& quatro. & ~noífa,por principio de bom def 
ou cinquo fe efcõderão em cafa de pacho, pois nos dà caufa a não dif-
Côge Bequij noífo amigo. ~n- ftmular quantos -enganos ha tres 
do Pedraluarez vio ante fi aquella tnefes que fofremos. Finalmente 
gente tão tnal ferida & foube que praéticãdo Pedraluarez com os ca-
tudo procedera da totnadé\ da nao pitáes o modo que auião de ter pe-
per cónfelho de Cóge Cetnecerij, ra tornarem conclufaõ coti1 o Ca-
& que elle accendera aquelle fogo, Inorij,d.epoi~ que [G: trouxerão mui-
auendofe por aggrauado de Aires tos inconuientes de húa & doutra 
Correa por algúas palauras que lhe parte : aiTentarão que nenbmn ou-

- diífe fobre o engano da nao dos ele- rro confelho era maes proueitofo 
fantes : di!Te âquelles capitães que que as 2;rmas,ca diffimular enganos 
eráo prefentes, louuado feja Deos ainda que fizeráo nul , não era tão . 
pois he tnaes poderofo pera vos tnanifefta injuria como môrte de 
defiruir hum amigo fimuladQ, que tanta gente. E vendo elRey & os 
hun1 imigo defcuberto. Aires Cor- da terra que i1ão acodião a iflo con1 
rea tinha por ?migo aquelle Mou- ·grande impero de vingança aate q _ 
ro Cemecerij & confiaua em fuas . arrefecdle o fangue daquelles que 
palauras, & eu defcanfaua nas fua_s; ali perecerão : auerião ferem elles 
·& afsi elle morreo defenganado Ja homems que por injurias fazião 
delle & eu n1orro porque enganei pouco, & por cobiça 1nuito .. Poré 

. a muitos parecendo1ne que acerta-- aquelle d1a não podia fer & era 
ua e1n feguir feu parecer. Verdadei- 1naes proueito{o {et ao out~o , por 
ramente ainda que elle n1orreo co,. duas caufas: a prüneira por lhe da-
mo caualleiro & os outros que cõ re1n azo a que fe metdfe algúa gen .. 
~lle vão, & todos por [eruir elRey te em guarda das naos, & qua~~a -
11oíl'o fenhor acabarão en1 bom lu- maes foíie n1aes culpados auenao 
gar , & eu lhe tenho maes inueja â caíl:igo, & a fegunda por lhe ficar o 
íua tnÔrt:e do que fe pôde ter a efi'a~ düi todo inteiro pera depois de quei 
1ninhag quarraãs : toda via dera por madas as naos esbombardearem a 
húa hora de vida de Aires Correa cidade. Pofio efl:e confelho em Ô-
dez annos da 111inha, fômente pera bra, f o tão queimadas maes de quin 
o poder arguir em algúas coufas dew ze velas que efiauão juntas no por ... 
fias que eu adiuinhe1 & 1ne elle to,em que entrauão oiro naos grôf-
J1ão cria.J?orem pois aprouuç ~no f-: fa.s: ~ maior parte das quaes efiauão 

· N }. carregadas' 
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c:1rregadas de mãntin1entos daquel~ de Calecut êõ11t:í·ã o ful"pela mdi11a 
la cofl:a M3bbar, em cuja entrada cÔfia trinta legoas:&. nelle fegundo 
morreo nmíra gente que eihua etn Gafpar da India afirmaua a Pedral-. 
. guarda dellas. Acabado e{le incet1- uarez>~mia maes piméta q em Cale-' 
,dio das t?aos, começou ouri·à 'da cut,p~fio q o Rey foífe 111enos pode 

··nofià arrilheria que foi vm~ejar a ci- rofo & náo tão rico como elle: E a 
dade, llão fazendo aquelle dia 8l o cauÍ:'l ~ra por e111 Côchij ~aqlle ré..: 
feguinte outracoufa: co1n quem ui- po auer pouco trato & poucos Mou 
ta parte ddla ficou dánificada , & rss,q eráo os q Pedraluarez maes re 
fegúdo fe depoi~ foube em Côchij, ceaua,por d,ãnaré todas noo'as cou.:. . 
3fsi defia artilheria, como ern as fas: do qual reyno & afsi dos outros 
naos morrerão maes de quinhenta·s defta côfia Malabar onde pelo tépo 
peífo as. · em diante fizemos fortalezas &. re .. 

CAPITVLO. VIII. 

5" (otno Pedraluarez (a6ral 
· foi ter a Côchij onde o Reyda 

ten·a lhe deu carga C{e ejpe-
cearia: Ç5 eftando jJ no fim 
del/a rue o [obre cllf hú4 groj}f, 
armada :do Carno.rij de (tde-
cut) ~ o que niffo [e{~ 

uen1os comn1ereio., em' outra parte 
maes propria defia relação e(creue-
mos particularn1éte.Po fio ·Pedralua 
rez e1n caminho via de Cochi f por 
efia informação q lhe Gafpar da In-
dia deu, topou duas naos q fegúdo 
parecia & [e depois foubevinhão do 
mcfmo Cochij,& dádolhe caça pe-
ra faber fe erão dç Calecut·-: foráo fe' 
n1eter no rio de Pe nane doze legoas 
d

1

e Calecut entre outras naos q ahi 
1 

dl:auáo furtas,as quaes elledeixou te 
fllt~~~~ EITO efle efira- médo fer jâ aqlle . lugar d'elReyde 

. go naquelles dous Cochij,& fazédolbe algú dáno po-
dias:~ quando veo dia f.Tzer outro fegúdo efcandalo,co 
o terceiro mádou 1no fez na tomada da nao dos elefé . ~ 

~~~~~~~ P.edraluare;z; que fe tes q CôgeCetnecerijmaliciofamére 
lil 11ão fize!fq maes , fez tomar. Cõ a qual coufa elle hia 
rlamno , dando aquelle dia por tre- temer o[ o parecédolhe ter n-i(lo off~ 
goa,parecédolhe queinuiaíl(~ elRey dido a elRey de Côchij: & ton1ãào 

_algum recado:mas quando yio q,ue eft:outras achalo hia m-res ~m ter'1 . 
~~aua maes_~ndignad~ que a rep~n- 1nos de guerra q de paz. E !edeixou 
d1do do ferro da morte d~: A1res efias,maes adiáre na parage deCran 
Correa & dos que com elle 1norre- ganor tomou duas qvinháo cõ mã~ . 
rã~/ fez fe à vela caminho \deCÔ,: timétos pera Calecut: & por faber . 
ch1J· O qual lugar · he cabeç~·de hu per os Mouros q as nauegauáo feré 

·!\~yno afsi chamado~ q eftâ ~1baixo d' outr0s ~a 1nefin~ cidad~)cõ a qual 
pc;:ma 
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ficau~? ein o.dio as queimou. Che~ que !e ganhai.iã 1naes em os ter por 
gado ao porto de Côcbij que feria amigos q anojados.i?inalmente por 
dali cinquo legoas: porque foube q efia razão & outras de paixões & 
elRey dhua em húa pOuoáção me- differençàs gue enrte elle & o Cà-
tida pelo rio acima: mandou a elle · moríj auia,; & principahnenté por 
.hú Bra1nmane dos daquella côfl:a caufas de feu proueiro que elle ten ... 
Malabar. O qual era de bús que tO- teou : oune que nenhúa coufa fazià 
mão por religião andarem em pcni maes a feu propofito q dar catg'l de 
tencia por todo o muudo J nús có .cfpecea~ia âs 11oífas 11aos,& efiimou 
húas cadeas derredor de fi cheós de e1n muito irem ter a feu porto. Por 

· bofl:a de vacas por ~naes defprezo que con1 ifib fazi; duas ~oufas, ga-
de fuas peífoas : & geraln1ente os q nhar noílà amizade pera nos ter cõ~ 
tomáo eil:a vida fe faõ do genero · tra o Camorij quando lhe comprif • 
gentio chamanlbe Iogues , & fe fe,& a fegunda que auetia das noilàs 
faõ Mouros Calandares , do qual n1âôs muitas & boas 1nercadorias 
môdo de religião efcreueremos a- & di~1h<:iro errt ouro ( fégund.o lhe 
diãte,& princip:alméte em os liuros contaua Miguel:) qne he o rterno q 
.da J;toílà Geographia. Efie ou ·que o fo_ftem os efiados no tempo de fua 
cufiurne da vida d~ perigrinar ·per uecefsidade. Confultado o qua~ ne-
terras efiranhas, ou que verdadeira- gocio entre os feus , não fômente 1 

tnéte o feu zelo era defejar faluação: efte foi o parecer dos gentios , mas 
dtando Pedraluarez e1n Calecut no · ainda de algús Mouros , principal-
tempo q frey Henrique procuraua tnente dos dons irmãos que tinhão 
a conuerfaõ de algús gentios veo fe recibido aquella nao de Pedralua-
a dle~ dizendo que queria fer Chri- rez : que foi húa obra que muito 
flão & vir cõ dle pera efl:e Reyno, ajudou a no(fo defpacho. Porque 
ao gual derã~ baptifmo & ouue no- elRey grande parte della pos â fi.1a 
1ne Miguel. ElRey de C ôcbij pofio conta , Cabendo que Pedraluarez 
~ jâ tindfe fabido muita parte das por fua caufa a faltara fendo toma-
.coufas q os no fios paflârão ern Ca- da de boa auerra : & maes entre 
lecut,&.tambenl eítiueíle inforrna- os Mouros ir~náos-auia jâ prefump-
Jo per os dous irmãos CL\ ja era a na o çáo dos arribei os que f obre eHa 
.dos elefantes, do q Pedra lua ez fez nao .ti4era Côge Cemécerij, quan.~ 
& diíleáo feu capit~o : alem defia do fouberão como e1n Cananorâ 
informação , obrou tat:to o q Mi- fua propria cufl:a mandara meter 
guel diíl'e , éj ouue elR~y de Cocbij dentro gente nella pera a defend~r, 
C]Ue os Mouros de Calecut & oCa- não efialido elks 111uto correntes 
n1orij en1lho con[entir, rinháo fei- na amizade. E conforne a efl:a de ... · 
to grande treição contra os no .!los terminação trouxe Miguel repofl:a 
& muito daAnno a fiJ por f~r ~ente d'elRey a Pedraluarez, dizendo 9~9 
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fua vinda fo.Oe n.mi boa: & que lhe nalmente fem auer entre allcs h1aes , 
· pe(aua mLÜto dos datnnos & traba- cautelas, mandou elRey quatro pef-
lhos que tinha recibido etn Cale- foas honradas da línhagetn dos Brâ 
ct.it : que verdadeiramente fe elle manes por arrefens de rÍ~ue .peifoas 

. ·não fora informado pú pdloas dig que Pedraluarez m.1ndou a terra pe-
·nas d'e fee que a culpa ddl:as cou- ra feirorizar a carga: Gonçalo Gil 
[as procedera do Camorij, elle pof- Barbofa pera feitor, Lourenço !v1o ... 
fera muita duuida e1n ·lhe dar a co- rena, & Bafbão Aluarez por feus 
lheita naquelle fe.~i porto; quanto efcriuães, & Gonçalo Madeira de 
1naes carga de efpereceria. Por eH:a Tangere por lingoa: & os outros 
fer a lei de boa vizinhança aéodir eráo degredados & homems da fei. 
~s inJurias dos viziphos·: & maes toria. Porque era aquella g~nte Ma-
fendo feito per pe.íloas tão efl:ra- labar tão fufpeitofa, que buuele-
nbas em religião cufl:umes & pa- . dra~uarez por . maes feguro mandar 
tria, coni? erão os Ponugue[es à menos gente que maes : & aproLl .. 
gente Malabar. Mas como e1le R~y ue a Deos que aGi [c contentarão 
ficaua defobrigado deite adjqtorio elles dos no fios) que geralmente 
ao Camorij, por fer eiÚ cauGs con- todos afsj os officiacs d'clRey_' que 
·tra a lei & verdade q~e .fe deue aps eráo gentios ' como os mercado-
dl:rangeiros q~e trazem bei11 ·

1
& res Mouros andauão a qu~m daria 

·proueito aoproprio reyno: elle P,e- melhor auiamento à carga. A qual 
oraluarez podià feguramente e[pe- COUÍ:1 daua lTILÜto COntamento a 
rar,dellé tudo em que o podelfe ~- Pedraluárez, pofio que em algúa 
judar. Pedráluarez porque efia ép... maneira os arrefcns lha entretinbáo 
trada de boas palauras fempre a ou.. por caufa de fua religião, que náo 
llÍo naquelles Reys com que tiue- auião àe con1er em a, nao onçle Pe-
rão pratica: infinado do · fim qpe draluarez os tinha tê viren1 a ter-
com elles teu e, vfou com efie ~e ra a fe lauar do todtmento que ti-· 
algús refguardos fobre .o negocio ueráo com os nÓífos : & em quan ... 
cla carga da efpecearia. Porem n~o . to hião come!' hús vinbáo outros 

. quis traétar com elle que (e viaetn J em feu lugar , co ufa qt~e atromen~ 
po~que o tempo era niui breu e p~- taul muito a Pedraluarez ver os va-
ra {e partir via ddl:eRey_no,. &: elles gares corn que ifio faziáo. Com w~ 
~dl:as vifl:as ferem mui ftJperfl:icii

1

j -; do em efpaço de vinte dias ~qui,em 
tos acerca da eleição .dos dias em éj Cochtj & no rio Cranganor que fe-
d~uem co~1tratl::ar : afsi que por e- , rà dali cinquo legoas maes . acima 
Ulta~ efies lncoh~eniemes com qpe contra o nôrte: carregarão todabs 
podia perder inmt.o tempo, vco lp· naos muita pinienta & algúas dro-
go com elle a fQnclufaõ de dar car... gas:fômente gégiure que depois fo-
ga ~~ efp~cearia :que pro.metti'à. Fi- rã o ton1ar a.Cananor.E n~fte porco _.. d 

.. e 
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dê Ctangà~'lor acharão os noífos q ra. Dizendo to,do~· que tnail.darli fà~ 
ali farão carregar muitos Chriíl:áos zer tal ~nfulto :\ -paes por lhe rou--·-
·de s.-"Thon1e,por elledeixar naquel.. bar a fazenda qu~ por óutrà algúa 
• le lugar a~gúa; IgreJas feitas no re1n.. culpa. E po~~qe' ( fcgúdo diífenios) 
po que ah pregou o Euangelho: da ~fie CarnotlJ era-{;-oíno ernperador . 
qual denunciação & gente que cõ- naquella r~giãoMalab~r(de q ao cliá 
uerteo ali & 'em Chormnandel on- te maes parricular111ente' diremos· a 
de foi a principal , habitação fua, a caufa) & os outros Reys vizinhos 
,diante faremos rdaç~o & principal- fofriáo h1L!Í .mal dl:a íu a potencia~ 
mente em a noífa Geograpbia. Dos . principalmente elRey.de Cochij q 
quaes Chrifi:áos deCranganor dou~ deii,larcaua com elle pela pnrte de , 
chamados Mathias & Io[epe ir- -baixo conçra o ful; & dRey de Ca~· 
mãos fegundo elles. diziáo , doéhi- · nanar pela de cima do norte: de ... 
nados per Bifpo~ Armenios q ali re fejauáo todos fua ddlruição & á .. .' 
íidião,quizerão vir cõ Pedraluarez a uer ahi caufa pera i!Io. A potencia 
dte .Reyno, pera paffaretn. a Roma do qual Cam_orij cmno procedia 
& dahi a Hierufalem & Arn1enia,a .. do com~1ercto das efpecearias que . 
ver ô feu Patriarcha. Porem o Ma- [e t1Ziáo" no feu porto de Calecut, . 
th1as depois de fer ne,íl:e Reyno fal- & elle tinha mõdos de auocar a fi 
leceo, & Iofepe foi ter a Roma & a todalas naos dos Mouros .que vi~ 

.Veneza;& do q lá diífe da fua chri- ph~o àqu~lle traéto, do qual cotn-' 
f.l:andade & cufl:umes, os Italianos tnercio efiourrqs Reys gofiauão-
q nifl:o faÕ 1naes cunofos q nos, fi- po'ucà : por iífo vendo as nofiàs 
zeráo hú.furnmario q efi~ in corpo na os na fndia ,.c01n a inforn1açáo 
rado em hú volúme latino in titula, . que tinhão do proueito que dellas 
do Nouus orbis: onde andão algúas podião re~eber , & adio en1 que os 
das no_fla~ nauegações,cfcriptas não noílos efiauão cotn o Camonj,qua_ 
<;amo ellas merecé & o cafo pJífou. da hum defejaua de os recolher pe .. 

. Torna1:do ~carga da efpecearia q ra fi. Donde fe.~a~_fou que elRey de 
os · J.i.o..ílos faziáo per modo rã opa- Cananor & ·os gouernadores _de-
cifi.co, nefte tempo correo por toda Coulão, Reyno que confina com 
aqnella co fia Malabar"noua da nof~ Cochij pela parte de baixo contra . , 
fa armada & das coufas que paíian o ful: mand?rão feus n1enfajeiros ~ 

· em Calecut : a quâl noua parece q Pedral.uarez Ca~ral pedindolbe q~1 c.1 
-não foi tanto em louuor do Ca1no- . qui(dlem ir a feus portos porque 
rij como no fio, auendo todos que elles lhe dariáo 1toda a carga de cl-
vfarade traição en1 n~andar n1atar pecearia que ouueífe mificr. Aos 
~1omems que debaixo da fee de~le ql1aes elle relpõdeo dandolhe- agra. 

. dhmáo etn terrah·aétando em cou~ decimento d'aqudla offerta & 
(as do com1nercio _&.· n~o de guer: boa vontade que moftrapáo tc.:r âs. ' 

- . ~ouf~~ . .. - .. 
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touCas d'elRey de Portugal feu fe- . fa diífo. Pedraluarez pofto que ge~ 4 

11hor: &. podião fer certos que v in- ral,.·nente efpe~io e fies men[ageiros 
do dle a Portugal como efperaua"· que a elle v1erao efcufandofe de hir 

.. ./' 10 ditto-fenhor lhe gratificaria aquel · to-mar a efpecearia q'ue lhe vinhão 
le-feu defejo como elles veriáo na · offerecer : toda via etn particular 
primeira ·armada que ali torna{fe. tnandou dizer a elRey de Cananor 
~ ao ·prefente elle. não podia . tO·-: que . de caminho elle pa!faria E_elo 

, · mar carga pola rer.ja i·ecíbido d'd- feu porto & tomaria algmn gen-
Rey deCochij no qual achara mui- giure,que entr~ tanto lho mandaffe 
to.gafalhado,tnuita verda~e,& pou ter prdles. Partidos eHes mcnfajei-
cas cautelas :·o que não achara em ros & Pedraluarez també em vefpo 

. Caletut vindo elle prinieiruàquelle ras da· [üá partida; mãdoulhe elRey 
porto que á outro algmn da In dia. de Cochij dizer que dle tinha noqa 
Pela qual razão, & afsi pelo prou.ei... certa -eon1o de Calecut era partida, 
t<? que dle trazta ·o Catnorij , não húa gro!fa :mnada, que lho fazia la- ., 
diuera traétar tatita traição como ber pelo não tornar defcuidadoJ & . 

·.· · com d~e vfou: aconfelbado da [ua tambetn pêra quetiueífe tempo ~e 
cobiça '& da maldade dos Mouros, recolher alg0a géte da que elle offere 
as quaes co~ fá? põr ferem m~li p~1- cia~ po~·que os feus naturaes .dl:auão 
blicamei1te féi.tas feriáo noto rias per tão fatisfeitos & contentes do tra~ 

. toda a India, ~ por i !lo lhe não f~~ étaméto & mOdo do~ Portuguefes, 
zia relaç_ão _do cafo como paiTara. qqe con1 amor leuemente f e offe,.. 
s8mente elle capitão môr-tomapa recião à 1110rte pelos ~effender de 
por tc:fh:münha da.(ua im1océcia a- feus imigos. O que Pedi:aluarez lhe . . 
:cerca do_ que pafiaráo etn Calecut_, ~ · mandou 111Uito agradecer J dizendo 

· .-o agafalhado q~1e achara e1n 'elRFY 1naes que os Portuguefes eráo tão 
·<le.C~chij & as offer ... r.as que eqes · cu!huna~os a_pelejar con1 M?t:n~s 
-Pnn~tpes lhe n1andauaofazer: pqr- & auer v1étonas delles & dos mfie~ 
·que nefies claros & verdadei~os G.. acerca de Deos & dos homemsJ q 
naes femofira"uaq as- armadas cf~~l- · os não tinháo em CC?nta; ante fede 
Rey dom Manu~l fe'u (enhor~enrra- le1tauão namilicia delles. por tan~ 
:rão naqudla: região da Indía com to elle não 6nba .qecefsidade dos 
.titulo de pa?-_ ~ colútnercio' .& n1ão {eus va!fallos: & pola offerta delles 

. de guerra acerca dos Príncipes & beijaua as mãos~ a fuareal fenhoria,· 
·pouo gen~i~· daquellas pílrtes orien- . cmnó a hum PrincipeTão conjun ... 
' taes: porq~e ve1ldofe'ao diante ou- to a elRey [eu fenhor per raz~o de 
_.tras ·armadas d•elRey feufenhor ' pa .. paz & àmor, COlTIO fa? aquelles q 
qu~Hás parte·s a tomar emmenda da nas partes daEuropa elle accepra por 

. ~maldade qu~dRey . ~e Calecut co- fcus irmãos em annas , que h e fer 
<. 11l.l}tttt~~~q.u~ fe fo~~e.fi~ [e r ellc a cau ami~o dos aniigos :~ &. itnigo dos 

contra_ 



. Liúr·o ~itito ~ - Põt r oi-
coí1trâirós. E quanto aos·feus na tu~ to, & virfe caminho do Reyno í~ni 
raes ef\:arcm pr,omptos nefl:a ajuda carga dc:efpecearia que era iodó o in 
que querião dar aos Porwguefes pe- tento dos Mouros . Porque alem d~ 
lo contentamento qne tinbáo de tomarem io pouío tanto ao m~r 
fi1as pe.ffoas, elle fe não efpantaua r das noífas naos que feria húa kgoá, 
digo: porque a lei de Deos er~ per- quando veo de noite que Pedralua·, 
mittir gue o coração leal & verda- fez fe fazia prefles pera ante me..: 
ro foífe pago com outro tal cora. li~aá com o terrenho hir fobre dles 

-~ão,quanto m~es que todaeíl:a boa per vigia que elles tinháo: teuerão 
vontade dos feus , procedia/da que .tal modo que ficarão pegados com 
·clles viáo ter a fi.1a real fenheria às terra onde Pedraluarez 11áo podia 

, coufas d' elRey (eu fenhor. ~e.. hir pqr lhe feruir o vento maes ao 
fias raes obras elle Pedraluarez ao tnar que pera a terra. ~ ou que o 
prefente r~áo _ era poderofo pera 'as terrenho o fez, ollefbrem jâ co1n 
poder pagar, fomente, e1n as leuar a carga que auiáo meH:er, ainda que 
11a memoria em maes dlima que Pedraluarez quifera bit aos ün~gos 
todas as riquezas da India, pera as elle·o não podera fazer: porque a· 

, reprefentar a elRey feu fenhor. I?e nao de Sancho de Toar hia muito 
quem elle podia efperar tanto quei na voha,do mar & . como era da~ 
-em Portugal fo1Ie, ·vir logo húa ar~ maes poderofas~ & as outras ramb~ 
mada çm i eu fauor contra o Camo- a feguião~ & fez a Pedraluarez por ·~ 
rij & todolos (eus imigos: por el- proa nellas apanhando húa & húa 
Rey fc:u fenhor. fer hmn Príncipe t~ fe fazer e1n hum corpo na volt~ 
mui ágra'decido de qet1eficios, & de Cananor,ficando os imigos tnui 
lTIUÍto temerofo'quando era offen- . to farisfdtos cmn os vere1n partir,: 
dido. Iúuiada efia repofh, quando em que mpfl:rarão não irem a outro ' 
veo ao feguinte dia a n6ue de Ianei- _ effeito. Na qual partida quis Pedra:lJ 
ro do anno de quinhentos & hum, uarez vfar ante da prudenci~ & cau 
em fe o fol pondo, 'ex aqui começa' telas de càpitão que do <Jfficio de 
de apparecer efia annada gue elRey caualleiro que elle· era: tetuendo q 
de Cocb_ij dizia n1aes 1nedonha eni fe cón1et_tera os imigos podera fué7 · 
numero de velas que poderofa no ceder coúJà que lhe fizera perder ~ 
animo de ~1uetn nella vinha: por- fua vinda, que importaua maes aa 1 1 

que feriáo atê 'fefenta velas de que feruifo d'elRey & a bem de todo O· 
v1pte ci~1quo eráo naos grôílàs. A Reyno, que defiruit aquella arma-· 
qual annada não vinha a fim de ·da: pofl:o que cõ aquellas naos rão 
pelejar f~mentç mofira1re: pareceu carregada~ f.ora po~~?.~! pode~(c 
do lhe .que por fer grande 11Ll1TICT9 f.1zer. 
de velas, tanto que foífe vifia dos 
no fios faria d~fpejarc1n dlc~ ~por-: 
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.-

t])a p"rimeira '])ec'â.àÃ _ _ . 
fazer por razão d·e todas eftas coufaS. 
cõueo ir tomar aquelle porto çorbo 
tomou. Onde a prüneira coufa que 
fez, foi per hmnerns d~ terra que 

IX. 

5" (omo Pedralue~ foi ter a 
Cananor onde e!Reylhe rnan 
dou dar a maes ejpecearia que. 
auia mifter. E partido dalt 
Jezfoa ruiág.em pera Portu-
gal: f5 do que pajfou no cr:~t
minho tê chegar a elle. . 

- lhe o gouernador da cidade.deu )per 
duas op tres vias efcreuer a Gon~alo 
Gil Bar bofa & aos officiaes qt.:~e có · 
·elle ficauão:· dizédo que cotno e les 
fabião leixalos em Cochij não fora 
per acidente & a cafo, mas por or7 
denan~a d' elRey feu fenbor.O qual 
pelo regimento.que ~be dera de fa-
zer f~itoria em Calecut on em. qual 

~~.,-6111 Artido Pedraluare·z Ca- ·'quer ou~ra parte ot1de o fenhor da 
·~~ bral per dl:e mt>do do terra aceptaífe fua amizade.: mai1-

porto de Cúchij via de daua q ficaíÍem elles por officiaes, 
~.:Jil.P.:i.~. fti%1@1'.· c~manor paílou â vifl:a ·pera reren1 cargo de con1prar as ef~ 
d.e Calecut, .& a principal c~ ufa gn~ pecearias de feu vagar ·&as terem 
IJ 1110ueo a Jazer dl:e cammho fiDl preil:es quando as naos do Reyno la 
ter mandado dizer a elRey de Car~a cbegaílem fegundo Çe continha no 
·no r q auia de pa!far pela fua cidaqe . regimento que lhe eU e leixara. So-
a ton1ar gengiure: & fe o não fize;~ mente hia elle Pedraluar~z defcoü-
ra ficauá infamado ante elle de duas tente pelo n10do apreflado de fua 
coufas, q:não cumpria fua pahmr~~, .'partida, o qual tolheo não lhe dar 
& maes q de a fombrado d arma~a os derradeiros abraçps que fe cuH:u ... 
d'elRey de Calecut não oufcua ·9e n1ão entre os amigos nas taes efpe-
.vir àqlle feu porto,a qual prefutJ?p- , didas: coufa 1nlli racional & que a 
~ão tiraua não f6n1ei1te in'do a cmp 1nefma natureza obr" gou aos h o- · 
prir o que lhe mandara dizer, m1s ,men1s pera moil:rare1n hmn final 
con1 a tnofira q _deu de fi a: Calecuf; de paz & amor que_ entre elles ~mia. 
1Tambenl teuc: Pedraluarez refpeirp O qual íinal a elle Pedráluarez can-
a ·outra co ufa que lhe ficau~ por fa.- uínha 1naes q a outra peíioa algt'1a, 
zer, que muito importaua a dl:im~ porquê éomo elle porrazáo do feu 
& opintâo em q ·eran1os tidos antp cargo era obrigado dar conta da vi-
elRey de Cochij;& fe com elle não da, faude, & eftado de quada ~11Um 
fizera .algmn cumprimento, pelo daqlles q leuaua debaixo da bãdeira , 

. modo de como fe elle Pedraluaret que lhe elRey feu fenhor. entregara. 
partio fem fe delle efpedir, ficaua-• em Lisboa n~ cafa de noíla Senhora 
mos ante eUe 1nui infamados·: &~ de Bethlé muito n1aes lhe cõuinba 
)1~~q~e ?e Cánanor ~fp~raua de ~) dar efta é:Óta de fi.1as pefloas:afsi P?·r 

~ . ~w 
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iil -·· ·- . · i:azao dos cargos etn que ficauáo 

<jue muito importaua ao feruiço 
d'lRey, como por_ elle particular- . 
1nente lhe ter 1nuiro amor. Porem 
comv o feruiço d' elRey (eu fenhor 
precedia a todolos effeél:os huma-
l1os, & por caufa delle (cus vaíÍallos 
eráo obrigados defpir a natureza & 
a vida fe cumpriife,como elles {em 
pre fizerão, conueo que elle fe par-
tiile per aquelle m8do: quáto 1naes · 
que a elles não foi co ufa noua nen1 
efcondida , pois com todos tinha 
confultado que afsi fe deuia fazer 
por euitar os inconuenientes & ün-
pedünentos q lhe a armada doCa-
morij podia dar em fua partida. 
~ quanto pera con1 ellcs, elle . 
Pedraluarez não leuaua nenhum 
efcrupulo, fômente at1te. elRey de 
Cochij lhe parecia mui neceffàrio 
fazer todo cumprimento: & por 
iffo lhe efcreuia aquella carça que 
com a fua lhe inuiaua, & por fer de 
crença em que (e elle reportaua a 
elles da fua parte lhe podiáo dizer 
tudo o que conuinha pera defculpa 
de fua partida & a bem da honra 
dos Portuguefes. Tornando ao que 
elRey de Cananor fez quando Pe-
draluarez appareceo à vela.,. como 
bom é temerofo que elle paífaílê de 
largo obra de duas legoas ai1te de 
chegar ao porto 1nãdou a elle ··dous 
za1nbucos. Em hum dos quaes h ia 
'hum homem principal per que lhe 
mandou pedir que não paílaife fem 
tomar aquelle feu porto: porque 

. elle defejaua tanto amizade d' elRey 
de .Portuga! J qu_s eflüp.aria 1nuito 

primeiro que fe foffe daqudla rena 
C]Uerer leuar algúa coufa fua. E tam~ 
bé pois elle capitão 1nôr o totnaua 
po! tefi:emunha da paz com que os 
Portuguefes entrarão 11a India j & 
afsi do <.1ue lhe nella era feito fegú-
do lhe mandou dizer de CochiJ• 
elle Rey de Cananor pelo mefmo 
modo o queria tomar por tefi:emu .. 
nba com obras mui differentes das 
que lhe farão feito em Calecut. Por 
que não queria que fe diífeíle nas 
partes da Chrifiandade,que osReys 
.& Príncipes da India 1~áo eráo dig-
nos da amizade & com1nercio dos 
Reys & Príncipes della, Por tanto 
tambetn protefiaua, ter elle capitão 
1n6r naquella fua cidade Cananor 
roda a efpecearia que ouudfe mi-: 
fier, ·onde acharia gal:1lhado , a~· 
mor, & verdade como achou em 
elRey de Cochij. Ao qual Pedral-
uarez refponde.o q os Portuguefes 
de nenhúa coufa erão maes lem ... 
brados que dos beneficios que re-
cibião & de cumprir fua pal:mra: 
por tanto fua real fenhoria djxraf. 
[e delle q atnbas dlas coufas iria cú-
prir, poréj elle náo pa.ífaua, lnasvi-
Hha como lhe mãdara dizer. Chega 
do Pedraluar~z logo nas coil:as de-
fie rnefajeiro;afsi tinha elRey proui 
do pera lhe dar carga de efpecearia, 
q ainda elle n~o (urgia fôra do por-
to, quando derredor das naos erâo. 
muitos paraós & barcos carregados 
de gé giure & canella parecédolhe q 
[e lacro o não auih1ífé q faria feu ca~. 
minho.Eporq Pedraluarczhia ja tão 
carregado q náo pode tomar ta_n~a. 

.. · ·-- -- ~fpecear~a 
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e.fpecearias"quãta os officiais d~eiR:y fe lhe neceOârio foífe: & bem afsi 
c\niferão, & fômente tomou l}u~ _pera rraétare1n & eommut:ar€ fuas 
fomma de gengiure & húa pouca . mercadorias com que fizdfem a-
de cat)ella: 1nandoulhe dizer elRey quella cidade Cananor muito maes 

. que elle tinha fabido como en1 Ca- rica, nÔbre & poderofa do que era ' 
lecut lhe roubarão rnuita fazenda, Calecut. Finahnente com dle & 
que fe por venmra â mingua de não .outros recados que per efpaço. de 
ter cabedalleixaua de tomar mae.s hum dia·qu.e Pedraluarez fe ali tt:ue 
efpecearia, não leixaífe de a tomar: paO:aráo entre elle & elRey ·, afsi fi-
porque elle confiaua tanto na Ver- . cou efi:e gentio confiado e1n nós, q 
dade dos Pottuguefes , qpe efia, ba- fabendo corno Pedraluarez leuaua 
fiaua pera elle fer pago de quapto dons embaixadores delRey de Co .. 
lhe ali deOem na outra vez que;_tor- chij mandou . talnbetn ourro con\ 
11aífe . . Pc;;draluarez por não leixar. á elle com algús prefentes pera elRey . 
elRey com dl:a prefmnpçáo que a·\ dom Manuel: a fubfiancia da qual 
1ningoa de cabedal não tÇ>111aUa ernbaixada erâo offerecimentos de 
n1aes carga·, mandou molhar a_os fua peffoa & do (eu Reyno, & quá-
feus officiaes qpe andauão nefl:e ne- to defejaua fua amizade & cmnmer 
gocior dous ou tres coices cheos 9e . , cio das coufas que em Portugal auia 
dinheiro em. ouro:dizendo que elle per com mutação das que tinha o 
tinha ainda tanto dü1heiro que bé [eu reyno. Pedraluarezd.etxãdo dl:es 
podera carregar cinco ou [eis naos .dous Reyes de Cochij & Cananor 
que lbé o·lnar comera;porque pep .. em tanta paz & concordia fezfe á. 
todas l~uaua cabédal,. mas como.\l- vela caminho defl:e Reyno a deza~ 
'luellas que ali .trazia hião j~ abar- (eis dias de Ianeiro,..dando louuores 
rotadas cõ a carga q lhe dera elRey a Deos pois parti(a da Inclia maes 

. de Cochij não podialeuar maes, r~é contente ~o que chegara a ella: atri 
fua vinda áquelle porto fora por ra- -buindo a perda das na os a feus pec .. 
zão de carga , fon1ente por feruir 'Fl . cados, & as defaue.:nças d' antre elle 
Rey. ~quanto a confiança que t & elRey-de Ca.lecut a be.m & proC. 
~lRey tinha na verdade dos Portp- peridade das coufas delRey dotn 
guefes, fua .real fenhoria no .anno fc: Manuel . Porque fegundo aguelle · 
guinte veria quanto elRey de Por- gentio Camorij dh~a dãnado cotn 
tugàl feu fenhor efiimaua efi:a co11- · á communicaçáo dos Mouros gue 
·fiança: porque em retribuição deqa tinha em feu reyno, parece que não 

.. mandaria húa. groffa .armada com 1nerc-cia a Deos e fiar em noOà ami-
muit~ ouro, prata, & · n_:ercadori~s zade,& permittira a- mârte de Aires 
tle grao.preço.,. & .coraço~s mui ef- Corre;,1 & dos outros que com elle 
forçados & leaes pera ajudarem a d perecerão_, pera elle Pedraluarez bir 
;R.ey d~ ~ananor contra feus ip:li gg:s bufcar dRey de Cochi j & depois el 
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Rey de càná1ior. Os.quaes cõ eftes não vieiferri a ella & fe aproueitaC,.; 
embaixadores que inuiarão ·a efl:e. fem d'algúa coufa. Mas ~om todas 
Reyno1 & depois per muito conté~ eftas cautelas de Pedral uarez elRey 
tamento queteuerão das obras d'el- deMombaça mandou depois a lhe 
Rey dom Manuel: afsi ficarão efl:es tirar toda a artilheria de Inercrulho. 
·dons Prü~cipes os 1naiores do Ma- & com ella nos fez guerra co~o a 
]abàr (depois do Camorij) tão fieis di:Lnte yeremos. E correndo _c01n 
& leaes ariügos a [eu feruiço, quan- dl:e tempo a po~oaçáo ·de Mdinde 
to no difcurfo defta hifioria fe verà. fez Pedraluarez f eu caminho a Mo--
Seguindo. Pedraluarez fua dcrrôta çábíque,onde repairou as naos d-'al ... ' 
via defte Reyno não mui longe da gú dãno q leuauáo. E porq quando 
cofta de Md inde topou húa nao ddle Reyno partio,el_Rey dõ Manu 
llTUi groíia carregada de. muita fa- el ordenou q Banbolon1eu Diaz & 
ze11ch_, a qual vinha do mefmo lu.- '- Diogo DiazJeu innáo fo!fé à Mina 
gar de lv1elinde & hia pera Carn- de C_,ofala defcobrir & aífel]tar a ... 
baia~ & por fer de hum Mouro fe- quelle rcfgate_, o qual negocio não 
gundo dla dezia dos principaes da- ouue effeéto por fe perder Bartho .. 
qnelle R eyno que fe cha1naua Ivfi- lo meu Diaz no dia que fe perderão 
licupij (enhor de Barôche., elle a quçras tres vdasJ & Diogo Diaz era 

deixou h' r em pazJ dizendolhe que defaparecid~: In andou Pedraluarez 
(e fora d.e Calecnt ou dos Mouros a efte negocio Sancho de Toar em 
de ·Mcch~ ouuera de t01n ar neUa hum dos nauios pequenos dando .• 
emenda dos damnos que delles ti- lhe o regin1ento do que deuia fazer . .' 
nba recebido : porem co1no não Efpedido Sancho de Toar partio{c 
era delles todalas outras nações da - Pedraluare~ para dl:e Reyno, & a 
India frmpre acbatião nos Portu- prilneira terra que ton10u foi a ilha 
guefes paz & amizade & com ifio do cabo Verde,. onde achou PerC? 
a efpedioJ fomente lhe ton1ou hmn Dias que_ era defaparecido como a ... 
piloto Guzarate de nação por delle c~ma di fiemos'. O qual entre muitas 
ter necdsidade pera aquella cofia coufas que contou a Pedraluarez, 
de C,ofala. Tornando a [eu ca1ni- dos trabalhos qué teu e e1n fua na-
nho & fendo já mui perto da cofla uegaçáo! foi hir ter ao porto da ci-
àe Melinde, faltou com dle hun1 da de Magadaxo contra o cabo de: 
tempo traue{l~õ ·que deu co1n a Gadrafu ; onde achou duas naos 
nao de Sancho de Toar em 'hum carregadas de e[pecearia que ali eráo 
baixo onde [e perdeo, faluando[e vindas _de Cambaya. Os Mouros. 
pore1n toda a gente: & porque fi- dás quats & afsi os da cidade temen .... 
caua hú pouco defcuberra da agoa do que podiáo receber algum dánQ 
mandoulhe Pedralllarez por fogo delle pola anilheria <jllC lhe ouui .... 
. porqu~ o~ Mouros 4a~uell~ co H:~ rã o qu~ndo o~ f1l~ol1: foi d~ todo~ 1 
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111tÜ bem redbido da11dolhe mui~ delle 'àpartoti ar1te de c:hegar ao __ ca-
tas mantiméros & refrefcos da ter- bodas Correntes com hmn tepo~ 
ra. Poren1 defpois que teuerão as ral que ali teue, & o outro foi San-, 
naos ddcarregadas da fazenda que cho de, Toar cotn noua do de[co~ 
tinbão, ordenarão de o to1nar: & briniento de C ,o fala. 
pera o\poderé fazer maes a feu C1l- · 
uo dilatarão iíl:o pera hmn certo dia C A P I T V L O. X. 
em que elle Pera Diaz quis fazer .J-· • - · 
guada.Dizendo os Mouros da cida- f 'Como ante q.ue Pedraluarez 
de que a agoa vinha de longe pela chegajfe a Portugal o Março 
terra dentro, que pera ifro fe fazer daquelle anno tinha e!Rey in 
1naes em breu e, mandafie tal dia o uiado húa arrf!ada de quatro 
batel com as tnaes. vaíilhas que pu-
deíl'e & afsj gente pera as encher:& na os;· f5 ° que pajJarão nefta , 
chegando ao qual lugar com a con rviage f5 n(alndia onde car-
fiãça do bom gaíàlhado que lhe ti- rec.~arão de cfPecearia. · 
nha feito nos dias paflàdos,não tiue 
ráo refguardo án ii, cmn que oba~ ·. rm L R E Y dom Manuel 
rei & el.les ·ficarão em poder ~os L~'& ai1te da vinda de Pedral-
Mouros. Os quaes Mouros logo en · ~ uarez pofro q não rcueíre 
continente mui annados e1n algús :\.2 · recado do que lhe fiKce~ 
zambucos da terra vierão fobre eUe: deo na viagem (porque fua rençáo · 
na qual chegada elle Pe~o Dia';l [e era em quada hun1 anno fazer búa 
vio e1n tanta prdia por não ter c:on armada pera eH:e de(cobrimento & . 
. figo maes de fere peífoas , que lhe commercio da Indi,a no tnes de 
~onueo .cortar as a1narras & fazfrfe Março, pera ir tomar os temporaes 
a vela v1a deíl:e Reyno a Deos ;mi- coln, q fe naquel~~ls p-artes nauega:) 
fericordia, Íetn piloto netn peJToa neíl:e anno de qmnhenros & hum 
q foubeife per onde vinhão tê Deos 1nandou armar quatro velas. A ca-

, o trazer aquellelugar onde o acha- pitania mór das quaes deu a Ioáo da 
ra. Pedra{uarez ponj auia eíl:e nauio N~ua alcaide pequeno da cidade de 
por tão perdido cmno os que ce~o- Lisboa Galleao de naç'ão & de no-

. brarão no dia·da· grão tormenta q bre linhagem~ por fer homen1 que 
teue: ouue que Deos lhe refufcit~ua entendia bem os negocias do rnar, 
todos aqlles homems. E pera mqior & ter gaftado muito tempo em ar-
feu contentamento depois de fer 111adas que [e .ndle Reyno fizetáo 
chegado a Portugal que foi vefpo- pera os lugares àalem,onde fempre 
ra ~!e S. Ioão Baptif\:a,chegarão óu.. andou en1 honrados . cargos . ~or 
tros dous· nauios q ainda la leixaua: razão' dos quaes feruiços quaíi en1 

1 :hutn era de Pero qc Taide que fe . fattst1ção lhe foi dada alcaidaria de 
· 'Lisboa 



Liüro ~it1to .Fot. 1os. 
Lisboa que naqu~lle tépo era hum ainda que não tinhão muita nobr~ · 
dos princ)paes cargos della ·& an- za de fangue auia nelles qualidades 
darem em home1ns fidalgos por fer pera i !To .: & tan1be1n por darmos 
búa fà vara de toda a cíçhde. Os ca- 110ticia do modo que leuamos em 
pitáes dos oturos nau i os _e rã o Di o.- nomear· os hometns , qu~ h e efl:e. 
go Barbofa criado de dom Aluaro ~ndo non1eamos algun1 çapitão 
irmão do Duque de Bragança polo fe he homem fidalgo & tão éoi1he-
nauio fer feu, & Francifco de No... cído per fua nobreza & criação na 
uaes criado d' dRey , & o outro era cafa d' elRey, logo e~ fala11do nelle 
Fett)áo Viilet Flurentim de n;1çáo a primeira· vez dizemos cujo filho 
polo nauio em que elle hia fer de he, fem maes tornar a repetir feu 
Bartbolotneu Marchioni tatnbem pae: & fe h e ho1né fidalgo de n1ui, · 
Florcntín~, o qual era morador etn · tos que ha no Reyno; de fies raes 
Lisboa,& o 1naes pritKipal e1n fub- não podemos dar tanta lioriciá por 
Hancía de fazenda que ella naqud- que não vierão ao· lug~t -oiíde fe qs 
l-e tC111po· tinha feito .. Câ ordenou homems habilitão ern honra & no-
e1Rey pera que os ·homems defie n1eque'he na ca[ad;elRey, por iífo 
Reyno cujo negocio era cotnmer- podein nos perdoar : & tambem a 
ç.io "riue!fem en1 que poder rraétar~ dízer verdade os efcriprores; dos in-
darlbe licença que armaíle:tn naos díuidos 11áo p9den1 dat coilta ; &-
pera dhs parres1dellas ac.ertos par- qLient inuird procura por elles que-
tidos & outras a frete : o qual mo- bra Q nemo da hifl:oi-ià , parte o11de 
do de trazer a efpeceariaa frete ain- efl:à-toda a, força della. Toda1oüa ne ... 
da hoje fe vfa·. E porque as peffoas fia digrdlà9 ·duas éoufas _ pret<uide- -
a que elRey co11cedia efl:a tnerce, ·mos·, notificar ~.todos que noffa 
tinhão per condição de feus contra tenção he dar-a'quada hmn não fo-
étos que elles auiáo de apprefentar mente o nonre de fuas obras :mas 
os capitães das naos ou nauíos que ainda o de feu au~engo fe ambas e-
01rmafJen1 , os lJUaes elRey confir- fi-as duas viere1n ~ noffa notida. E 
maua :muitas vezes apptefentauáo a fegunda qqe qu~ndo fizermo~ ~1-
peíToas maes fufficierites pera o n~- gmn.,grande cathalogo de cap1taes 
gocio da viagen1 & car$.a .<.1ue auiáo (porqqe eHesfemprehão de fer no-
de fazer do que erão nobres per fan meados) ora fejão de 11aos ou na-
gue. Fizemos aqui ef\:a declaração ui os : fem pre deue1n entender que 
porque fe fa1ba quando fe acbare1.n as pdfoas ·maes principaes per fàn .. 
.capitães e1n todo . o di[curío deíl:a · gne &, feitos, andauáo nas melho..: 
noO'a bifioria que não fejáb bom és res peças dj armada; E tornando a 
fidalgos, [erão daqucllcs que os ar.- Ioão ~\a NÓua &aos capitães de fua 
madores d?s naos apprefétauão, ou cõferua por caufa da qualidade dos. 
home1n~ que per [u~ propria pdloa J quaes pera lnaior declara~áo deft~ 

· - · O noila 
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nÔífa hiftoria fizemos efta: tanto & lTIUi confufos em fu'a viag~m; . 
que foráo, preftes fe fizerão ~vela Fêita fua aguada & refgate de gado 
do porto de Be thlem a cinqt-10 dias tom algú; negros~t:e ali_vieráo re_:, 
de Março do ::mno de quinhentos fizeranfe a vela cammbo de Moça. 
& hum. Na qual viagem paífados bique :onde chegarão na entrada. 
oito graos alem da linba equinocial deAgofl:o_,& da h i foráo te:r ~ cida .. 
contra o fui acharão húa ilha. a que de c~loa. Aos quaes o Rey'da tt:r-
puzerão nome da Concepção : & a ra con1 palamas 1naes que com o-
fere de lu lho farão furgir da aguada · bras recebeo, & ali acharão Anta-
de faõ Braz que he alem 'do cabo · nio Fernanclez carpinteiro de na?s 
de Boa Eipe Tança, onde Pero de degredado que Pedraluarezdeixon,. 
Ta ide fCJi ter, quando cotn o tetn- & húi carta [ua que lhe inuion de 
poral que naquell~ paragen1 deu a Moçambique per hum zambuc_o 
Pedraluarez Cabral fe apartou delle. de :N1ouros quando per a l,i r.aHou 
O qual Pera de Taide tne tida etn vindo pera efl:e Reyno : & a(si ou-
hmwçapato no lugar da aguada lei~ rra carta pera .qualqner capitão <-1ue 
xou húa carta efcripta .,em a qual de per ali paflaffe do teor da de Pero 

' zia como elle paflara per ali, & a de Ta ide. E entre algúas couf.1s cle 
caufa porque, & tambem auf[aua que ·lhe Antonio Fernandez. deu 
a todo! os capitães que foílem pera conta do que paflàua entre aquella 
a In dia do que Pedraluarez lá paL barbara & infiel gente ; foi guc ali 
fàra, & que en1 Mombaça ach~riáo dhua hum Mouro chan1ado rv1at1. 
cartas fuas em tnâo de hum Anto.. mede Ancon.ij que lhe·tit'lha feito 
11io Fcrpandez degredado qu~ ali muita honra, & tanta que [e por el. 
dl:aua, & que a feitoria de C,ofala le úão fora algús Moul·os o ~11ata- . 
ná~ fe aífel:tara , ~ a caufa porHue. rá'o. Poren1 ~o mo elle cr~ efcrináo 
.Ioao da Noua & os outros capjtáes da fazenda d,dRry de ~loa, ho-
,com as. coufas que acharão ljeíla mem poderofo na terra por amor 
carta fot para elles hmn nouo ~1iri- delle & tambem receando elRey 
to: fabendo que na India tinhao jâ q~e por iffo os poderia caihgar, a 
'C.lous portos tão pacificas & tão fe- o·ente ciucl '11áo ou{àua à e b cõmct-
guros onde podião tbmar carga, ~er, por e~a fera .que o maes perfe-
como erão o de Cochij & de )Ca- guia. E que ilem deite bet1eficio q 
nanar, &. maes ten~o là feitpria recibia de ~ afamade Anconij {e~1-
-com· ofliqaes pera iíio oi·denados. tia delle ier homem fiel a noflas 
Porque ,como da In,dia não rmháo couL1s : por 1nuitas de qúc lhe daua 
maes uôua que a que trouxera dom cpnta que faziáo ao bem & fàuor 

. IV~fco da Gamm~ ~ a nauegação · ddbs, & q ifl:o fentia delle Pedrd ... 
claguellas partes nao era kibida:ante uarez Cabral os dias· q ali efhuera., 
de !_<>pare efl:à .carta hião ~ cfcpras João da Nôua por ~otna~ expefié~~ 



Liuro ~into. Fol roõ. 
do que lhe At1tonio Fernandez de... capitania do ciual-elle vinha , fobini~ 
zía deíl:e Mafamede-, começou de ·tido pelo regimento fe o aind4 a-
lançar n1ão delle: o qual achou· tão çhafle na India)per cartas & recados 
fiel q fegúdo as .traições q lhe elRey feus que achou em Màçambique, 
armaua pelo acolher/e per dle não ~loa, & Melinde, lhe mandaua 
fora auifado fépre lhe ouqera de acó da pane d' elRey . que fe foíl'e a Co- -. 
tecer algú defafire. E por não mo- chij onde acharia o feitor GQnçalo 
. .firar que defconfiaua delle, com Gil Barbofa·: a quem ficara fazenda 
a maior caútela q Ioão da Nôua po & cuidado pera ter feito parte da 
de, fe efpedio delle & foi ter a Me:- carga âs naos que fobreuieífem do 
linde, & dahi â India: & a primei-· Reyno-,:& depois/ guanélo tornaífe 
rar.erraqueviodellaforãoosilheos vidle ~qudle porto de Cauanor, 
de fanél:a Mari.t. Donde começou onde· fua real fenhoria lhe ma11daria 
ir correndo a côfl:a , tê que tanto a- dàr gengiure & o'utras fortes -de.ef~ 
uante como o monte de Lij topou pecearia que auia. naquelle feu Rey ... 
duas naos;húa das· quaeg por fer me:. no. Portanto ouudfe por bem que; 
lhor de vela ·& jâ fobre a noite fe cumpriífe o o regimento d' el~ey [eu 

. pos etn faluo & a outra ton1ou elle: ·. fénhor, & e~n quanto hia a'Cochil_ 
,na entrada da qual lhe matou.fefen- lhe 1nandafie ter · prdl:es gengim:es 

. ta homems &'depois de esbulhada canella, & algúas outras drogas atê 
lhe p}lzei:áo fogo. Acabada a pre:.. húa tanta quantia : p.or<j efias veria 
za defia I!ao, na entrada da qual al- ali receber pelo feruir,as quaes rmna. 
gús dos noffos ficarão frêchados & · riá menos e1n Cochij pofio que as 
feridos', foife pera Cananor onde o ·lâ ouueffe . . El'Rey ainda que- efias 

· Rey o recebeo cóm muito gafalha- razões de Ioão da Nôua ll~e pare-
do : & como hmnem que temia o· cerão de capitão obedicmte aos re .... · 
que João da Nôua logo auja de fa:.. szilncntos de feu Rey, t0dauia a per ... 
zer, qm~ era ir tomar primeiro car- gou com elle, como quem. queria 
ga a Cochij por razão dos ·no fios q · ·que fizeffe n1aes o que elle defcjaua 
là ficarão pera efie effeiro de a feito- (que era tomar ali primeiro as efpe-
rizar, quizeráo deter ali em lhe dar cearias _que em. Cochij). que fe. con-, 
primeiro as fuas çfpecearias. Pore1n . forma[e elle Ioáo da -Nôua co1n 
Ioão da1NÔua com boas palauras c regimento q leuaua. E ainda quã~ 
fe efcufou : di~endo que trazia por do per eH:a viavio que~ não podia, 
regimento d'elRey feu fenhor, que obrigar, em _tres ou quatro dias gu~ 
primeiro romaífe carga de efpecea- (e elle loáo da Nôua ali deteue:n1á-r 
ria no lugar ônde eH:iueíl'etn feu~ dou lhe dizer que lhe requeria po~ 
feitores que em outra parte .alg~a, lo·ari1or que tinha âs coufas"' d'el ... , 
por muit~s caufas no regimento a..: Rey de Portugal que elle [e na~ pa~ 
pontadas.E q Pcdraluarez Cabral(â tÜf~ pera Cochij. Por quanto tmh~ 

--· O • por 
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por nôua in·t~ certa qtúi C111 Cale- lou~lado Ocos nell~s c~·a p __ or COl~..: 
cut [e fàzia hua crrande armada de trano : porque fe nao tmhao 111Lll-
maes de quarent~ naos gr'Ôílàs,pera tas velas, tinhão muita & mui boa 
o acruardarem no caminbo: qucfeu artilheria, & maes. todos eráo cu-

' v o~ era elle fecleixaífe dlar naquel~ ftumados a pelejar com Mouros & 
le potro onde fe podia ddfcnder có· não temer feus alardos. E porque 
gente que lhe mandaria dar pera fua quanro fc maes detiueífc1n ) ?-1aes 
ajuda. 'A qual arn1ada fecrundo lhe tempo dauão aos in1igos pera te me 
era diro,os Mouros dauãg oráo pref lhor aperceber, logo deuião parrjr 
fu: por razão de húa nao bque lhe pera Cocbij : por9ue íe quando fof-
leuou nôua que bia· fugindo delle, íe,m achaflen1 a armada dos Mouros 
& que outra fua companheiru lhe & os vidfcm cometter,indo boi;.HI~ 
ficaua nas máos.Ioão da NÔua, fen- tes bião n1aes ldle5> pera íe reuol-
do certificado fer verdade o q~1e d- ucr com elles que à rornacb vindo 
Rey dizia_, depois que com os capi- carrégadas. Finalméce affcptando 
táes que leuaua teu e confdho reiu- · Ioáo da Nôua ndta partida · pcrl 
n1iofe nefta determit1açáo: que por Cochij , mandou dizer a elRcy de 
honra do nome Porrugues não cõ- Cananor que lhe tinha em merce 
uinha mofirar aos ~ouros de ~a- a vontade & Jl110r que moihaua as 
11anor que temi á o a arínada elo Ca.- cou[as d' elRey de Portugal fcu fe-
lnorij,porque elles & os de CalecUt nhor con1 todo los offerccimentos 
11ao queriáo outra ceJUC1 pera [e . de [ua ajuda, & que clle os eH:im::t-
gloriar per toda a In dia,& L1ue de- ua tanto como fe os recebe De : po· 
fia gloria tomarião ouíàdia pera os retn como os Portuguefcs eráo cu-
~ir CÓlTietter dentro naquelle nor- ttumados âquelJ.es grandes aparatoS 
to. ~nto maes q tomádo o cpn- & mofiras con1 que os .tv1ouros f:.l.-
felho d' elRey de Canagor, fe a ar.. zião a guerra maes que com forças 
mada de Calecut tiueíle anüno fo- de animo, jâ nelles não fazia o cm-
1.bre ~nchora & 1naes nn lugar táo prezas de tetnor algum , & por i.ífo 
efl:re1to como era aquclb concha clle não deixaria {eu caminho de 1 

'ôe Cananor a juizo de homems Cochij pera ir htzer o que lhe elRey · 
maes tomados eHauáo que em ,ou- feu fenhor n1andaua. Ante efpera-
,tra pane. Mas efie poder lhe pão ua em. Deos que quando embora 
.dana __ DeosJ pois lho não concc.\deo .tornaíle tão carregadas JLÜa de tra-
erp. tao grande frota como lcuaráo zcr as naos da viétoria daquclla ar ... 
contra Pedraluarez: ante ícgundo 1nada de Calecut, coino da pimcn-
mofl:rauáo todo feu poder cfiaua ta de Cochij : que entre tanto pedia 
~aes em g.rande numero de vplas a fua real pe!Ioa que lhe mandãGe 
~u~ c1n am.mo .de, gente, nem en1 fazer prdl:es a carga que auia d~ to-
tilna da artllhepa. As quaes coufas mar quando :n1bora tornaO e de 

Cochit, 
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Cochij, perã penhor da qual vinda trezentós & Ciriqtl.oenta h01neins 
queria alideixar quatro ou tinquo que elles eráo,náo lhe conuinha in~ 
homems com algúa t1zenda pera udhr ne~1búa nao dos in1igo,s, nem 
que em qüanto elle foífe poderein inenos ~hegarfe 1nuito à terra, pois 
comprar algúas couÍ:'ls.Cotn o qual 11ão tinhão maes abrigo hern ~efei1 
recado elRey ficou 111LÜ fatisfeito ~ão que a artilheria com a qu~l auia 
& muito lnàes contente depois que defer toda a fua peleja.O qual cem ... 
via que Ioão da Noua lhe deixaua felho aproueitou inuiw potqu.e in-
.cinquo hbtnems com noíne de fei..:. do ao mar hüm pouco largos da 
tores . ao môdo de como efl:auâo co fia feüdo na parage1n de Calécut, 
.em Cochij: que elle ouue por gran- corno a ~irmida que fe fazia prdles 

1 .de honra, porque afsi lho deu a en- euue viH:a delles, afsi os fcruitão os 
tender Ioáo da Nôua. Os quaes ain~ noíios com pilouros de fua furioÇa 
da que não eráo officiaes delRey artilhetia, aquelle dia .atê noite & 
fcitores er~o de partes : hmn dellcs parte do feguinte fem nGqua perde .. 

deixaua Diogo Barboíâ apitáo de ren1 tiro , que meterão no fundo 
hum nauio de do1n Aluaro irmão cinquo naos grôíias & nôue paraos 
do Duque de Bragrança, ao qual e1n que morreo rnuita gente.A$ ou .. 
chan1auão Payo Rodriguez com rras vendo dl:a dcfirUiçáo & dáno 
fazenda qu.e auia de feitorizar do que tinha recibido de moita gente 
mefi110 dotn Aluaro. E outro era que lhe era 1nÔrta & ferida : fegui-
hun1 feitor de Barrbolomeu Floren- ráo os noífos at~ Cranganor onde 
tim que o capitáõ Fernão Vinet do fe leixaráo ficar & dahi fe farão pe-
feu tlauio pelo mefino 1nodo leixa- ra Calecut. Ioáo da Nôua & os ou .. 
ua ali feitorizando : & os tres; dous tros capitães , vei'ldo a merce que 
erão hotnems de feruiço & bmn lhe noflo Senhor fez e1n os íàluar 
degredado : ficando todos debaixo · de tanta nuuem de frechas, & afsi 
dfl gouernança de Payo Rodrigllez de algúa artilheria fra.ca: daLtánlhe 
•aquetn elle Ioâo da Ndua deu po- muitos louuorcs en1 ficarem lim·es 
deres & regimento em norne d'cl- de tànto perigo, poH:o que peral-
Rey peta aquelle calo. Feita a·entre- aÚ5 dias muitos tiucráo que curar 
ga ddl:es ho1ne111s a elRey de .Ca- ~as frechadas que ali ouueráo. Che-
nanot que elle con11nuiras palauras· gados a Cochij forão teçibidos de 
recebeo em fua guarda & amparo, . Gonçalo Gil & dos outros que com 
fez fe Ioáo da Nona â vela via de elle dl:auáo com 1nuito prazer tan-
Cocbij hum pouco afa!lado da to polos verem con1o pala viétoria 
cofia: porque vindo a armada d'd- que ouuetáo: da qual elRcy de Co-
Rey de Ca\ecut a elles melhor fe a... chij tamben1 teue grande conten-

. judahem della andando &s volras, tamento por razão do odio que ~h~ 
p01 ue .quatro velas c.o~n obra de· jA o Can1orij tinha, & das no!las-
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\iiâõtiàs dep._eridíá a feo-m:ança de os Mouros ouudTe odios àntigos. . b . ~ 

feu dbdo. E porgue a dilação da donde procederão as coufas paiTa .• 
,carga que [e deuia de dar âs 1Üos, ' das. E porque ~11~ Camorij tinha 
dari.a. cau[~ a g~e o Camorij aperce- caíHgado os __ pnuc1~aes q~e foráo 
bdle maior frota, tnandou elRey cau[a de alguas couías acCidentaes 
d~ Cocbij com nmita . diligencia em que os Pormguefes tiueráo cu l-
dar defpacho a Ioáo da Noua. O pa e1n lhe ton1aren1 fuas naos : lhe 
qual tanto que fe fez preíl:csdeixan- rociaua que efq.uecidas todas-cihs 
do com Gonçalo Gil n1aes [eis ou co~Ifas qui[dfe leuar coníigo dous 
fete homems tornoufe a Can~mor: embaixadores que queria inuiar a el 
no qual caminho tomou húa nao Rey de Portugal, pera aílentar paz 
que depots de esbulhada a queimou com elle. Porque efperaua que e11a 
por fer de Calecut. ElRey de Cana- paz q nunqua podera aiTenrar con\ 
nor quando vio Ioão da Ndua ém feus capitães, eftes embaixadores q, 

. tão poucos dias tornar com .. as naos mandaffe a aífentariáo com elRey: 
como elle dezia tão carregadas de & que [c per ventura tiu,eífe algun1 
viétorias como de efpecearia, ram- efcrupulo por raz'ão de algúas cou-
beJJ?. o quis fefl:ejar com bom def.. fas que forão tomadas na ca[a em q 
pacho acabando de, lhe dar to~h a. eftaua o feitor Aires Correa _elle as 
carga que auia mifie:r : & ainda pc- queria pagar, & pera íífo podia ir 
ra o màes contentar 1nandoulhe; di- ao porto de Calecut onde lhe entre 
zer que não cuidaífe que tinha f\;;ito garia tanta efpecearia qua:1ra dias 
pouco .damno ao Camorij, c~ [e.... valeffem. Ioáoda Noua"inforn1ado 
gundo tinha nona naquella peleja per Gonçalo Pexoto do q lhe man • 
. lhe matara per ~anta quatro centas daua diz~r Cóge Biq'uij que não CQ-
& deza[ete pe{loas , por cau(~ das fiaífe nd\:as palauaras do Camorij 
quaes todo Calecut era poíl:o e1n ~ porque tudo eráo ·induftrias & arri---
pranto. A qual nôua certificou ficios dos Mouros,nâo lhe quis ref_ 
hum Gonçalo Pexoto <.]Ue era dos ponder: porque ta1~bdi11 Gonçal& 
'que fe acolherão a cafa de C:ôge Be- l(exoto vendofe lime dilTe.que não 
,quij quando nia~arão Aires CorTea: queria tornar ao captíueiro onde e. 
per o qual o C~morij mando'u di- Haua-. Finaln1ente lcixando Ioáo da 
zer a loâo da Noua quão defc01vé- Noua maes algus homems a Payo 
te efl:aua daquelle cõmetimentp q Roqriguez a requerimento d'elRcy: 
o~ Mouros fizeráo: porque o feL~ a- . partiok de .Cananor COf? a li1aes . 
111mo fempre dhuera puro pera os carga que ali recebeo,& decamíliho 
Portuguefes & mui .defejofo da a- tanto auante com o 1nonte de LiJ 
mizade d:el~e~ de Portugal, 1nas q tomou húa na~ de Mour~s que em 
·o demomo Imigo de toda paz or- de Çalecut.Efpedido Ioáo da Noua 
9~nar~ .que entre os Por~gL~~[es & 9a coil:a da Ind~a com tantas viéto-

r1as & 

:·-



Liuro !il.!!,intÕ. 
lias .& boas ventmas que lhe Deo~ 
dcu,fez fi1~ viageni caminho defic 
Reyno:& ainda nefie caminho paf-
f.1do o cabo de Boa ,Efperança -reue 
outra boa fortuna que lhe deparou 
Deos húá ilha rnui pequena a q ellc 
pos nome fanét:a Helena em que fez 
fua aguada , pofio q da In di~ a tê ali . 
·tinha feito duas, húa em Melinde, 
outra em Moçambique. A qual ilha 
par~ce_ gue a criou Deos naquelle 
lugar pera dar vida a quátos hoín~s 
ven1 da India , porque depois que 
fot achada atê hoje todos trabalhão 
de a to1nar por terem· melhor agoa., 

' 

da ele toda efl:a carreira :ao menos··: .. 
a maes neceiiaria gue fe totna quan 
do vem da India. E tanto c] as naos 
que ali ve1n ter fe hão pqr [aluas & . 
nauegadas: pala necefsidade que el-
las traien: pólo mutto refrefco que 
nella achao como adiante veremos 
dando razão de qué foi cau(a diífÓ. 
Partido da qual, Ioão da Noua che-
gou a dl:e Reyno a onze de Setem-
bro de quinhentos & ~ous: onde o 
elRey recebeo com grande honra 
pala muita que elle ganhou como 
caualleiro & como prudrnte em os 
negotitlS que fez & acabou. · · 

. ' . 
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, '])a primeira 7Ject:~:da 

~L. IVR O . SEXTO~~· 
DA PRIMEI 'RA DECADA .... ' ' 

DA ASIA DE IOAO DE BARROS: _DOS FEITOS 
" .que os Porruguefes fizeráo no defcubrimento & conquif.l:a dos 

mares & terras do Oriente : en1 que fe co11ten1, o que fez o 
· Almirante don1 Vafco da Gamma,com húa armada, 

,que o anno de quinhentos & dous par .. 
tio defie Reyno pera a 

0 

In dia . 

. -~Capitulo. i. (orno el;Rey dom Manuel depoiJ que Peclralua-
rez (ahral rue o da lndia por razl!,o de H e defiuhrimento (5 oon-
quifta della, tornou o.t frbulo que oratern a corpa derte Reyno de 
Portugql, e5 a razão ê5' Cti:!{à del/e. . 

1- NTEque Ioá~da Nôua 

•~ vieíle ddl:aviagen1 q fezâ 
~ I.t:dia~fcgúdo neíl:e prrce. 

dete huro bca)p~r qu~ el-
Rey dom Manuel foube como fbra 
recibido nella,& noflascoufas erão 
· acceptas acerca do g~ntio & Mpu-:-
'ros daquellas l:?artes:ja def.l:e Rerno . 

, 110 Março pafiado de quinhento!~ & 
dous,era partido dó Vafco da G~1n~ 
roa con1 húa frdta de vinte v das a 
'cf.l:a conquifia. Ante da partida d~ 
qual teue elRey nlllitos ·confelllos, 
porque como a fua ida afsi podero-
falnente fc c~ufon por razão ~~os 

,. trabalhos do mar,& perigos da ~cr~ 
ta que Pedraluarez Cabral pa:11o9,& 
por o_utr;ts coufas quç vio & experi-
tnentou na ~ommllnicação q t1Fue 
com os Príncipes daquellas par1fes: 
bzeráo todas dl:as coufas rnuira du 
,uida no parecer de peífoas notaueis 
~~il~ 1\eyn~ ~ f: [eú~ proueitoío a 

elle húa cõquifia táo rembta & de 
tantos perigos (perd q algúas ddl:as 
pdioas quando elRey teu e ci>felh? 
na primeira ida de 4õ Vafco da Gã .. 
ma:approuarão efie defcubrimento 
que clte· hia fazer,& _de pois a ida de 
Pedraluare.z. Porque nefias primei-
ras v,iagens não mofirou o negocio 
tant:o de {i como com a vinda del-_ 
les: pofro que a ft1a informação ain-
da foi mui confufa, pera o que na~ 

, feauintes armadas fe foube da gran-
b fi A {'A -deza daquella conquina.Porem lO-

mente co1n as couias que Pedralua~ 
rez pailou fazião efla differença,di-
zendo éj húa couf.1 era tratar {e te-ria 
betn ddcubrir terra não iàbida, pa-

- recendoll1c fer habitada de gétio ráo 
pacifico & obediente con1o hcrão 
de Guin~ & de toda Ethiopia co1n 
que tinham os cõmunicação~ q fen1 
armas ou outro algú apercebirnéro 
~c 0uerta per çÓil~uta)áO d~ coulas 

. " - · , . d~ póu~. 



Liuro Sextô· · F(jl I09~ 
. '(}e' poUCO Valor ãttiaruos muito OU- trabalhos erão OS daquelle c~minho 
ro,efpeceariaJ& outras de tanto pre . pois de treze naos d'armada de Pe· 
ço:& outra couf.1 era,cõfultar fe fe- ' draluarez, as guàtro leuaráo carga 
ria conueniêre & proueitofo a dle de homems pera maptilnento dos 
Rcyào por razão do.cõmercio das pexes daquelles mares incognitos q 

· coufas da lndia, empréder querellas nauegarão, as guaes em hú iníl:~ntc: 
auerper força d'arnus.Porq fegúdo foráo metidas no profundo domar: 
~ experiécia mof1raua,& os Mouros ifl:ofuria foi dos demétos que tem 
·defendião q as não ouueíTemos da feus imperas a tempo, & con1o faõ 
mão do gétio da terra:maes auia de cffeét:os da nature~a que he regula-
valer acerca ddles gráde numero de . da, leuemente fe eu i tão os taes peri-· 
naos,&tnuita géte d'armas,q outra gos quando os homés tem pruden-
mercad~ria algúa. E ainda ·a tnuitos cia pera fabér eleger o curfo dos tê-
vendo fomente na carta de marear poraes. Perà .cõmunicar)cõuerfar,& 
hüa tão grande c6H:a de terra pit1ta·- cõtratar cõ gente da India,cujas ido 
·da,& tantas voltas de rmnos q pare latrias,abufos, vicios,opinióes & fe-
cia rodearé ·as no!fas naos duas v e- él:as , hú A pofl:olo de Chrit:l:o k[u 
zes o tnúdo fabido,por entrar no ca perclle inuiado corno foi S.Thon1e ,. 

· miúho d'op~o - nouo g queriatnos temeo & re~eou ir a ella-, {~mente a 
de[cubrir : fazia ndles efra pintura lhe dar doétrina de paz & faluação 
húa tão efpant~fa imaginação,q lhe perà fuas almas': como fe podia ef-
afombraua o jnizo.E fe efia pintura perar q a noíTa doéhina ainda q ca~ 
fazia nojo â vifl:a,ao modo q faz ver tholica foíre, por fer cõ 1não anna..' 
f obre bs hõbros de Hercules o mú~ ~a & não per . boca de ~pofrolos; · 
do 4·lhe os poetas poferão, ~ quaíi 1nas de homés fubjeétos tnaesa[eus 
a no fia natureza fe môue co affeél:os particulares prouei.tos q ~ (1luaçáo 
a fe condoer dos h6bros daqlla ima d~qlle pouo gétio,podia f:Ize.r nelle~ 
gé pintada·: como fe não cõdoeria impreflaõ,principalm.ére acerca dos 
hú prudente bom é etn fua cõfidera- Mouros q por razão defla doét:rina 
ção,ver dle Reyno(de. q elle era tné- Euangelica erão nofl'os capitaes üni · 
bro) tomar fobre os hõbros de fua gos. Os quaes erão jâ tantos entre " 
obrigação hú mundo,náo pintado, àquelle gentio , aíSi d'os naturaes da 
mas verdadeiro, q ~s vezes o podia terra a' q elles, chamâo Naiteas co-
fazer acuruar cõ o grão pefo da ter tno efiráoeiros:q não cõtando os de 
ra;: do mar, do vehto:& ardor do fol roda a cobfia da India,fún1~te come-~ 
~ em fi continha : & o q era 1naes çando da cidade Goa 9ue eftara 
graue & pefado q efies elcmentos,a t1uaíÍ i1o meio della, tê Cochij que Ita;t.mf/liZtj 
variedade de tántas gétes como nel- ferão pouco n1aes ou menos cen-: ~ _ 
le habitauão.Porque ainda q a e;xpe to & vinte legoas per côfra ( fegun-. _ --~ 
r.iencÉl til~~~ ~~~~1rado quã.o grád~~ do(~ dizi~ ~ ~dei pois fe [oubc1e~~ · ~ · · vere ~~ç~ ~· 

- ~- . 

• J. 



'Da primeira rnecad~ 
verdade.)auia mães lvfouros que em da congregação da fuá Igreja: nlaS ·~ 
toda a cofh de Africa que temos de · o prefente per qualquer modo & 
fronte entre a no!Jà cidade C,epta pdroa catholica q foí1e, muito auia 
& Alexandria. A maior parte dos de accrefcenrar_no efiado da Igreja 
snaes principalméte os eH:rãgeiros, Ro'man_a a nof1a entrada na Indía. 
como rinhão yfurpado do gentio E quanto âs cótradições que tinha-
d' aquellas partes todo o ti.aueaar das 1nos nos Mouros & Catnorij por 
efpecearias , & camião dle 1ruao parte delles: túubé tinhamos-dous 
dc:llas: erão feitos tão abfoluros fe- Reys pala nofla mui an1igos &leaes, 
nhores de toda a riqueza dos pbrtos comd eráo e~Rey de Cochij & Ca~ 
de.n1ar ,q algús .delles em fubH:ancia ~ nano r & a[si o reyno de C_?ulão. Os 

, de fazenda erão táo·poderôfós , que quaes defejauão táto nofla ;un1zade 
maes leuemente podião fazer húa que começauão entre fi contender 
g~erra & cõporrar as defpefas della a qué nos daria carga de efp e'&earia 
per n1t1ito tempo, do que o podem & nos teria por amigos: por verem 
faz~r os Reys de Belez .. Tren1e~em, logo naquella prime~ra ida de Pe-
Ouráo, Argel, Bugia, & Tunez,que draluarez Cabral quão proueitofo 
hea frol de todolos prin~ipes q tetn lhes era o no.ífo cmnrper~io,afsi nó 
a coHa de Africa que vizinha~os. que re~ibiáo como tío que dauão. 
E como com a noífa entrada na In- E rriaes co1no a fubftá~ía da guerra 
dia efies Mouros tão poderofos per he o dinheiro, & efie adjunta naos, 
dião o traéto das efpecearias & cõ- artilheria, homems, & toda outra 

· mercio q lhe daua efie grão poder: munição della: era ta1nanho o pro~. 
todos conjurarão em noíl·a defirui- ·ueito que fe auia da mão daquelles 
~áo, & pera iffo conuocauáo as ad- dous Reys noflos amigos por elles 
judas d,o gentio da terra,como ~ze- ferem fenbores da frol della, q ctefle 
rão per mão do grande Camorij de grande proueito fe podião fupprir as 
Calecut. Outros homerns do n1ef- ne~efstdades da guerra { quando os 
mo c~nfelho .d'elRey dop1 Maqael Mouros a qui[eflem com ~1ofco,) & 
& peíloas mm notaueis do ;Reyno, maes faria dle Reyno d~ P~rtugal 
tambem faziáo efias confiderações n1tü rico. Porqúe foi tamanho o ga 
& tenteauáo dlas coufas que appn- nho das mercadorias q foráo naglla 
tan1os: porem co~1tra ellas pun,1ão arn1ada de Pedral~arez q e1n nlUÍ~ 
outrqs bens que preualeciãà [o,bre tas coufas , cõ bü [e fez de proueitd 

. e~e: temores.Os quaes erão a denú~ no retorno, cinqúo, dez, vinte; & 
1!.'1~.:.-.:· c1açao ,do Euang~lhQ,ainda que não trinta,atê cinquoéta: per experiega 
.:;·, .• ·i.:. .• • fo.ffe per ~oca dos Apoil:ol9s, nem das quaes coufas ficauão todalas ou 

t;....~-: p~r ~ ~odo com que elles o de11un rras raz?es fubditas a dl:e bé de pro~ 
c1~uao, porque e1:rão afsi conueo ueito,q fempre ·preualeseo em rodo 

· ·. - · • ~era gl?na -de Ch~ito noprincipio con[elho. Poreln_,as primeiras ué as- · 
- - · , · !egL111das 
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Foi. 1 1 o~ 
a coroa do feu Rcyiio he ·~ughlên.! 
tada , não per accre[centamento de 
rendas delle, uem p;r fúptuotidade 
de grandes & magnificos edifi~ios,· 
ou qualquer outra vril & proueito'-

fegúdas nizões ~~a~it11"a apontamos, / 
éj pro~ediáo do pare~er & juizo dos 
homés prinçipaes do R~yno: não 
tinháo no coração d•elRey dó Ma ... 
nuel tãta pàrte pera o mouer a eil:e 
defcubrimento & conquiH:a·.) quãt;~ 
teueráo as mfpirações de: Deos q o 
demouíão pera cffeB:o della. E ain-
da pare~e q o mefmo Deos permit~ 
tia as .razões & duuidas 1nouidas: pe 
ra cõ lnaes cuidado & prouidé~ia [e 
proucré as couÍ:'ls pera eHe defcubri 
menta & cõquifb.Finahnére dRey 
[c det~rminou q pois no fio Senhor 
lhe abrira eHe caminho núqua def-
cuberto,no qual feus anteceílores rã 
to· trabalharão,per cÕtinuaçáo de [e 
ten.ta & tantos annos, elle o auia de· 
profeguir: & maesvédo [er jâ n1aior 

fa obra : mas per accref~entamento 
de algum nbuo titulo a.ieu eftado.· , 
Poréj como â~ercà dos ho1nems a q 
Deos não cõ~ede efi:a dignidade re ... 
al,pofio q acquirão muita fubftan-' 
~ia de fazenda, & coin ella [e fação 
poderofos em edificar plantar & o_. 
bras rnechanicas q proçedem maes 

, da copia do dinheiro q da grãdez(! 
do animo & forças do ingenho, & 

o fruéto delle naquella prüneira ida 
dé Pedraluarez, do éj eráo os traba-
lhos paífados & temores do·que c-
fraua por vir. O~uto maes que a~ 
grandes coufas ( & ~principalmente 
efb de que toda a Europa fe efpan-. 
tou ,) não fe podiáo có(eguir [e não 
per muitos & tnui varias cafos & 
perigos, dos quaes exéplos o múdo 
efiaua cheo; por fer co ufa mui racio 

' ~ 

nal que os gra1~des edifiçios pera 
ferem-perpetuas & firmes, [obre 
Profundos · aliceces J de trabalho fe 

:> ~ 

fundão. A qual deteilninaçáo que 
foi logo como Pedraluarez veo, o- , 

·~r!gou rambem a elRey fazer outra 
obra de muita pruden'5-ia : & de tal 

· animo·.> como conuem aos Prinçi ... 
pes que [e prezá o de leixar non1e de 
feitos gloriofos.Nenhum dos quaes 
fe pode . con1p~r~r â.q~ell~_s em qu5 

Cl'!l (ua vida&, defpois da môrte,nc..' 
nhúa obra por grande que feja lhe · 
dá màes louuor, q mudar o nom~ 
com q naf~rão com algúa deuota~: 
ção de honra fegundo o Reyno on.· 
de viu e : afsi açerca -dos · Reys por 
nmitas coufas q façáo de qualquer 
genero qúe fejão , nenhúa lhe d~ 
1naior non1e que aquella pela quat . 
accrefsentaráo· à fua coroa àlgqm.· 
jufio & illufire titulo. E he efie.dc-1 

fe)o de cref<5er ·em n·01ne tão natura! 
aos hmnés de claro intendimento,q 
arê acquerir & ajuntar dinheiro>> 
fin1 delle h e pera efie cref~er em no-1 

me: pofio q os meios às vc;zes 9 fa-
zé diminuir & de todo perder~porcJ 
poucas [e adjunta o muito fern jnfa.-
111Ía. Porem ·como çle co ufa fufpei-' 
toC1. fazem os homés eHa differença 
dodinheiro:na vida he n1tÜac~epro 
porq [abem ·q a elle obede~em to-' 
da las couEas ~ & ~ue não ha tnont~ ' <~ 
por alto .~[ep,a ... que hum atl1o ~a~-: 
regado d ou.r.9 na_<? lllb(l_,conlo ?1z1a. 

' phelhpk9. ~ 
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q)a pritneirarnecad4 ' 
Phelli1ipõ pãe deAI~:adre. Mas 9uá . ne\les titulo. P~is vedo elRey do:;' 
do von ~hora da morte ot~de e!l:e Manud dl:a vmuerfat regra do mu-· 
dinheiro jâ não ferue, n~o queren1 do, & que feus anreceflores fempre 
os hornqJ;Js que na chronica de fua tra~alharão per cõquifia dos üifieis, 
'vida gue ~1e a campaá de fua fepul- rnaes que per óutro injufl:o titulo 
tura, fe faç~ menção delle, (pofl:o accrefcetar o de fua coroa, & elRey 
que a capdla em que ella dtá com· don1 Ioáo feu pnmo tomo de cami 
elle fe fizçífe, & o morgado appli- nho por razão da em preza que dte 
cado a ella delle fe conftituiílê. ) SÔ reyno to1nou e1n defcobrir a In dia, 
mente querem que naquelle rum- tinha tomado por titulo fcnhor de 

, 1nario d~ todalas honras , Ce ponha Guinê: continua11do êõ elle accre[. 
& fe efcreua algmn bom nome de centou dl:es tres,fenbor da t1aL1~ga
honra fe o tiueráo na vida:por fabe- ção conquiH:à & t01n1nercio da E-
l·em per fentéça daquelle fapiet~tif" thiopia, Arabia , Pedia & India. O 
.fimo Salamáo que m~es val o bon'l qual titulo" não tomou Cetn caufa, 
nome que toda] as riquezas da terra. · ou a cafo, mas com 1nuita aução, 
E que i_fto afsi. feja acerca do geral j-ufb~a,_ & pruden~ia:potque cmn a 
dos homems~entre elles & os Reys vinda de dotn Vaíco da Gatnma & 
h~ efl:a differ~nça. Os home1ns 

1
co- principalmente de ~edraluarez Ca-; 

mo faõ fubditos pera terem 110f11e, br~l em effeéto per elles tomou pof .... 
bafia qualquer obra com que arra- fede tudo o que .tinhã.~ defcuberto, 
zero~ feu Rey, porque efl:a cotr1lpla & pelos Cumrnos Ponttfi~es lhe er-a 
cencia lhe pode dar o que elles dl:i.. con~edido & dado. A qual doação 

' ;m.ão pera fua fepultura; Per9 os fe fundou nas n.í.uitas & grádes def.-
Rey~. c~m_o _não tem fuperior de petas que neO:e rey1110 erão feitas_, & 
quem po,ilao receber algun1 nouo no fangue & vidas de tanta gei'lte 
& illuftre no1ne pera a campa~i de Portugues cotnq nefl:e defcubrimé-
fua fepultura que he a chronic~. do to per ferro ) per agoa, doenças, & 
àifcurfo de fua vida: lanção 1vão outros mil ge~1erôs de trabalhos & 
não de obras c?_mmuas & pofsiueís perigos pere~erão. E porq pôde fet 
a todo hotné poder o f o en.1 dinhei~ que algGas pdToas não entenderão 
r o ,mas de feitos excellenres que lhe efie titulo que e~Rey tmnou; ante q 
podem dar titulos, não ~n 1101ne, fe 1.naes pro~eda faremos húa deda~ 
~11as em accr~fcentarnento d'algptn ração: dizendo que cou[a he titulo, 
jufl:o ... &.nou_o efl:ado que per fi P.a- & éj direito compre~1ende e1Ti íi eíl:e · 
1~1?arao. Afs1 que fallando prop1:1a... delR~y .EH:enome ntulo,acerca dos ' 
~ente, ?s ... h01~1c:ms ·como faõ ft.1b- Iuríftas té diuerfàs íignificadàs, por 
ihtos & nao_ fobc.:ra~1os, toda a hon- fer hLHn nome cõmuin êflhe. ferue 
ra.que acqmr~m he n~lles_ no1nq & de gencro j debaixo do qu~l eiláo 
4}0S R~ys :~ quanto . c~qutfhm:n1 he 111uitas cfpecies de cmlas ; porque 

' ' as veze~ ·" 
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às vezes fignificá pre'hemínencia de p8de fazer dps valiall~s fall<üidb 
hoilra, a que chamã'o dignidade,co cõforme a ·direito. Afsi que quanto 
mo he a do Duque,Marquez,-con... a dl:e nome Rey/e auemos de guar 
de, &c. & ourras vezes fignifica fe...:. . dar a Erhimologia do verbo donde 
11horib de propriedade,dõde as 111ef.._ elle pro<;ede, q he de reger: pro pia~ 
n1as · efcripturas que quada hú tem mente diremos Rey dos Porrugue-. 
de íl1a fazenda fe chamáo titulas. fes, Rey dos CaH:elhanos,& fenhot 
Porem fallando propriamente, & a de Portugal fenhor de Cafiellã: & 
n8ífo propofito , titulo não h e ou- porqu~ per efie nome Rey elles fe 
tra · coufa {enáo hú final & denota- intiruláo do 1nelhor fobjetto q he 
·ção. do direito& jufbça qu~ quada da jurifdiçâo do.s homems,chamãfe 
hum tem 'no que poífue : ora feJa Reys & não fenhores.;ou diremos q 
por razão de ·d1gnidade, 'Óra por o fazé pore] nomea11dofe por Reys 
caufa de propriedade. O vfo .dos da terra, entendde q o faõ dos ho--
<jUaes titulos açerca dos Reys h e hú mems que viue1n ndla. Hl:o feja di-
& toda outra peífo_a ,que viue fub- to quanto à declaração defie tituló 
dita a elles tem niffo outro n1odo: de Rey ,& fenhor.Cõforme ~o qual 

·c~ o titulo dos Reys não requere· díreito & propriedade de no.me,el .... 
111aes efcriptura do ditado com que · Rey dó Ioão o fegundo(celTI'O atra~ 
fe ellc::s intitulão que fuas proprias fica)fe intitulou por fenhO.r & i1áo 
cartas , quando· no prin~ipio dellas Rey de Guin~:pon} fobre os p8oos 
fe nomeáo : & os hon1ems pera fe · Ça terra não tinha jur~fdição1 & po .. 
lhe guardar o ti_tulo d~ fua dignida.., ren1 teue fenhorio della. c~ nit'l.-. 
de ( fe a tem) hão de ter efcripttura gué lha defendeo, nem ~ntre os ne-

1 dos Reys de ·cuja mão re<5eberáo a gros auia demarcações de efrados: 
tal honra, & [c forem propriedades & poderafe eíhi terra con~edet ao 
apprefentarão efcriptura donde as primeiro occupante, quáuto !llaes 
otmeráo. Affi que fallanqo propria- a elle q tinha adoaçáo dos fummos 
méte : ao titulo da honra podemos .Pontifiçes q faõ fenhores vniucrfaes 
lhe ch~mar dign~dade, & ao titulo pera defl:ribuir pelos fieis da catholi 
da propriedade {enhorio , . per efie ca IgreJa,as terras q eftâú em pod~r 
feguinte exemplo. Efl:e nome Rey daquelles q não h1Õ fubditos ao ju-
tem dpus refpeél:os,quando fe refe. go della. Per o qualt?bdo,& aução 
re ~dignidade real, de nSta jurifdi- elRey dó Ma~ud tan1b~m fe 'cha-
~ão f obre todo los que viu em no fen nwu fenhor da conquiíla:, nauega ... 
Rey110 : & referido ao Reyno & çáo, & cómc:r.~io da Ethi~pia, Ara .... 
não aos va.ílàllos, de nôta fenhorio, bia,PerGa,& lndia : porqt1e (corno . 
como quada hum o tem fobre as j~ repetimos per v~zes) QS fummos 
propriedes de fua.fazenda J as q'uaes Pontífices tiBháo consedido a efic 
p~de dar.Y.efl. ~er~.&_c._o .que clle não_ Reyn<:} tud~-.o q def~gr~.ffé do _cabo-

- - ""-·· - . . J:)~1a~.~-
' .. 
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CJ)apr imeira/Decad{1. 
:Bojador ãrê o oriental plagaJ em q cefi~ ddh no!Ta hifloria per efie 
[e ç:omprebédia toda a Ind1a, Ilhas, fnodo~ ~nto ~ n~uegação, foi 
mares) p8rr6s, pefcarias, &c. fegun [empre tão grande a . poten~ia de 
do maes cumpridamente fe conté noífas armadas lJaquella~ pàr~es 0-

! 11as proprias doações. E como elle rientaes, que · pÇ>r fennos com ellas 
nefie defcubrimento que tnandou fenhote$ dos feus mares,ql.1em quer 
fazer per dom Vafco da Gamma,& 11auegar, ora feja .gentio, ora Mou-
Pedraluarez Cabral, defcubrio tres ropera fegura & paçificamente o 
·coufas, as quaes nunca nenhú R~y poder faier, pede bmn faluo con.:. 
r1em Principe de roda a Europa cui- duél:o aos noílos capitães que là an-
dou nem tentou defcobrir: ddl:as dáo, .ao qual elles communmente 
tres que eráo as e[en<siaes de todo chamáo cardz : & fe efl:e infiel he 
oriéte quisto mar titul~. Defcubrio achado não fendo dos lugares onde '. 

- nauegação de mares incognitos per temos fortalezas, ou que eíl:áo em 
os quaes fe n:mega deitas partes de noffa amizade, com ju{):o titulo o 
Portugal pera àquellas orientaes da podemos tomar de boa guerra;Por-
India: tomou p6ffe deíl:e caminho que ainda que per direito cómnm 
da túuegaçáo per o titulo della. Def- os mares faõ çointnÚs & patentes 
cu brio terras habitadas de gp1tio aos nauegantes; & tambem p~r o 
idolatra, & Mouros hereticos, pera 1neflno direito fomos obrigados 
fe poderetn cõq~üíl:ar & ton1al,: das dar ferpidão às rrqpriedadcs q qua ~ 
mãos delles cotno de injuíl:os pof- da hum tetn cõfrm1tadas cõ nofco, 
fuidores , pois negão a gloria que · ou pera que lhe conu.enhá h ir por 
àeuem a feu criador & relnidor:in .,. não te:.\ outra ~ia publtca: eíl:a lei hâ 
tituloufe por fenhor ddlas. Dffcu- lugar iomente ern tGda a Europa a 
brio o commerçio das efpe~ef1rias, ~e~ca do pouo Chriftão, que como 
as quaes eráo traétadas _& nauega..,. por fee & baptifmo dl:â metido no 
das per ~q~elles p8uos in fieis: fero gretnio d'l. Igreja Romana, afsi no 
tneüno nlodo) pois era fenhor do gouerno de rua polisia fe r~ge pelo 
caminho & da conquiíl:a da terra direito Romano. Não que os Reys 
tambc:m lhe conuinha o fenhorio & P'rin~ipes Chriftãos fejáo fubdi-· 
c1o commercjo della. Pera os (}uaes tos a efl:e dire~to imperial, prin~ipal · 
títulos não ouue tniil:er maes efcrip mente eíl:c noffo Reyno de Porru. 
tura q a prill.1eira doação ApoH:oli- gal_, & outros que faõ in1rnidiaros 
ca, & trazellos dle e1n · feu ditado: ao Papa per obedien~ia, & uáo por 
quanto maes que ao prefente j .1~ h1Õ fere feudetarios: rn~s ac:~eprão dlas 
confirmados per o dirçito de Vfu- leis e1n quanto faõ· jufl:as, & con~ 
capionis ( como dize1n os Iurit1:as ) formes ~rezá o que h e madre do di-
de maes de cincoenta & tanto•.; an- reito. Perà a cerca dos Ivlouros & 

d Atf:, r. "'d f 1\ I > nos e po~: 1egu ~ 1e v era no pro- gé~ios q efl:áo fôra ~a lei de Chrifl:o 
, • 1 - 1 r · · ew, 



liuro Sexto; Fõt. 1t2~ 
Iefi1:.q9e 'he· a verdadeira que todo rerr~·~ gue faõ do Rey11o·de Cãbayà-~ 
hmne1n he obrigado ter & guardar & adiá te Chaul Baçicalâ_,etn todalas 
fobpena de (er condenado a f~go quaes pJrte~ temos noffas fottâlezas 
~terno: que1n no principal que he cõ offi(;iaes ~ minifiros do goner--.." 
alma dlà co~1denado, ~parte q ella no da terra. Perô ao pre(ente tert10s 
anüna não ppde fet: priuilegiada nos deixado ~loa & Mó baça, por feré 
beneficios das noílas leis, pois não partes n1ui doentias cufio[as & fetn 
faõ 1'ne~1bros da congregaçãó euan (ruél:o, como leix~mos a ilha C,o ... 
gelica :~ pofio que fejão proxilnos cotorà & Anchediua por não feré 
por rasionaes" & eftáo e1n quan~o nec;eífarias. E afsi temos râbem ou .... 
vmem en1 potencia & caminho pe tras muiras.terras,pofio éj nãofcjáo 
ra podere1n entra~r u~lla. E aindã có - intituladas em Reynos: cujos p~r .. .' 
formandono~ co1n o mefino direi- tos efião ã no{là obedien~ia, & re ... · 
to cõmum,nãofallád~ neil:es Mou- cebem no!Ias naos com reuerencia . 

;, . {! 

ros & Gentios gue tem perdida e fia con1o fuas fuperioras. Do timlo do 
auçáo por não receberen1 nofl"a fee, cõmercio , c01no.elle requere dua~ 
mas qualquer m~mbro della não vontacfes conrrahentes e1n húa cou 
pode pera àguellas partes orientaes fà, o gual aél:o prefopõem paz,ami .. · 

. pedir feruidão: pon] ante da noífa . zade & obediencia : o reílnnunho' 
1 . ~ 

entrada 1ia Indiâ com a qua t01na- · queremos da poife delle, faõ <Juan 
rnospêife della, não auia algum q tas naos .quada anno vé carregadas 
la· riudfe propriedade herdada ou daqQellas partes a eíl:e Reyno~ co1n 
conqu.ifiada, & onde não ha auçáo · muita efpe~eariá & todo gepero de 
pre~edente, náo há feruidáo prefen.. coufas q fe nellas produzé & faze~n .. 
te ou futura. Porque como todo - Ifto h e falládo· e in geral,q em parti~ 
aét:o p'era fe continuar per muito té cular defie c;Õmercio temos vfo per 

. . . 1 f<. fi d ' . ~ . h 'd í. po requ~re prmç1p10 natura : a.s1 as tres mo os~ o pnme1ro e gua 01e 
au.çóés pera feren1 j uftas ,dependem faz nas terras & fenhorios a~ima no 
de hú prin~ipio de pre~edente Iufii- meados q ouuemos per conquifia; 
~a que no direito cõmmn he hu1n c·qntraét:amos cõ os pb~os da terr:_ 
centro vniuerfal, a que hão de con- con1o vaífallo com vafi'allo de hu 
~orrer todolos aét:os dos hon1ems fenho~~ cujos díÍ·eítos das entradas 1 

que viuem fegundo ~lei de Deos. & faidas f.1õ da coroa dcfte Reyno.' 
~nto ao titulo da cõquifia, hoje O [ecrundo 111~do , he termos con-; 
per ella faõ 1netidos na coroa defte traél:~s perpetues cõ os Reys & fc-.' 
Reyno efl:es Reynos C_,ofala, ~.: nhores da terra,de a certo preço nos 
loa, Mombaça, On11uz_, Goa, 'Ma- daré fuas mercadori~s & recebcrent 
laca Maluco co1n todalas ilhas do as noíh1s: afsi con1o dl:à ~fientado. 
feu eitado: & os fenhorios da çida... .cõ os Reys de Cananor , de Challt,' 
de Dio & Ba~aim., ·coln to?~~ fu~s ~e C~cbi'J .~4e~o~dfio,& ~Ceiláo) QS · 

. su~e~ .. 
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r ~~a primeira cr>ecad~ 
. ql.laes f~õ fenho.res da frol de toda a 
efpe~earia ·quG há na India. E poré 
eH:e mod0de cont-raébr, he fomen 
te aserca das efpe~earias que elles 
dão aos offi~iaes d' elRey que ali re~ 
fidem em fuas feitorias pera carga 
das na os que vetna efie . Reyno: & 
todalas_ outras coufas _que não faó 
efpe~earia, efias taes faõ liures & co 
1nuas pera todo Pormges & natural 
Ça,terra poder traétar, o preço das 
qúaes coufas efl:à na vontade dos 
contrahentes fem fer atado ne1n ta-
.xado a hú? jufia valia. o' ten;eiro 
1nodo he nauegare1n nofiàs naos & 
nauios per todas aquellas partes: '& 
conformandonos cõ o vfo da terra, 
cõtrahemos com os naturâes della, 
per com1nuraçáo de húa co~1f.1 per 
outra ao feu preço & ao no!1à. E 
pofl:o q ·dles tres titulas, Cõquifia, 
Nauegação & cõmer~io fejãq aétos 
em tempo não tennina~os &,: fini-
tos, _& etn lugar : táp grànde;s que 
comprehs:nden1 tudo o que ]az do 
Cabo Bojador, te o fim da tef.ra O-
riental &c. & nefre anno d1e qui-:-
nhentos & hú dRey dom 1V~at1uel 
f e_intitulou. delles:nâo podia romar 
outros maes proprios à juiVça & 
auçãõ que tinha naqudla oriental 
propriedade, ao prefente faluqs elles 
bem fe pod~ a coroa· defte ~eyno 
intitular_, defte~ Rey1;os que t~~m cá 
qui~ado. Na Ethiopia de C,ofala. 

. ~~~a, & Mombaça. E na }:~rabia 
( J '. & Períia d? grande Reyno Onnuz 
~itt19fl . ll. d ' ' . 1 --1 · CUJO ella o commu1tas v1l as '.& u-

!Jfmo.. c garese~â ne.fia_s duas partes de ter~ 
~2 [w,~.fP· E 11~ I~dJa dos R.eynos de Goa, 

o uMZ;(;,.., _ . 

Malaca, & Maluco; com todolos 
maes fenhorios que neftàs quatro 
prouin~as té nauegado & congui~ 
fiado & afsi na prouincia de Sanéta 

J ? 
Cruz ácciden tal · a e fias: a qual ao 
prefente ~elRey dotn Ioáo o ~er~eiro 

_ noilo Senhor repartio etn doze c:t-
pitanias dadas de juro & herdade âs 
peífoasque as te1n CÇH110 particular-
mente efcreu'emos em a no!1à parte 
intitulada Sanél:a Ctuz. Os feiras da 
qual por eu ter hú~ dell:as capitan·ias 
in e tem cuf\:ado . n1uita (ubftan~ia 
de fazenda, por razão de húa arma-
da que t:mpraçaria de Aires da Cu-
nha & Fernão Daluarez d' Andrade 
thefoi.1reiro 1nôr defl:e Reyno,todos 
fizen1os pera aquellas partes o anno 
de quinhentos trinta & citiquo. A 
qual annada foi de noue~entos bo-
Uletns etn q entrauão <!,ento ~ treze 
de ~auallo:coufa que pera táo longe · 
nunea íàhio dell:e Reyno : da qual 
era capitão mór b 1nefmo Aires da 
Cunha: & por iffo ó prinçipio ~da 
1nili~ia defra t~rra ainda que feja o 
vitimo de no!los trabalhos,na me-
inoria eu o tenho ·mui viuo por 
quatn morto tneleixou o arande . b 
çufto delta armada fem fméto algú. 

C A P I T V. L O. II. 
. . . !f (orno·o.A.lmirantedõ Vafto 

da Gamrna partiodefle Rey., 
n? o anno de quinhentos f.5'_ 
'dous, com hua grande frôta: 
(5' o que pa Jfou nefte oarninhQ 
. ti chegar a .lldoç~m6ique. · 

· Po~; 



.· Foi. I t 3. 
i~et~ o R as cauC1s ~ue a t~as t1âo fo«e ei:n ílauio: e1n Nio~atnhi~ 
~ ~ ' ap~nitatnos co1n que fe que lhe auia de fer dada húa éataue 
?~ elRey dom Mahu~l de- laque.fe ali auia deàrJl1ar; da qual 
~ ; terminou profeguir o def <a-madeira h ia daqui laurada cntnd 
cubrimento & conquiH:a da · India fe fe-z. E por razão que dh arrnadà 
& tomar os titulos della, quis nef\:e ~mia de ficar i1a lndia pera eH:e fun-4. 
anno de quinhentos & doLis man.~ da1nét1to que dRey fazia~ quis que 
dar vinte vel~s: cü~quo dellas auiáo pattifTe diãte das outras quinze ve~ 
de ficar d' ~u,mada na !ti dia em fauor las que aqudle anno também hiãb . . 
de duas feitorias, húa e1n . Cananor Pedraluarez Cabtal a quem elRey 
0utra em Cochij,que auiãÕ de efiar tinha d~da á capitat1ia_ rtiàr de toda 
cun terra com offi~iaes a ellas arde~ dl:a arinada: qua11do vio _efte àpar-
nados:por caufa da amizade & cõ- raméto de velas & ainda o regime11 
1ner~ío que . efl:es dous Reys . defe- to que elRey daua a Vicente Sodré 
jauáo ter com elle,como lhe inuia- em modo que quaíi o fazia ifento 
ráo dizer-perfeus embaixadores que delle não ficou contente. E ton1o · 
Pedra_luarez Cabral trouxe.: E alem elle era homem de muitos primo-
deH:as ~inquo velas ·ficarem pera res aserca de pontos de hot1ra:teue 
fauor ddbs duas feitorias, _ran~bem fo~re eH:e nego~i~ algús teqnirüné 
no verão álgús mefes auiao de hir - tos a q elRey lhe não fatisfez. Final ... 
guardar a bocado efireito do mar meflte ellenã~ foiJ & á atítlàda to~ 
roxo,pera defendeiq não entraílem da deu elRey a Dom Va:fco da Gã-: 
& faiíle1n per dle.as naos dos Mou- nia com o qual. juntamente. pardcl 

· ros de Mecha:que erão aquelles que Viçente Sodre éj leuaua .â fucçdraõ 
tnaior odio nos tinhão, · & q maes delle: & porque ao tetnpo da fi á , 
impedião n·oífa entrada na India, partida outras cínquQ . velas 1ão 
por caofa de trazeté entre as 1nãos erão de rodo preh~~~o ' p.at4-
o maneo das efpe~earias q vinhão a rirão o primeiro dia d' Ab Il, a eapi 
dl:as partes da Europa· per via .do tania mór das quaes lecfOLl .Efreoãõ .. 
Cairo, & Alexandria . A capitania . da Gamma, ·filho d'AiresdaGãma 
1nÓr das ·quaes vel'as deu elRey a & prírno com irmão delle dõ Vaf: . 
Vicente Sodr~ tio de d<~nn Vaféo da co , da Ga!llm·a. E os capítã~s· qu~ 
,Gamma, irmão -de fua mãe, · & os: hiáo debaixo _de fua ba11Heira ed<? 
()Utros capitães que auiáo de an'dar Lopa mendez ·de Vafcõ~ellos filho 
(:OU1 elle erão Bras Sodré feu irmão de Luis _Médez de Vafcõ<fllos,Tho 
& Aluaro de Taide natural do AI- 1nas de Carmona,Lopo.Diaz criadG> 
garne, & Fernão Rodrígnez Badar- de dom Aluaro irn1iia do. Duque· de 
'as d'alcunba,filho de Ruy .fernan- Bragança, Ioáo de Bo!1agraçia fra!'-
dezd'Almada: & Antonio Fernari- liano. E 9s c~pítaes que partirão i 
dez, o qual .po~~ qu~- log~· d~qui dez de Feu~rciro iunraá1ente CO!TJ 

P, . ... . dom.· ,. 
~ 
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1Ja pririieira 'De cada 
do=;;: V~fc; da Ga·~~m·a, erão dotn leuaua configo Gafpar d~1 India que ' 
Luis Cominho)ilho de dom Gon- elle tomou em Anchediu1 & afsi 
calo Courinho,d''alcunha Ramiro o os embaixadores d' elRey de Cana-· 
feaundo Conde de Maria lua. Fran- nor & d' elRey de Cocbij, quis lhe 

, · cifc~ da Cunha das ilhas terceiras; dar moH:ra dclle : não tanto pola 
João Lopez Perelhello,Pedraffonfo <jUantidade, quãto porque o viífem 
d'Aguiar .filho de Diogo ~ffonfo afsi como vinha p~r taurar, & fou-. 
-d'Aguiar.Gil Matofo,Ruy deCafia. beífem fer elReydo ManudJenhor 
nheda, Gil Fernandez, Diogo Fer- da Mina del1e, & que ordinariamC-
nandez Correa , que hja por fciwr te en1 quada hum anno lhe vinhão 
pera ficar en1 Cochij, & Antonio doze, & quinze nauios que .traziáo 
do Campo. E f<3méte dl:e, de rodas outra tanta quantidade. A vifl:a do 
dhs vinte velas aquelle anno)não qual omo ouueráo dl:es rndios por 
foi à India do qual ao diátc fare1nos ráo grande couG, que vieráo defco-
relação. E ante de partir efia frôta, brir a d01n Vafco da Gamma húa 
d1ando elRey em Lisboa, a trinta pratica que em Lisboa teuerão com 
de Ianeiro foi ouuir mi Gà á See, & dles hús Vet~ezcanos : em que lhe 
<lefpois de acabada cõ folernne falia fizerão crer q·as coufas dd1e Reyno· 
relatandà os tneritos de dom Vafco de Portugal eráo be1n differétes do 
da Gârna o fez Almirlélnte do~ ma- que elles viáo naqlla fomma d'ou-
res déArabia, Per fia, ~ndia , ~ de ro, & o cafo foi per efl:a maneira.' 
todo o Oriéte.No fitn do qual aéto Ao tempo que dla armada da In-
elRey lhe entregou a bandeira do dia fe faziaen1Lisboa prei1esJeH:aua 
cargo que leuaua:~ dahi foi leuado nella hun1 etnb~üxador dos Vene-
per todolos principaes fenhor~s, & zeanos· homen1 nobre & prudente: 
fidalgos <Ee• erão prefentes, com a, vinda do qual a dl:e Reyno era 
gra~1de pomp~ ·ar~os càes da ribeira pedirem elles :1 elRey dotn ryfanuel 
onde - e.mbarco~.Partido de rell:ello ajuda contra o Tu~co que lhe tinha . 
fazédo fua derrota via do cabo Ver..; tomado M odon , & procedia na 
.àe o derradeiro dia de F~uereiro fur- guerra ~ontrí]. elles: de que . fe efpe- . 
gio no rofio delle:-onde os noiTos raua poder fobreuir grão dáno à 
charnão porto Dale.No qual efteue Chlifb:ndade, o qual [occorro lhe · 
feis dias fàzédo ~ua agoada, & q.lgúa elle mandou, fegundo efcreuemos 
pefcaria: & ali veo ter con1 elk húa em a nofla Africa. E como eH:e ne-
carauella q vinha da Mina , de que o-ocio do comercio das eípecearias, · 
:tra capitáo.Fernãdo de Montaroyo, ~ra búa grão parte de que o citado . 
o qual traz1a dozentos & cinquoen de Veneza fe fufientaua, védo dl:es_ 
ta márcos d'ouro todo etn 1nani- embaixadores da India em Ltsboa 

I ' • > 
lhas & joyas que os negros coíl:u- ou per' mandado do en1baixador 
má~ trazer. O Almirante porque yenezeano.l ou per qualquer outro 

·- - - p1~do 
-~ 
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Liuro Sexto· Fol t r 4~ ·,, 
1nodo qí.1e foll'e: algús familiar.es ri~ de Veriez~ainha per módo t~6 
fcus, mofirãdo curiofidade de que-~ pacifico como fernpre vfatáo. O 
rer faber as coutas da Judia· forão qual modo .elles erão tefierrtbnha 
fallar comldles.Tendo fecretamen- · não terer~?· os Pottugue(es : porque 
te pratica fobre o traéto da efpecea.. .como erao hon:lems de guerra ; & 
na: afsi os induzião, que lhes fiz e- 11áo·vfados na filetcé\doria, todo o 
'rão crer que O embaixador de V e. feu negocio per efie li.OUO & com ... 
neza era vindo a efie .Reyno, a dar prido caminhá que tinhão defcu--
adjutorio de dinheiro & mercado.. berto, auia de [er â força de armas, 
rias pera fe f.ner 'aquella annada em & trabalharé por defiruir os Mou .. 

·que d!çs auião de tornar pera a In.. tos d'aquellas partes por fere1n feus 
dia. Porque efie Reyno de Portugal capitaes imigos 11efias Occidentaes 
era ·tnui pequeno & pobre, & não de Africa por andarem etn cõtioua 
fe atreuia a tamanho negocio como guerra co in elles. Finalmente .. per 
era o traéto da efpecearia , & a fe~ efie modo afsi encherão os Vene-· 
nhoria de Veneza, era a tnaior po- zeanos as orelhas dos etnbaixado .... ~ · 
tencia de roda· a Chrifiandade: a · res: q leuauão dlcs maior opinião 

·qual fenhoria defque ouue traéto do eftado de Veneza éj defie Reyno, 
no tnundo fempre negoceé1ta com -& que o maes d'aquella 'armada erél. 
os Mouros do Cairo éj trazião efia adjudas defia grande fenhoria.Peró 
eípecearia pelo mar roxo,do Reyno quando t:lles virão o ouro que lhe 
de CaleéutJ & de toda a cofra Ma- o Almirante dom Vafco da Ganl-
labar dõde elles erão namraes. Q.':!.Ç ma atnoil:r~u· , ainda qae não era 
o (tnal defia verdade dles o.podiáo 1nuiro ep:í pefo, .como vinpa ~m 
la ver & faber,porque quanrâ tnoe~ manilhas & joyas parte delle, & 
da d' ouro os Mouros leuauão . pera outro afsi como nace:fazia tão grá.; 
a compra_ della J tudo eráb~ucados de volumtne, éj ouuerão el~es que 
Venezeanos: & as fedas efcarlaras Portugal em ter aquella Mma, era 
com todalas outras policias éj efies_ - lnJes poder0fo, & rico que rodolos 
Mouros leuauão, da mão dos V~. ·> Reys da India, porque nella princi-· 
nezeanos fe auia e1n o~ portos de ,._ pai mente e.m todo o M~labar não 
Alexandria & Barut, onde elles má ha ouro,& todo lhe vae de fora. O 
dauão fuas naqs a fazer cõ os ·Mou- Almirante porque elRey dom Má-· 
ros co~ mutação defi:as coufas cõ nuel foubeOe gratificar ao e111baixa 
a efpecearia que ali trazi~?· ~[e , dor de Veneza <] 6.cam1 etn Lisb?a 
efpantauáo ,muito como os Reys ~ efia informação que os feus d~r~o 
Príncipes d'aquellas partes leixauão a eftes In~íos, per a n1efino cap1tao 
de contraébr com os Mouros . co~ Fernão de Montaroyo lho efctcuêo. 
mote li fizerão; pois per dles po- ~ acabada de fà·zerfua agC?~~aJ1. ~111 
Çliáo auer todalas ccmfàs q_ a fcnht>~ doxningo feis de Marco co a ma ror 

p ~· pa~te 
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1Ja p~·imeira CJJecadA -, 
parte da· g~1te (àio eln húa ill1~, a'. &-~~~ A L M r R ~ N TE f?· ' 
que··chamao ~alma pegada no po_r- ~~ ~ Va(co d~ Gama dcfpo~s 
.to de Bezeg:nche, onde o~uio t:mf~ ~~" ~j que chegou~ l\líoçamb~~ 
fa & preg.:tçao: & ao fcgumte d1a fe ~9~ que deu .rrefia a fc lançar _ 
fez á vela (azedo fua vüio-ê. Na qual ao m·ar a carauela que eH:aua anna-
te o parcel de C,of:1la re~1e algús r~- da:& fez capitão della a Ioão Serráo 
poraes q lhe defaparelharáo algúas hum caualleiro da c<tl'l d'elRey. E 
tuos, & chegado âquelle parc~l na em _3uatro dias que fe ali deteue por 
paragem della :J mandou a Vicente alguas naos fazerem agoa pelo co-
Sodré [eu tío que fe fo.ífe a Moçam~ fiado lhe n1and9u dar pendor : & 
bique cotn todalas naos grof1a~,e1n tatnbem ai1entou paz _cõ bú,Xeque 

. quanto elle hia dar hú"a víita a C,o- da pouoação, q ja era omro & pão 
fala co1n quatro nauíos pequenos :_quelle com quen1 tinha. p~t1àdo o 
por lho elRey IUandar en1 feu reai- q atras fica qu.mdo defcul;no aqucl 
lflento. Na qual ida elle Almira~te le caminbo.Na n]áo do güal achou 

·J.1ão fez tnaes 9ue algum reígqte de · húa cana de Ioão da NÔua: e-m q_ue 
·ouro co1n o6 Mouros q efiauáo na daua conta a qualquer c2piráo que · 
pouoaçáo : por iiTo a relação ,das per áli paflàfie do q lhe aconte{:era 
coufas de.fra terra leixamos p~ra ou per t_oda aqlla cofl:a & na Indi:.1,dá .. 

· .tro lugar,& continuamos cotp Vi- dolhe auifo de algúas couf~~. Porra 
- .cente Sodré que chegou a Mqçan1,. záo da qual carta o Almirâte leixou 
· bique, onde arm.ou húa carauda de na m'áo do Xeq_?e hC'él pera Efl:euáo 
flUe a madeira hia de ca laurada,a da G,am ma que partira de!l:e R~y
qual quat~do o Almir~nte chepou a no cotn cinq.uo naos & ain~k~ não 
Moçamb1que. que f01 a quatro de era chegado,& oú~ra pera Lms.Fer-
~unho achou 1aquaíi de todo :tcaba nádez & Antonio do Campo dous 
~a->a~endo quinze dias que ViFente capitães c1ue ante de chegar ao cabo 
~~~!e era chegado. das corrétes com hú temporal que; 

CAPITVLO. III. 

Y (omo partido o .A.lrnir.ante 
de Moçam6ique foi ter â ci-
dade ~iloa onde. [e rvio corn 
o !Iey del/a f! o fez ,:tri6;ut a-
,'l'to :_f5 da~t fe partio pera a 
lndta: onde ante d.e chegytr a 
(ananor tornott a nao lk[erij 
t/(JSoldãodo (4iro. .·, __ _~_. 

ali teu e fe ~parraráo ddle AI miran-
te·: nas qu;es .cartas daua r~gimento 
a todos do que auião de fazer, que 
era differentc do que lhe dera ante , 
Cjue· partiífe defie Reyno,& ííl:o por 
ca:la dos que. achou na ~árta de' 
Ioao da Noua. Feitas efias coufa~ 
partio[e per~ Qg!loa onde chegou · 
a doze d_e Iulho,a qual cidade ficou 

. afon1bradavendo o terror com que 
o Almirante entrou , por fer tudo 
fogo & hmn continbo toruão da 

artilh~ria: 



·Liuro Sexto. 
ártilhetii: porque como o Rey de- & maes lhe inandou húa band~ira 
{b cidade efiaua mui ifento & corn das quinas reaes· ddl:e -Reyno co~ ,· 
Pedraluarez Cabral & Ioão dã No- mo final da honra dá vail'allagem 
t1a tinha vh1do de cautelas·de ~nuita _que recibia. & algúas peças peta fuà 
maldade q nelle ani_a, quis ~ Almi- peffoa. A qual bat;d'eira foi aruora .. 
rat1te entrar cmn dl:e furor pefo a.. da \m húa ail:e & leuada em hant 
fombrar.E.pofio qqe tambetn cor11- batel acompanhada de onttos-co_n\ 
dle quizera andar em dilações etn muita gentevefiida de feil:a & tron1 
quanto metia · dentro na ilha gente · betas,& elRey a veo receber à praià 

· pera fe defender: D Almirante lhe fazei1dolhe_reuerencia como q·ueú~ 
1'1âo deu te.mpo pera vfar deites feus reconhecia aqueHe final de fua pro-
1nodos, cà teu e co1n elle. outros tecçáo. E to1nada per _ fuas propria~ 
de tnaes condufaõ co1n que o fez 1náos a leuou hmn bom ped%o; 
vir á praia,& fe n1eteo em hum ba- & de íi a entregou a hum Mouro 
tel com cinquo hotnems princi- d9s· priné:ipaes: o qual andou per 
paes a lhe fallar aos bateis e1n que o toda a cidade & o .pouo tras elle 
:Ahnirante Ja vinha pera fair etn ter- bradan<to. Portugal j Portugal, & 
ra & n1eter a cidade a f9go & fan- per derradeiro foi .pofia à vifra das . 
gue. Ao qual Rey per nome Ha- . no fias naos e1n húa torre: das cafas 

_ brahemo o Almi~ante fez rnaes ga- d' elRey. Acabado c:Jfia folemnida- , 
fali~ado & ~onra do que elle Inere- de efpediofe o Alrnirante delle ' & 
cia, pelo que tinha feito aos C(lpi- _ afsi de Mahamêde Enconij : CJlie 
táes pafi~dos,& por quão reud fora foi par_te n1~1Í principal pera elRey 
~In querer v1r ali. Finalmente o Al-- vir áquella obediencia , _&o Almi--
:rriirante lhe deu húa carta d' elRey r:ante folgou nmito d~ o ver por 
âom Manuel, fobre.ella tràél:ou có - quão fiel atnigo fempre fe mofiroLl 
elk que fe fizdfe feu vaílàllo pera fi.., aos capitães que ali farão. E pofio 
car em fua amizade & debaixo de que elle Alm-irante defpoi? que par..: 
fua protecção com tribmo de qui- tio 'defta cidade Qt.!ilóa. leuaíÍe de-
nhentos miticaes de ouro, pefo que termina~o de pafiar per Melinde 
amoedado podião ferda noíTa rnoe pera ver elRey, & lhe gratificar o 
da quinhentos outenta _& quatro gafalhado q\Je: dclle recebeo qu~n-
cruzados ifio tnae~ em íinal de obe do per ali pa!fou : érão tão grandes 
diencia que por a quantidade del- as correntes que o t:fcorreo & foi 
le . Em retorno do qual o Aln1i- tomar húa enfeada abaixo que Ú:ria 
_rante lhe mandou húa patente em de Melinde oito legoas. El~~r 
lÍ.ome d'elRey dom Mánuel etn quando foube que elle dtaua ah d -
~ue relataua acceptalo por vaífallo creueolhe húa carta per mão de, 
<:on1 'aquelle tributo, pr01neten- Luís de Mour~ que era huh1_ d~s de~ 
do de o defender & ampararJ &c~~-gredados queRedraluarez aldeixou:-
, - ---- - . ~ · · ~ ?.. & elle 



.. . 

ma priméira7fecadít ' 
'& elle.lhé i'efpõdeo~ dize.ndo a cau;.' uas do dbdb da terra : aos qudes 
L1 de ir ter áquella parte, não tra- · elle re[pondeo & a elRey de Cana ... . 
zendo coufa que maes defejafle ver nor dandolhe agradec'in1emo pelo 
que fua pdToa, mas poís o tempo~ bõ tratarhéto delles,. També nef!e~ · · 
lhe náo deu lugar, quan~o etnbo-. dias que ali andou refpondeo a cer:..: · 
ra rornail'e da. In dia efperaua ern tos n1ercadores de Calecut qn~ lhe · 
beos de o ter melhor pera fe ver efcreuerão per m.io de hurn Portu-

·'cotn elle. Partido o Almirante da- ou<::s chamado Fernão Gom~z que 
quella enfeada atraudfou ~ grão ~ra dos captiuos que lá ficarão do ·' 
golfaõ caminho da India: no qual .temp<;> de Pedraluarez: & a repofl:a 
foi dat cotn elle Eíl:e~1áo da Ga1n- foi n1ui differente do que eltcs efpe:-
_ma cotn tres naos, & ddi1ois que rauão. Porgue a fubftancia da carta. 
chegarão à ilha de Anchediua vie- que elles efcrcueráo, era e[pantarem 
· ráo ás maes· de toda aquella anna- fê como elle tratl:aua mal :lg coufas 
da, fomente Antonio do Can1po de Calccut",o qual ell:aua con1 gran-
;qu e não paífou aquelle anno á In- ' de de[ejo de o receber pera aflentar 
<lia. E ndl:a ilha conualefceo toda a paz,amizade & c01nmercio da ma-
·gente que lcuaua enfermá , & dahi neira gue elle quifdfe, por reretn 
fe foi lançar ao monte Delij p.9r fer fentido que o Camorij nenhúa cou 
l1um éabo mui notam:I ·que dl:à no fa maes çkfejaua : ~ elle Almirante 
principio da cofta Malabar. Na refpondeolhc quc:1 ainda não fizera 
1qual parte ordenou fuas naos ·húa · coufa contra'Calccl:lt igual á nülda-
~ln vifta doí.itta, cOmeçando no de que cÕrr1ettera na morte & rmt-
.rofto do eabo ate quinze legq~s ao bo dos Portuguefes : & que té não 
_:mar, porque não paffaífe vela ~lgGa auer émenda diíl:o elle não con1_; 
fem. fer vif\:a: & per outros n~uios pria o que dRey do~11 _ Manuel fel! 
J>equenos 1nandou correr toda a fenhor·lhe mádaua fazer [obre iH:o. 
cofra daquella paragem. E cpmo QQ_e dtas nouas podiáo dar ao feu 
~ch~uão ate hmn barco, era ~ogo Can1orij -em quanto lhe não n1an-
leuado àntc dle Almirante íl dar daua outras acerca de algúas naos 
-r.azáo de fi: a maior parte dos ~uaes de Mecha que elle ali andaua e[pe-
1que ali foráo tomados por [C';ren1 rando: & a primeira fe.ria a chama-·. 
rle Cananor mandoa foltar, ·ex; aos ~a _Merij ·tão clpcrada de todos .. 
de Calecut reter por cauCri de fer Paífados algús dias nos quaes fem-
noffo imigo. ElRey de Can~u1or pre o Aln1irante teue que fazer eril 

.. tanto que foube parçe defras qbras dar audiencia a Mouros que lhe 
, que elle andaua fazendo tão yizi- leuauão efics nauios que andauá ao 

!nhas ao feu porto o mandou vifitar longo dá terra, veo lhe cair na mão 
& afsi lhe efcreueráo os no{fos que húa t1ao. que elle efperaua, de que· 
Já eftauáo com elle ~ dando lhe 110- tinha noua peralgúas perguntas que:. 

· · · fazia 

• f 
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fazia ã efies Monros ~ que fegundo 
1 he rinhão dito era do Sol dão do 
Cairo capitão & feitot hum Mou-
ro per nome Ioar F!quim = a qual 
parrida de C1lecut carregada de ef-• 
pecearia & por fer mui grande & 
fegma forão nella muitos Mouros 
honrados e1n romaria a fua abomi-
nação de Mecha, & ror~1aua cotrt 
efres romeiros & ramben1 carrega-
da de muita riqueza. O Almirante 
como vio que o n~uio capitão Gil 
Matofo a tin~ha rendido por vir dar 
primcirp cmn elle quaíi à vifia de 
.rodos : n1eteofe em o batel grande 
da fua nao cotn o feitor Diogo Fer-
nandez Correa, Diogo Godinho & 
Diogo Lo'pez efcriuães , & foi fe ao 
nau i o de Gil Marofo p.orque o tel1)- . 
,po acalmou ,& não podia vir a elle. 
E tanto que foi etn o nauio per o 
batel mandou vir ante fi o capitão 
danao & os principaes mçreadores 
della, a que fez algúas pergun-

' i tas: entre a.s quaes foí faber que ca-
bedal trazião pera empregar·em ef-
pecearia, & leuemente fctn os for.-
ç:u muito diífe que (e tornafletn â 
uao & que as coufas de pouco vo-
lumme que trazião pera e fie etnpre-
.go que , lhas trouxeírem. Os Mou~ 
ros parecendolhes que ifl:o era húa 
honefia maneira qu{} o capitão ti-
t1ha de lhe pedir algúa coufà, aíren-
tarão terem feito hum grande fifo 
em fe render ao nauio: porque co1n 
algmn prefente q~1c leuaífem ~o ca-
pitão tn8r acabarião rudo,câ fe elles 
prefumirão o que depois paífou, 
~aro ou~ra -~de cufraE fua enttega. 

Finalmente tomados ":111te o Afmí..; 
rante com húa fomma de dinheiro 
am9edado e~ ouro, & algúa pratà 
laurada, brocados , fedas, que tudo 
poderia valer ate doze 1nil ctuzà-
dos:mandou elle Almirãte entregar 

, ·tudo ao feitor,& elles que fe tornaf-
fem á fua na o que ao outro dia os 
deípacharia por_ fer ja mui tarde · 
~ndo veo á m~nhaá que as naos 
da fl-ora dlauão ja ahi juntas derre., 
dor dell:a que todos andauão efpe-
rando: entrou o Almiránte com al~ 
gúas peífoas nella & malidoulhe ti..:. 
rar f obre a cu berra maes faze11da & 
entregalla a Diogo Ferna11dez , & 
defpois que per dl:c 1nodo não po-
de auer maes dos Mom:ds" tornou-
fe â fua nao São Hierol'lytno.E vin-
do pera fe pór ao lo~1go do cofl:ado· 
danao Jos Mouros,& mandar bal .. 
dear della na fua toda a fazenda qpe~ 
trazia , per defafhe ficou bum cria-
do delle Almirante entallado entre-
.os cofiados das naos .de que 1nor-
reo: com que elle ouúe tanto-pefar 
que fe afafiou da 11ao, & mandou a 
Efl:euáo da Gãm~ & ao feiror Dio; , 
go Fernãdez Correa quf a leuaíien1 · 
n1aes ao pego por não,f1zer nojo às 

. noílàs velas }.c ,defpois que lhe fizef 
fetn baldear· quanta fazenda trazía., 

, lhe pufdl"em o fogo. · Aueria nefia 
nao duzentos & ú:fenta hon1ems, . ' 

de peleJa & molheres & xne11Ü10s 
maes de cinquoenta:os quaes Mou-
ros e~n quantà lhe tomarão a fazem. 
da & a1mas, vendo, talltl nao der-
redor de {i fofrerão o que ~e ali lhe 
foi feito. Perô quando elles_ vnio. 
- . - p 4 que: 

I . 



:Da · pr~meird _ cnec~d/t 
que -os bateis das noil:1~ na os dl:a.. ft1a nao Lion:trdà ao q~1al fc elle paf~ 
l1áo-em rornp dã fua poendolhe fo- fou, donde pele-jarão tanto corn el. 
go que era perigo da vida & não la matando lhe n1uita gente, te que 
damno 'da f:lzenda: determinados a noite apartou a peleja. ~ndo 
de morrer como caualleiros ·cotn veo ao outro dia ainda com muito 
algúas armas que efc~nderáo) & ás trabalho & perigo dos tioífos a'po-
pedradas fizerão apartar os bateis. der de fogo acabarão com ella : & 
A efre tempo hum dos nollos na... fomente ddl:e incendio J.2._Dr _lhe 

. tüos. que andaua em vigia de outras quereretn dar vida mandou o Al-
naos vinha â vela demandar a nao rnirante recolher vinte & tãtos me-
capitania : & quando vi o os bateis ninas, & hmn Mouro corcouadó 
andar derredor defia nao, veo in- que era piloto: os quae~ meninos 
ndbrtom ella. Mas como o n~uio -elle mandou fazer cbüfifios. E por-
era pequeno & a nao mui grãnde, que~1o feito defia nao Antonio de 

· & os Mouros não' fazião ja conta Saa tnoço da ótmara d' dRey dom-
das vidas & querião morrer vinga- Manuel , foi o primeiro que entrou 
dos: e1n o 1uuio che~Jando, falta- ' nella, & fez· como homen1 de fua 
rã o 110 cafl:ello dauat~e ·metendofe pdfoa qne elle.era ~o ar.mou caual-: 
tão ri i o cotn os noíios que os fize.. leiro. 

" . I . 
rao tecolber aos (~/1ellos da popa 
grã~ parte delles, de q ferirão mui-
tos & matarão tres ou guatrq. Na 
-qual entradá auendo elles algúas ar-
mas dos no fios , perô.que anqalião · 
mui feridos :a fmía os trazia t~io vi-
uos qu~ lhe ouuera de ficar o nauio 
em poder.1 Porem fobreueo a tiao/ 
Iulioa capitão Lopo Méd~z de: VaC-
~onf~llos com que os Mouros fe 
recolherão ~ fua nao: & etn e(ta de 
Lopo Ivlcndez prepafTando pet.~ ella, 
cuidando que a aferraua , lanç;.u·áo-
lhe detro húa chuiua de pe~ra~ que 
Ih~ efcalaurou,muita ge,11te. O Al-· 
.muante que dl:aua de. largo v1~ndo 
~o mo efi:a nao . efpedia de fi Oli que · · 

·c~egauáo.a ella: p~fi'oufc ao tpuio 
Sao Gabnel de ·Gü Marofo & che-

' gando ~ ella , · a~hou que a tin~1a a-
~_ef!-~ado d_oln -Lu1s _Coutinho· c9m a 

CAPITVLO. IIII. 

f Como o Almirante fe:reco~ 
· lhe o pera (ananor,ê§ das vi 

fias que ot:títe entre elle (5' el 
Rey: {5-defPois [obre o ajfen-
tar o preç.o das ejpecearias fe 
partio pera {och&'defo.uindo 
delle, é§ o qt-te [o6re iffi fuc-
cedeo. 

CABANDO 
o AlmirameJe fe 
deiapref!ãr ddla 
na o que era, a pnn 
cipal conià que c. 
fazia andar naglla 

paragem pala fama que tinha .delb: 
afsi de fL1a riqueza(da qllal elle ouue. 

.. ~ ... .. 
ffiUl 
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mm p0uca etn cotn.pàraçao do que . 
trazia, ) como dos M.ouros de Ca-
lecllt que ~inhão nella, reaolheo-
fe. dentro no porto de Canat}_or. 
·O_nde defpois que foi viíitado d 'el .. 
Rey. per recados : aílentou cotn el--
le que fe vi.ffen1 en1 húa ponte tão 
metida _dentro no 1nar que podef-
fe elle Almirante efiar em hua ca-
:raüela, & elle na ponte praticuido 
ambos. ·feita e fia ponte & aírenta-

. do o diaddlas viftas, faia o Almi-
rante das n:;tos na fua carauela tol-:-
dada de veludo verde & roxo con1 
1ntlitas bandeiras de feda & per der-
redor rodolos bareis tambem em ... 
b~ndeiros , & .nelles & na carauela 
a maes limpa gente da_ annada : & 
e tu guarda de fua peífoa vinha ou-
tra carauela que tudo era artilheri~ 
& gente armada , porque quem o--
lhaf.Te pera a galant~uia das cores 

·dos vdhdos· tambe1n viífe reluzir 
armas, &.fe oyuiiie tr9mbetas ou-
ueria bombardas. ElReycotno fou-
be que o Almií·ante dom Vafco 
da Ganuna partia das naos cotn e-
fie aparato, tamben1 por lhe íno-

. firar o feu , fayo de fuas cafas que 
eíl:auáo a hum cabo dá pouoaçáo: 
~amando ao longo da praia pera 
lhe veretn os noífos [ua pompa. 
Diante do qual vinha muita gente 
folta cujo ofE.cio nas taes couC1s he 
poerfe o11de n1elhor poffa ver : & 
detras defte pouo vmháo dous e-· 
lefaru~es . adefirados per dous Ind.i.os 
que de cima delles em tnodo de · 

I }10rteiros fazião af~frar a gú1te,dei- · 
~ando hum grande ·terreiro ~nte ~ 

' 
pell'oaddRey.E deqÜandó ehi. qu~ . 
do reme-riáo os elefantes ao fárdu.-. 
me dos bon1ems cbmo que os que- , 
riáo t'lzer apartar> & em modo 
de prazer tomauão hutn éom à 
tromba & andaua volteando corri 
elle no ar, & per derradeiro o laJ:i .... 
çauáo encim~ da outrá gente. El ... 
Rey vinl:a e~n hum and?r dos qu~ 
elles vfao > as coHas de certos ho-
mems mui betn vdl:idos a f eu -mo .. 
do com. panos de feda : & per ci ... 
tna o cobriáo tres ou quatro fom ... · 
breir~s de pee de copa de hmngra11 
de dparrauel que fazião fom braj 
não fomente â pefloa çfelR.ey)mas 
ainda aos hotnems 9ue o traziáó 
aos hombros. Outros trazião húg 
abanas altos com gue abanauáoj. 
como quem lhe querião tefrefcar o 
ar per onde paífaua : & junto delle 
vinha hum home1n que lhe trazia 
hun1 vafo de prata dourado a mo-
do de copa pera lançar· a feiba que 
fazem do betd que o maes do telií ... · 
po andáo remoendo entre os détes: 
coufa entre dks tnui cufl:umada, 
do qnal etn os liuros dó noflo 
C(}mmercio no capitulo deíl:e betel 
rnui particularmére traétamos dei ... 
le & ddl:e vfo gei·al daqnellas par .. 
tes. Toda a omra gente que acmn--.. , 
paúba~u elRey vinha poHa.em or- . 
denã_ça parte -detras & parte diáte,og 
quaes feri á o quarro mil hü"més ~e ef 
p?.da & adarga: ··& ' dell es atgus·; pqr 
fdta eJn boa ordé fe fahião do ·fip 

do feuluo-ar, & j-ugauão Çcrefgrin1;1 
mui l~ue & folraméteJ ·quafi ao fonj_ 
dos i_t.1Hru~~~os q _miziip p~ra ant:' 

·- · · .!}.la~ · -~ 
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r - 7)a primeira CJ)ecadd , . 
, in~r o furor da gnerra, como ve- . por lhe. confundir fcus propdit\os 
mos vfctr na ordenança dos (oiças & ilttificios:dançlo modo como os 
nd~a nofr1 Europa. _Poíto quada 1nercadores de Calecut l~e efcret:ieL. 
hum em Jeu 1 ugar, el.Rey no c1- fem a carta que ante da tomada c,la 
dafalfo da pon_te, & o Almirante. nao Merij elks lhe efcreueráo mo-
na popa da caraueb, tão chegados . f\:rando fer feita ~e1n ? Cam.orij o 
hurp a/ ou~ro que parecia efhr em faber. A fubfianc1a d~ 9ual era de-
hmn-n1dmo aífenro: fallarão hum nunciárlbe elle Alnuràte co!:10 fi..: 
pedaço per meio de feus ipterpretes. caua naquelle porto delRey de Ca: 
Na qual pratica não ouue maes que nanar, & por quanto dle tmha ma. 
offere~im enros de parte a parte: & dado dizer à algús feus naturaes q 
appreffentar hum ao outro o q tra- ·lhe efcreuerão andando naqu~lla 
ziã.o pera fe darem fegundo o vfo paragern de - C~manor, que como 
9a terra. E1Rey como·era bome1n atabaíle húa obra que ali tinha por 
que parecia de fefenta annos, dcbi- fazer logo lhe aui~ de mandar reca-
lirado e1n ÍLlas ·carnes & n1ui efcru- do della: a obra era ter queimada a 
pulofo em fua religi~o por ter húa nao Merij do Soldáo & queaquelle. 
·certa dignidade a cerca dos Brãn1a- Mouro portador da carta que fora 
nes a guem fob graue excomunhão piloto della lhe daria rezáo do cafo. 
be defeiTo rocarfe com 'Oütra i~ente E porque per ~entura elle não con-
por auerem q i1e pmfana J & f obre -taria todalas nôuas lhe fazia faber q 
tudo Olnui rernerofo . das noíi~s ar.; de duzentos & fe(enra hmnems q 
mas & medos que lhe os Mc;mr,os vinhão nella,fomente áquelle man 
fazi~o ter de nos ; efpediofe dq AI- dou dar vida .& a vinte & tantos 
1nirante, dizendo que CQh1o l1omé. m e1'\i11os. Os b911H~s forãomorros 
velho já na o podia fofi-er·a gran:de à conta dos quarenta & tantos Por- . 
calma que lhe perdoaíle que~~ que tuguefes que matarão em Calecut, 
ria recolher. ~quanto ao nego..,. & os 1neninos toráo baptizados â 
cio do t~aél:o da efpeceariaJ eile twá- cõt.a de hú n1oço q o~ Mouros'leu~ 

· daria 1og~ ao. outro dia os feus offi- rão a Mecha a fazer Mouro. ~ 
ciaes & aÍsi os principaes merca-do- ifio era hú~ 1nofira do inodo que 
r~s ?a terra pera eftare1n colr,t 'dht.; os Portuguefes ti11hão etn_, tomar 
1~1ílo:. & que tudo fe t1ria per~ que e1nmenda do damno que recebiáo, 
d~~y de Portugal feu innão foffe · ·~;_,que o maes ~,.ria na propria cidade. 
fermdo, & fém maes pratic·a e.lRey Calecut onde'elle efperaua fer mui 
fe recolbeo a . fár~.., ·, ps na ~rdetn cedo. Dada -~il:a carta ao Mouro q 
~m queveo,:& ,o 'A mirante pera as . o Almiran_r~'·inandoci vefiir de eà-. 
nao~ dando t~n~bem fua Inoltta. res, foi leu,_~d? per Pedraffonfo d,A--
iT~nto 9ue paflarao efl:as viHas,quis· -~~guiar capitã-o danao S. Pa~1talião q 
52 Almirante efcreuer ao ~all'torij ·? pds em Paudarane _ _que era peq:o 
·. · ·· · de Calecut 

.. 
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'de Caled.lt.! ó ~Üal q11an do c:hegou 
qnte o Catn~rij elle era fabedor da 
totnada dâ 'nao :Nlerij per cartàs de 
Mouros de·cananor. Ao dia feguin 
te que elRey de Cananor diíle ao 
Almir"<inte que' lhe auia de ~tnandar 
homems que affenxaíletn com elle 
o negàdo do traéto: vieráo quatro 
dos principaes da~ terra, dous Mou-
ros & dous gentios·, aos' quaes o 
Almirante recebeo com hónra & 
gafalhado. E começãdo de praticar 
con1 elles em ps preços da efpecea-
ria achou os e1n fuas ·palauras mui 
di!ferentes do qu.e lhe dRey tinha · 
·dito :. dizendo elles que elRey não 
tinha das efpecearias, afsi das que fe 
dauâo na t~rra cb1no d<Js éj vinhão 
de fora fomente os direitos dellas: 
tudo o tnaes era dos 1nercadores q 
ni!fo tratauáo. Que · ellc não podia 
por preço â fazeJA~a alhea: & maes 
per efie preço que lhe elles diziã_o 
lc:uara o capitão Ioão da'Noua as éj 
alí carregou, &_em Calecut ànte q 
fo.íle o aleuanta~nenro âs que Aires 
Correa ouue a efie preço foráo.·O 
Almirante pofl:o que replicou repe 
tindo fempre que'per os preços por 
q as dauão aos Mouros de Mecha a 
dfe lhe auiáo de fer dadas: efpedi-
ranfc efl:es Mouros delle, dizendo q 

. hiriáo dar di!fo. conta a elRey. O q 
dle Almirante não ouue por dl:ra-
uho parecendo lhe fere1n 1nodos de 
contraétar a feu prazer , f~gu'ndo o 
tinha àuifado. Gonçalo Gil q dl:aua 
em Cochij: & <tfsi Payo Rodriguez 
que fica.ra a li em Cananor d, arma-
da __ de Ioão ~a No~a.Por~m _defpo~ 

Fol.r U). . . 
·que elle vi o qi.1c ná<? tornauão éc>n~ 
clufaõ & que tudo era querer dil~
tar o negocio perarfe c~egar o t~m .. 
po de fua partida, & éj dRey cfiaua 
dali duas legoas cmn titulo que fe 
af~fl:aua do mâr podhe f.1Zer nojg 
â fua n1á difpoíiçáo: mando.u a elle 
Antonio de Saa acompanhado de 

· tr~s o'u quàtro homems com hús 
apontamentos pédindolhe qu~ fe 
determinaO:e fegundo forma delles. 
Em repofia dos quaes Antonio de • 
Saa trouxe, que pois elle Almirante 
não et~ contente dos preços & mo .• 
do per que fe lhe daua a efpecearia: 
pod1a hir en1boa hora a Cochij, & 
fegundo o partido· que lá fizeíle afsi 
o fariáo os mercadores de Cananor.' 
Da qual· repofia o Almirante fico ti 
tão indignádo , que mandou .logo 
chamar a Payo Rodriguez .& o~ 
que ficaráó com elle: dizendo que 
fe recolheffem, por quanto elle fe 
mandaL~a per húa éarta efpedir del-:-
Rey, coin taes palauras que .não. 
conuinba ficar · ali algutn 'PÓrru .. 
gues. Payo Rodriguez vendo a de-
terminação do Ahnirante, pedia-' 
lhe que ouu'dfe por bem fer elle a"' 
peffoa que auia de inuiar a·_ elRey~ 
com ·tanto que a carta foíle hum 
pouco nwderada: porque fendo 
afsi, efperaua tomar co1n ell'e algúa 
boa conclufaõ por faber jâ o ~o~ 
~o de negoceatcon1 aquella gente·; 
O Almirante por9üe lhe pareceo-
que não fe perd1a 1nuiro rempa 
em tentar elRey outra yez perPayo, 
Rodriguez o.tnandou a dle: aquei~ 

· ?.'ando'ú: ~a ~~dau~a que achauol 
fffiÍ~·~ 

/ 
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r , \. _1Japritrteirà 7Jecada .. 
·etn fuas palát1ras: tomando por cõ veo tetcoin dle hum zambuco ·etn 
du[aõ que pois os Mouros de Can?- que vinhão quatro hmnems gétios 

.nor tinháo tanto poder em fua vó- do maes. nobre [angue da terra: os 
'tade que lha faziáo n1udar,. e~letaln quaes lhe deráo húa carta d'elRey 
bern pela 1nenbaã fe tnudau.a da li de Calecut. A fubfl:ancia · da qual 
pera Çocbij, onde efl:aua hun1 Rey hera fe e~le c~pitáo tnórleixara de 
de 1nuita verdade & q tinha tnaes hir a [eu porto pot razão do dãmno 

_..contacotn os Portugüefes que co1n q fora feito ao feitor Aires Correa, 
··os Mouros.~ leixaua a' li húa ca- elle lhe: entregaria os autl:ores da~ . ' 
rauela pera recolher aqt1elle· mepfa- quella vnião:& que alem ~hfl:o por 
j eiro & os outros de fua cõpanhia: amor da amizade que·defejaua con-
& lhe faziafaber q onde quer que feruar com elRey de Portugal, t1a-
achaífe Mouros de Cananor auia de · quella cidade Calecut lbe feria da-
traétar como a os de Calecut:& lhe do carga de efpeceari~ peJa toda las 
auia po~ aleuãta9os os feguros que naos q·leuaua. ~ pera iffo ~nan
lhe tinha dado pera poderetn naue.. ·daua aquelles quatro homems dos 

_. gar. P.orque gente perturbadora_ pe n1aes nobres de fua ca[a :dos quaes 
paz~ concordia; não tnerecia que ficaria hum com elle, em quãto os 
alguen1 a,tiudfe cp1n elles: &

1
c6m tres lhe tornauão com ·repofl:a. O 

efie recad~ efpedio Payo Rodri- Ahnirante co1no vinha quebrado 
guez & elle. Almirát~ partiofe ante com elRey de Ca11anor recebeo e-
D?-enhaã. Le~xando naquelk porto fies naires com héYrra & gafalhado,· 
de Cananor a V1céte Sodré ern fua. mofirando ter mu·to cõtentaméto 
!Jã? & húa car~uel~ pera rec9lher . delRey por lhe n'landar dt~ [eu re-
P~y~ ~ogriguez. - - cado pe taes peí.loas:dizendo q lhe 

, 
1 parecia q efl:a vinda delles auia de 

· .C A P I T·V L O ~ V. fucceder em bé por não entrar neH:e 
. t negocio homé da cafra dos Mou~ , 

~Como o'J.lmirante fe pt{'r:tio ros. Per o qual modo rc(pondeoa 
.rvia ·de C a_lecut f5 o que fe ~ elRey:& quanto a fua ida a Calecut 
chegando a e l/e :J f5 dapi [e · elle efraua e1n caminho , que a~i o 

Partio caminho de f"lochiJ·)r;cã- faria como lhe mádaua pedir.Efpe-
d C' didos os tres n.aires & ficando hutn 

0 em rnaior q,uehr a·corn ~?C a per fua proptfa võtade cõ o AI mirá 
~norij do que eflaua dantrs. te,veo dar enr.re as carauelas éj hião 

Art!do o Almirante de-
.\::==::;,-~ fauindo d;elRey de: Ca .. -

narior & fazendo fe9 ca--:.i!
1 

~~i~~ ,miu}:lo ao !.õgo da cpfia, 

ao longo da te~ra , hú zambuco có 
obra de trinta aln1as naturaes de 
Cananor: aos quaes deixou hir em . 
paz por ter ja da noite pafl"ada víndo 
a 'dle hú criado de Payo Rqdriguez 
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comerhúâ tàrr~ em que lhe daua pecearias q õül.1etre mifier. E guáto 
razão do que paflara com elRey, & · ao que dizia q lançan"e do feu Rey~ 
c~ mo dl:aua fubmittido a toda ra.. no todolos ~1ouros do Cairo & de 
záo & a·conceder os capítulos que Mecha, a iil:o nãà refpõdià, _porfer 
lhe mandara, & que Vicente Sodrê coufa impofsiuel auer de · ddlertar 
leuaria re[ulução de tudo per carta rnaes de qu:1tro .mil_ cafas , delles q 
afsiuada d'elRey. Seguindo o Almi viui~o naquella cidade não como 
rante [eu caminho fempre pegado . dl:tangeiros mas naturaesj de que o 
com terr~, per tres vezes o foi de- feu Reyno tinha recibido' mhlito 
tédo o CamoriJ com recados hmn prou eito:que [e elle Almirante (em 
no porto de Chomba outro em Pá eHas capitulações tão impofsiueis.. 
·daranê,& outro duas legoas· ante de como apõtaua quifeífe' aflentar .paz 
chegar a Calecur. E a efic derradei- & traéto de commercio,que folga ... 
ro porto em repofia do que o Al- ria de o fazer. O Almirant~ quando 
mirante lberequiria, lhe mandou vio táo-different<ts _palauras do que 
dizer, que quanto ao pagaméto da te li tinha ouuido per recados da 
t:1Zenda que os Port~guefes perde- parte delle Camorij, porque as ou .. 
rã o no aluoroço q o pouo de Cale- ue em lugar de afronta, não . refpó .. · 
~utcõmetteo, por as afrontas q lhe deo maes fe não que elle feria are .. 
os rn~fmos Portuguefes fazião, que pofia:& nãoferião com o Camorij 
elle capitão môr fe deuia contentar os menfajeiros que trouxerão efie 
cmn a tomada da nao-de Mecha q recado, quando elle Almirante e- ' ·· 
impo~tou maes em (ubfiancia de .fiaua já h1rto ante a cidade Calecut.' 
fazenda & em -1norre de gente, que Mandádo logo tomar dous barco!il 
dez vezes o que -Pedraluarez tinha pequenos com feis homen1s qbe 
perdido.~ fe de húa parte & da v1eráo tçr ás naos, & ifio con1 teu--
outra fe ouue.ífem de a fommar per çáo de os .mandat hum & hum có 
das damnos & tnortes, que elle Ca- recados a elRey: temendofe q não 
morij era.o s offendido:& pois os auendo per efie modo, pera que 
não r~quiria defias coufas reftitui- hús fica.O.cn1 en1 arrefés do q man-
~ão fendo requerido· com muitos da fie, per propria vontade nenlmm 
clamores do [eu pouo que lhcddrc_ lheauiadeacceptar 1euarrecado ael 
emmenda dos Inales que tinha re- Rey .E pare fie éj afsi a tomadià deftes 
.cibido dos Por-ruguefes, & di(~imu- cmno dos outros q Q Al_mit~te veo 
laua eHe damàr por defejar ter paz tmnádo per o canlinho tez: obriga .. 
& amizade co11;1 çlRey de PortugaL rã o tato q logo aqlla noite lhe vec:_ 
que elle Aln1irante não deuia maes recado do Camorij aqueíxandofe q . 
repetir em çoufas pafiàdas , & fe não fabia porq quer'ia ret~r os · feu~ 
deu ia contentar h ir ter ·áquella [ua _ naturaes em modo de captiu.os.~ . 
cidade Calecut on~e achada as ef: [c 0.f~zia por ~záo do ~di o q tinha. 
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ma primeira<Decada 
aos MourósJque os prefos pouca cul gro!Tas palm~ira~ entulha.da p~r den 
pa tinháo na cau[a defl:e o~1io : 8f [e tro d~ n1ane1ra .9 lhe ficaua em lu-
era cmno reprefaria pera auer o q~e gar de 1nu~o: nao fon1ente pera de!. 
dizia terem perdido os Portugudes fender a. fa1da ~em terra fe os.lroOos 
no aleuantan1ento paífado, que ja a qui[dlem cometter,m.as amda pe 
lhe tinha inuiado dizer quá·to maes ra cegar toda a artilberia com que a. 
dáno & maes fazenda elle Aln1iran pouoação não recebeífe dãno.Poré 
te tinha auido que perdido em Ca- como. a tenção do Almironte não 
leçut,& que foffe húa perda por ou- era fair em terra mas esbombardear 
tra. O Almira1ite como ja dos rcca- a cidade , quando veo ao o urro dia 
dos que ao ca1ninho elle Camorij mandou chegar todalasvelas peque"' 
lhe màndara vinha mdignado, efl:e nas a terra efpaço Gonuenientc: a[si 
o indignou maes, & a repoH:a q le- pera que a artilheria de ftrro que os 
uou foi éj não vidfe maes a elle có M~uros tiuháo aífdl:ada na princi-
outro recado fenã trazendo confi- pal frontaria da cidade lhe não pu-
go 0- preço das cou[as que forã~ to- deífe fazer nojo, cqmo pera q a fua 
madas aos Portug~e[es,& de[ pois q pudeile [obre leuar a eíl:acada & fof 
fizdkefi:a entrega,então entenderia fe pefcar á pouoação. E ante q pro# 
e1n o negocio da .paz & tra~o da e1: cede.ífe na obra defl:e apatato etn 
.peceariCl. O Brâmane q trouxe dte C]Ue ef;taua, o .efcreueo primeiFo ao 
recado quando vio a indignação do Camorij per hú· dos gentios que [e 
'Almira_nte,fem replicarcouià algúa, tomarão nos batcos:dennilciando-
fe efpedio com maes temor do que l\1e q não vendo te o meio dia reca 
trouxera. E porque elle podeíie con- do feu , com effeéto do que lhe per 
ta ao Camorij o que vira, 1'1andou tantas vezes mandara dizer elle abra 
o Almir.ante em fua prefeitça tomar zaria em fogo aquella jfua cidade. 
húa nao q efl:aua fur\a diante da ci- Paíl'ado o qual tenno porque não 
àade carregada de mantimentos· & ouue rcpofl:a,mãdou a todalas naos. 
leuar a bordo· da fua:& afsi mand_ou que efiauão cõ reca· pe~a iil'o,que 
paffa~ toda __ a art~lheria das 1~aos quada búa enforcafi'e no lais da ver.~ 
grafias,~ as outras· mae~ pequenas ga os Mouros éjlheéller:landara:& 
qu<:: pod1ao bem chegar a terra pera f obre efl:a obra que foi hu efpeétacu 
com dl:a artilheria varejar a pouoa- lo de muita dor a toda a cidade,co-
~~o,dizédo q logo .a,o feguinte dia a meçarão de ver & ou, o ir oqtro de 
u1a decomeçar efl:a obra .. A qual cqu 1nai9r fua · confu[a6 ~ tirarido toda 
fa temendo o Camorij pdo páno q mtilheria naquelle e[paço do dia q 
Pedralu~rez Cabral fizera. quando foi hú continuo. rorpáo '& húa c h ui 
lhe vareJOU toda~ cidade, ~andou ua de pelouros de (erro & pedra: q· 
per toda a, frontana ~a cidade ao ló- . fizerão hl' a mui grande defl:ruição 
~~ 9o mar-fazer hua dl:ac,ada de en1 que ralnbexn mon;eo muita gé..-, 
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re. Q!gndo _veo fobre a tarde por no p'udera fazer por dar tcm~o à el:.: ·"· 
cípedi~a & .m~ior terror mandou ·. Rey q fc arrepende De, & não c:míà 
·éortar aos enforcado? -i] eráo trinta . qu·e fe indicrna!Te com tio crtande 
& dous cabeça,mãos, & pés, & fo- perda com~ fora fe lhe defi~uira a 
rão 'metidos em hun~ barco, cõ hGa cidade de rodo: E porque não par~-
. carta em que dezia que fe aguelles ceDe a elRey que i.aos Pottugue[es. 
náó fendo os proprios queforão na maes os · obrigaua a cobiça que a 
morte dos Portuguefes _fon:éte por honra, nd1es dous dias que toda a 
te~em parentefco com ós 1norado- armada fe occupou em varejar a 
res recibião aquelle caítigo,efperaf- ci~acle, nunqua o Almirante quis . 
[dn os·auétores defia traição outro mandar encetar a nao que manda:... · 
genero de morte maescrud.O·qual ra tirar do_ porto & trazer jLmto d~ 
barco mandou per hú AndreDiaz q fua: e[perando que auendo algun1 
depois foi almoxcrife do almazern bon1 conc~rto con1 elRey lhá malt 
do Reyno. E os tôfos dos corpos dfr rdhtuir afsi carregada como e-
Jefl:es men1bros mandoulan_çar ao fraua, Perà· depois que paffaráo os 
mar a tempt? q a marê vinha :pera dbus dias daqudla furia de fogo,por 
irem ter á praia entre os olhos da efpedida mandou defcarregar a nao 
gente & verem quanto cufiaua húa . de muit9s mantimentos que-fere-
traição feita a PortuguefesJ &·quão partirão per toda a armada, & lhe 
vincrado auia de [er qualquer .dãno q foi mui bom refrefco:& dcfcarrega .. 
lhe fi.zeflem. A qual co ufa afsi a[om . da de tudo foi lhe poHo fogo ar-
brou toda a cidade,que quando veo dendo toda â vi fia da cidade te on-
ao outro dia que elle Almirátc ror.. de lhe chegalla,a agoa, con1 a qual 
110u a mandar fazer outra tal obra, efpedida {e partio o Ahnirante ca .. 
não ~parecia coufa viua per toda a . minho de Cochij , onde chegou a · 
praia: porque o gentio co1no gente fete de Nouembro. 
maes ~emerofa deíamparaua os lu-
gares da fi~õtaria do mar,& ·OS Mou I!'· c A p I T v L o... vr. 
ros a queni era cometido a guarda _ 
delle, não oufanáo aparecer enter- f Como e!Rey de (ananor por 
raridofe na area d9s valos & repai- Jneio de Payo Rodriguez., . 
ros q tinhão feito-. Tudo eHaua tão tornou a conceder · as coujàs 
de~amp~rado · ~ue b_em ~udera o ~l que 0 e/1_/rnirante lhe reqtte-

. mtrante .faquear a c1da?e fe1n 1nmra ria : 0 qttal recado lhe feuou 
refiftenc1a: mas con1o eftas mortes TT' S d ' - C h.. J · "' c . - r tcente' o r e a O(. Jl onae de gente 1naes era o reJtas pera terror · . .-1 1 . í:. ' 
deelRey defifiir dos coúfelhos dos elle Ja eHaua: f5 das cou_la,s 
Mouros, que por' vinga~1ça do pai:. que em fua cheg~da p4Jou. 
fado, ~ã~ q'!i" _executarquanto dá~ com e !Rey {e ( ocht}Ú R E i 

• 
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~· . _ ~a prin1elra 
~LREY DECANA-. 
~~ -~- . ~1or com o ~ecado q lhe ... : ~*. Payo Rodriguez le~wu 
. · do Almirante , védo que 
. era partido defauindo delle : teu e 
.não fômentc co1n o mc:fmo Payo 
Rodriguez grandes praticas mas ain 
da com. os gentios principaes da ter 
ra q não erãó tão fufp~itofos a nôs 
como os Mouros.E a primeira cou-

. fa que lôgo fez naquelle dia da che-

. gada de Payo Rodrigues) foi pedir-
lhe pela amizade éj com dle tinha 
fe torna fie a Vicente Sódré , & aca-
bafle con1 elle que não partifle & 

· fe detiueile per efpaço de dous ou 
rres dias , e1n quanto elle mandaua 
ai untar todolos 1nercadores da ter-
r~: nu qual tempo efperau~ ton1ar 

·tal aífento co.1n que elRey •
1
:1e Por-

.tugal foífe feruido & o Almirante 
. contente-. Porque cómo efh:: uego ... 
-cio das efpecearias depend~a maes 
· da-vontade daquelles que apdauáo 

·-nef\:e traél:o que da fua,& erp coufa 
-de proueit9 os.homems eráo maos 

.PayG Rodriguez) e(perou -c:fietem.~ 
po: em o qu~l tcue confel·ho co·m 
. os feus qu~ zelauáo a pâz & bé do 
Rey1:10 & dererminou[e de todo.1 

Mandando dizer ao Ah\'1irantc p·e~ 
Vicente Sodr~,éj elle podia mandar 

. carregar as naos q qui(dfe das fôrtes 
_da efpecearia que lhe tinba-promet-
gdo, afsi & pela maneira q elle Al~ 
miranre queria em feus apontamen-
tos,& que a perda que niiTo ouueffc 
elle a refaria aos mercadores em os 
direitos que lhe auiáo de pagar: por 
que maes efiimaua a amizade d' el ... 
Rey de PortiTgal,que o accrefcenta-
menro das rendas defeu ReynoJpo-
{h;> que os of!iciaes d~ fu.t fazenda 
lho tinbão contradito. E co~11 dl:e 

. recado mandou a Payo Rodriguez 
& aos que efiauão e1n fua com pa-
~1hia que fe não foífem, porque elle 
efperaua que o A~lmirante acccptaf-

de concordar, & o Almirante mui 
impaciéte dos vagares dos 1v1ouros, 
& maes fendo imigçs queri;a que o : 
feruifiem ráo prefies como fe os ti- . 
ue[e ganha~o de muito ten~po por 
amigos: não o deuia culpar fe ndl:e 
cafo tê entáó não tinha 1na~s feito, . 
& tambem as cqufas d~ ta11ta iln-
por.tancia geralmente maes fe aca-
bauáo com _amor que com indiana "' v· d A r,. D 

. f e fua offerta & ambos tornaflem ~ 

. primeira pâz que tínháo : & neil:e 
tempo açabariáõ elles de desbaratar 
. fua fazenda & fazer feu em prego 
pera fe poder~m ir em as naos que 
.foílem p~ra Porwgal. O ~I mirante 
afsi por raiáo defie recado d' elRey 
de Cananor , como por em algüa 
maneira ter çafiigado o Camor_y q_ 
eráo as duas coufas q elle 1naes defe-· 
j~Lla: quando chegou a Cocbij hia 
j~ mui confiado que não auia-de a-
char elRey tão 1nudado como. lhe 
tinha efcripto Gonçalo Gil Barbol1. 
E a c.aufa porque elle Gonçalo Gil. 
tinha dle· receo , era por efbs c-.ou-
fas que e.lle .contou ao Almirante,as 
quaes ante d~ fua vinda efl:auão or-

~a?. tcent~ So re porque ,a 1nin-
. gLla de elle na o e[perar aqueHes dias 
< uáo fe perde.íle efl:a vontade 

1

que el-
, R~y 1n ofiraua ~ ( fegundo 111~ dizia 

. denadas. 
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Liuro Sexta. Foi t 1 t • . '· 
denãdas: O Cainorij per meio ·d\1l 

~ B " gus rammanes gente e1n que. efia 
·a relígiáo de todo o géçio daquellas 
partes: tinha conuocados em fua 

. -ãmizade a elRey de Cananor & a 
elRey de Coch_ij,liando[e todos em 
11oilà deHruição. Pera q qrdenauão 
:húa arnúda de n1aes de dozentas 
velas entre naos & zambucos ícom 
gráde apparato de armas & nbme~ 
rode gente: .a qual faindo dos pôr-
tos onde cada hum tinha artnado a 
fua pera [e a juntarem to~ as ém ca ... 
lecut, Deos acodio com-hmn pou-
·CO de tún.poral trauefaà que deu 
cotn a maior parte deitas v~las â 
côfra,com que ficarão tão quebra-
dos que não ouGrão de balir maes 
co co ufa alg0a. Porerrí entre . elks 
dl:aua ordenado pois co1n ·as armas 
não podiáo, que (e ajudaífetn ddl:a 
Üílduihia: hir cada hmn per fi deté-
.do & gafiando o tépo defauindofc 
cn1 os preços da efpecearia , de ma .. 
l'leira que paíiada a monção da car .. 
ga pera vir a elle Reyno forçada-
mente inuernarem na India. E co-
mo as na os grandes não tin11áo p~r 
tos pera )ffo, a maior parte dellas 
auião de vir~ cÔfi:a. ' & [e m·eteilcnl 
os nauios pequenos em ôs rios-fe-
gúdo cufrume da tçrraJ tinhão cer-
to poderem lôgo fer queimados. 
'~ lhe pa~ecia que daqui proce-
derão os tnodos que elRey de Ca-
.nal'lor teuera com elle: eln fe def. 
concertar nos preços qa efpecearia 
& afsi os recados do Çatnorij, tudo 
a fim de lhe gaftar o tempo. E pqis 
era vindo a íc concertar co1n elRey 

de côchij, lhe pedia que toife logô 
& não curaífe de muitos efcrupul.ds 
com. dle: & afsi prouefe na offert~ 
delRey de Cananor ante que o Ca,.:.-
tnorij teceífe com elles outra nôua 
tea q~e. o fize.Oe inuernar na India, 
por efl:aré j â en1 oito dias de Noué-
bro.' O Al'mirante · como j& tinha 
e~.peri111~ntado patte deitas coufas, 
betn vio que GonçaluJGil fallaua 

1 I l · l > d • çomo 1o~ne~ que tllJ Ja .tcntea o 
& fentido a tei1ção daquelles prin-
c,ipes gentios: & po,rque fobre iífa . 
queria lôgo p~ouer, ajuntou os ca--
pitães & P!incipaes peffoas da fr$t~ 
em co~1M 1 l·'"o ,· onde Gon.Çalo Gil 
tornou a t'~r:.mnmir o q diQera a elle 
Almirai1tc. Do qual cot~fdho fabio 
efpedir dle logo a Vi.cente · SodrB 
cõ os nauios cla armada quç auiáa 
de ficar na In dia: · mandoulhe que 
ahdaífe na paragem de Calecut ta 
Anched~uá, porque não entraffe ou 
fai!fe barco d 'algum porto da,quella 
.côfia que não foíle vifl:6 per elle,& 

1 aos imigos deífe e caftigo que me-
reciáo, & daqui tnandaífe recados .a 
elRey de Cananor como elle Almi · 
rance fical1a tomado carga en1 Co .. 
chij, & que logo feria com elle. El 
Rey de Cochij nefie cânpo 11ão fe · 
tinha vifio ainda com o Almirante_, 
& porque foube que andaua pera 
entrar em feu porto húa não de Ca-
lecut que· vinha de C,eíláo, a qual 
era de hum Mouro de CalectJt cha~ 
n-lado ·Nine Mercar, temendo que 
em Vicéte Sodr& faindo a romaffe: 
tnandou pedir ao Almiral;te q~e 
não ilnpediífcaquella na? q quena 

· Q entrat 
' , 



q)a prirnetra :Dersada 
'et"ltrar naquelle fetl põrt'õ poflo que mo homé cófiado no êfvinha, fazer 
de Calecut fofie. Ao g o Almirante tneteofe cõ e1le na carauela~ & diíle 
refpon.deo ·' que o porto ~as naos ·lhe éí,..elle o vira_b~ pouco defc~ten 
eráo fuas, as quàes eH:auao _ao que te & q lhe parecw q 1fio proced1a de 

. 1nandáffe, & q efie era o priócipal elle fer mao de contentar maes q de 
mando q trazia d' elRey feu fenhor; ellc fer duro em cóceder:& porq an1 
.por tanto q aquella & todalas n1aes bos ·não fica{fem infamados de 1nal 
de Cakcut q ·elle quifeiTe ainda que auindos,q ellefe vinha meterem feu · 
eráo dos 1naiores imigos ~ ós Por- .. poder;,& pois lhe entregaua a pdfoa 
tug~efes tinhão naquella terra, el~as q entreg~t~a a võtade, q ... ali r_in~ té-
feriao 1tratadas como as propnas po de fe vmgar d~ n1anecona q tra4 

fuas. Do qual recado elRey ficou . z.ia delle .~do oAlmirãte vio a có 
tão contente que logo ordenou de fiança cõ q elRey fe meteo na [ua ca 
fe ver ao outro dia con1 elle Almi- ran~ta,& a graça có q lhe dizia efi:as 
ranre, f obre as quaes vif\:as andaua palauras, creo q çudo iíto procedia 
_Gonçalo Gil: &porque qüafi forão da bódade_de Deos)& q ellegiaua o 

.;:{ ao 1nodo das delRey de · Cananor, coração deite Principt gêüo·perdl:e 
;:; deixaremos de particulannente tra,.. mÔdo não efperado:porq afsí o de[~ 

:ltar do apparato ddlas.SÚméte que cubrim~o da In dia como o gouer 
paífadas as palaur~s. geraes · ~e fua bo de pâz & cõcordia de táo barba-

. ~·- !v.í~a, quádo veo ao fallar e.tl\ o ne... r<~ geqte, crefcemos vir de f9a mi\q 
'gocio do traéto da efpecearia & & nã<? da nôifa i11duf\:ria. E.defpois 
preços dell~_,.fobre qu~ lô~q o Al- q cpm muitas palàuras agra~e~eo a 

· ;nirante quis entéder, t~mbé ~chou elR.ey aquella confiança & 1nÔdo 
;elRey do bordo do de Ca~1anor: de ~onceder rias coufas q lhe dRey 
·t:londe cme~1d~o fer ~erto. o ~ue lhe feu fenh~r mãdaua per elle ~eque
~onçalo Gil tmha dito_,c01n que fe , ret, vierao affentar nos pr~ços das 
2partaráo hú do outro não nm i cõ- efpecearias: de que l~go hzerão f o~ 
tentes. Na quàl efpedida teue elRey lemnes contraétos de e[criptura os 
hú artificio c_01n el~e Almira11te,por quaes durão ar~ hoje. ~lRey de Ca4 

lhe 1nof\:rar que na o a força pe pa- · nano r tanto q.ue foube parte ddlas 
· lauras, mas q de fua propria yõtade coufas, ficou 111LÜ temerofo gue o ' 
procedia o q niífo queria fazer:por.. Almirante não fofle· ínaes ao feu 
qu_~ indo elle Almiran~e pelq rio a- porto ,~afio que per Vicente ~odrê 
b~txo n~ c:rauela em q veo a e fias lhe mandaffe recado que o allla. de 
,v1fiasçier:,a~o elRey tod~ o appar: t:zer:& !fio 1\mbrandolhe_,as diffe~ 
t~ com q Vlera a dlas _, f01nepte co ' renças. q teue cõ elle,& quata mae.s 
fe1s ou fete homems princip~es rne . f:1cilid~de elRey de Cochij mofirou 

1
teofe em hum barco ~ veo ~força no modo de fe co1n elle con[errar, 
sle retno bufcar o Ahn1rame. E co- . feguqdo lhe era dito .per auifos· que 

1 o.s Mou-



liuro ,Sexto. r-! -ro. I22i 

' Ds Mouros mercãdores , de Cochij & rinháo- fabidó fá eiÍe capitão de 
mandarão aos de Cananor .E como hú ~os maes tatholicos .& podel}>., 
homé ~efcõ.6ado ~abe11do q Vicen- 'f os Reys ~da Cbriítádade/da Europa: 
te Sodre andaua [obre o porto de·, lhe pedi ao pelos ineritos da paixão. 
-Calecut, ordenou de mandar· dous de ChrifiC? ,_ os,quifefle ampatar & 
em~aixadores que foflem a elle cõ defendet daquella infiel gete que os 
hú Portugues dos q dl:auão en1 cõ- perfeguia, por fenã.o per~ere1n .de 
panhia de Payo Rõiz pera os eJ;1Ca:- todo aquellas .reliquiás de chrifbn..:.: 
minhar:pedindolhe per húa carta q dade qu~ o Apofiolo S.Tha,me ali 
deiTe ordé como aquelles feus em- tinha, comó memoria dos traba-· 
baixadores em hmn nauio dos [eu? . lhos; & 1nartirios que ali Raílàra.E 
fo.ílêm a Cochij, porq os mandauà · q elles com .zelo dé faluãr (uas almas~ 
ao capitão môr cõ negocio que im- · & peífoasj fe v in hão entregar a elle 
portaua _muito ao feruiço delRey de per meio daquelles feu~ em baixado 
Portugal. A qual coufa Vicente So- res, como fe pudetáo entregar a d . 
drê fez coin d_iligencia mandando Rey" .de Portugal fe prefeme fora, 
húa carauela das fuás que os leuaHe, pois elle reprefei1taua a fua:por quã 
& o Almirante os recebeo hõrada- to e~les querião (er ;goperi1ados & 
mente & tornou logo~ efpedit:má regidos per elle,& e1n final' de obe~ 
,dali do dizer per , elles a elRey que diencia lhé entreg<\u~ó a vara d.t 

:: teueífe fua hida por mui certa a Ca- jufhça que entre íi tinháo. Con1 as, 
banor aífentar as coufas q lhe man: quaes palauras lhe aptefe11tará6 húa 
daua requerer, fegundC?~.f~rma d() q · vara vern1elha tamanha como hrn~ 
elk tinha afientado có1n elRey ·~~· ceptrõ guarnecida nas põras de pra-: 
C~chij.Nefl:e mefmo tempo vietão ta .~ na de cirna tinbão tres cãpài:.., 
a elle Almiráte outros c:m.bq,ixa1o-- I)has de prata. O Almit~nte . depois. 
rf4s q diziãa [er da gente C~1r~fl~.a q ·. que os ou ui o mofl:r~ndo ter graí1de·· 
habitaua per as co1narcas de Cran-:- ~, eóút~ntame~o. diffo & afsi 1o q_lhe 
ganor quatro legoas de Côch1j que aprefentarão :.· téf1iql~deo q a tnaes · 
em numero feriáo maes de trinta principal cou(a q dRey [e~ fei1b~r 
mil ahnas. Afubfl:ancia da qual em lhe encotnei1data; cta q rrabalhaílê_ 
baixada era fere Chri{tãos da linha-- p<?t tet cõmmiltação corri a chriíl:ã 
gem daquelles que o Apofl:olo S~ó dade dàquellàs partes, por ter hoti--· 
Th01ne baptizara naque.llas partes: c ia que auia n:uita & tniü auexa,dà 
os quaes (e o-ouernauão per certos dos infleis~ Porem como elle etri 
tifpos Ann~1eos , q al~ refidiáo & chegando 'à .India,tóin efia propria 
perrneio delles dauão fua obediécia ·gente de ii1.6eis tiueta muito rraba.-
~o Patriarcha de Armenia .. E por lho como .elles oí.ll1eriáo dizer:d1a~ 
q9anto dles efiauáo entre gentios differenças lhe gaíl:araõ rodo á tem 
& Mouros de q eráo mal tra~a:d?_s1 po ican poder entender eln outra 

· .~ ~ cou(a1 

' 



tna pi-irneira 1Jec.vtda 
CúÍJ~a. -~- vendo ellc que per fi ~~n.ão . f! . ·~ ::~, ·~~;.~l M quanto o Almil~a11 .. 

• podia p fazer~or_efl:ar de carr~~nnol 1~ .q6·. ~ ~ te paffou ef1:as ~ou[a~ 
pera Portugal ,de1xaua efte cu1dado ·,~" . ~ com c fies emba1xado 
a hum capitão que auia ... de ficar na-

0
,/: ~~~~- ~~ res. d' elRey d~ Cana:-\ 

que! las panes com hua armada,o ~- · 1101~ da ehnHanda-
qual ao preféte eflaua em Cananor de de Crãganor: efhma o feitor Di o 
cóm ella: & a elle quando tiueírem oo Fernandez Correa con1 os 9ffi-
uecefsidade podi~à requerer quaL · ~iaes d~ feitoria -que de caJ1iáo or-· 
quer ajuda & fauor porque elle o d·enados & principalmente cõ Gon 
faria com táto amor como aos pro~ calo Gil Barbofa, dando ordé ~ car-
pri<?s ~or~~guefes que auia dedeixar ga da efpecearia. O q~1al negocio fe 
c1n CocbiJ & C::manor. E quanto. fazia en1 hum recolhimento dç ma 
ao que tocaua a elle Almirante,po- deira táo·peno das na os, que ainda 
diáo [e! çertos que defpois q Deos que a terra foífe fufpeito[1,o ,fi tio do 
o leuatle a Portugal: elle reprc:fenta luoar & fauor de~las os feguraua de 
ria fuas coufas a elRey feu fenhor, . qL~lquer temor. E o éj_ maes nefl:a 
de tnaneira q na primeira armada parte defcanC1.ua os no fios , era não 
proudfe como elles foíTem confo- auer ali aquelle trafego de mercado 
lados. Finalmente o 'Almirante per res de Mecha como auia en Cale-' 
efl:e tnôdo os fatisfez & lhe 19eu al- cut, & Mouros da terra eráo poucos 
gúas c_onfas cõ q os efpedio defpois & não mui poderôfos, & a pouoa-
q fe·inforn1ou do 1nodo de (ua rei~.. ~ád dos O'étios coufa mui fraca,& as 
giáo & vi?a. E porq da chri~anda- cafas delRey 1netidas détro polo rio: 
de ddl:a gçnte & do que fe acerca de;lllaneira éj afsi da parte da pouoa-' 

.à~lles tetn. de fanéto Thoq1e, ao çáo dos Mouros & gentios como 
tl1~n~e P~ftlcularmente ~rataFem~s, repairo de força q o Almirante nif-
& pn~Cip~lment~ ~ma noila Geo... [o fez,tudo efiaua feguro _pera qual-· 
graph1a letxamos de o fazet ~l qui. que r cafo que fobreuicfle fegundo 

·C A P I T y L Q. Vll. o ef1:âdo da terra)do íitio da qual ao 
~ diante faremos nuior relaçáo.An~ 

'~Como oeA,lmirante per hum dandó o Almirante no 1naior fer- · 
artificio de engano qu·e hun'J uor defic negocio de carregar as 
c:Bramane.teuecorn elle foi ter naos veo a elle hum Bra1nmane, q 
ao pot:to de (alecut, on4e paf entre os Indios he a pdfoa maes e .. 
[ou grande rifco de lhe q\ueima fiimada p9r fua· religião: o qual tra~ 
1·êa na o, (5 0 q....,[ohre tiffi_ ofiez: zia coniígo tres peífoas, dóus dos 

.rr d quaes dizia 'ferem filho & fobrinho 
P~Jla 0 0 qual tra6alh;J par- & o outro feu feruidor,pedindolhe 
tto per a eHe Reyno ond1e che- que ouuefie po~ bem dar lhe ,licen_.. 

$01_!_ a fo!uarnento:~ ça pera v~r e1n fua companhia ao 
· Reyno 
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Reyno de PÕrtugal ver q mtldo da 
. chriflandade pera maes facihnente 
fer doéhinado nas coufas da nôíia-· 

, religião. O Almirãte vendo na fuas 
palauras & pdlàa fer homem per·a 
dbmar & maes com tal propoíito 
como elle dizia, o rnandou.agafa-
lhar em. fua na o : & certos babares-
de piméta que dizia trazer pera fua 
prouifaõ, & ourra fazenda de que a 
principal era algúa pedraria de pre-
~o. PaíTados dous ou tres dias, téd~ 
o Almirante co1n elle pratica: diífe 
lhe e fie Bramn1ane g elle lhe que-
ria defcubrir a verdade da caufa da 
fu·a vinda a Portugal, per ventura fe 
o afsi náo fize!fe a elle Ahnirante 
lhe pefaria de_ o não ter fabido a te1n 
po. J?izendo que o Ca1norij feu fe-
nhor o inuiaua a elRey de Portugal 
f obre . concerto de pazes & preço 
das efpecearias pera affentar com el-
le efias coufas de 1naneira que ficaf-
fern finnes & perpetuas: por quáto 
~he parecia que f(mdo feitas per' os 
feus capitães não podtáo fer tnuito 
duraueis, pqrque quada anno vinha 
hum) & fegundo fua condiçáo afsi 
1nouia os partidos da paz. O Almi-
rante lhe refpõdeo .,que fe por razáo 
de as pazes ficarem firmes & tudo 
o maes <}o Camorij aífenrafle con-
f~nne ao feruiço d 'elRey feu fenhor 
o inuiaua a Portl,Jgal,a elle Almirán 
te parecia coofa eícpfada;porque os 
poderes que elRey daua_ a feus capi-
tães eráo tão fole1nnes & de tanta 
auél:oridade naquellas coufas 9ue 
elles fazião fegúdo fuas infirucções, 
que tinhão a propria for~a,& ~igor 

como (e per elle meíin'o foíTem féi .. 
tas. Finalmente tanto praél:icarão 
ambos 11dta materia de paz ·, que 
veo o Brammane a dizer que fe elle 
Almirante quifeífe algú tanto abrart 
dar defeus queixumes,elle feria me.,. 
dianeiro entre elle & o Catnorij có 
que os negocias vieífem a melhor 
efiado do que efi:auáo:& que deuia 
querer que efia paz & conc~rto fof-
fe feita ante per elle, que vir hú no .. 
uo capitão de Portugal & acabar 
ifio cotn o Camorij: & tnaes póís 
lhe tanto amor & graça nwfirara a 
primeira vez que com elle fe vio,& 
táto procurara de o liurar ~as mãos 
dos Mouros feus·imigos·. E que em 
penhor defia offerta que prmnettia 
de íi, não podia n1aes dar que fua 

1 

·.peffoa & as de feu filho & fobrinhm . 
que não fairiio da nao tê acabar tu.., 
do querédo tornar ao porto de Ca~ 
lecut.O Almirante vendo à conf\:ã-
cia das palaur~s defie Bran1n1ane,& 
a feguridade de fua pefloa,& confia .. 
do na entrega que fazia de fi & do 
filho & fobrinho , deulhe licença 
que foife a Calecut dar conta ao 
Camorij defia praébca qne ambos 

' tiueráo : o gual !1áo tardou 1nuito 
com fua repofia , & pala maes au-

. él:orizar trouxe coníigo hum ho-. 
n1em que elle dizia fer Naire dos 
principaes da ca[a do Catnorij. Di -r 
zerído da fua parte que era conren.., 
te de pagar em efpecearia por as. 
coufas· que farão tomadas no ale 
uantamento contra Aires Corre" 
atê quãtia de vinte mil _rard:os mo~ 
da ~a terra que da noíla fao de ,r,re-; . 

Q} zentos 
,' 



z·entos & [etenta reaes quada hum~ 
Vendo o Almirante tal recado, pa-
receolhe q dte môdo de vir aqud-
le Brammane afsi difsimubdo não 
era tanto pe~a vir a' dl:e Reyno fe-
gundo elle dizia, como por artifi-
cio do Catnorij :-por efiar jâ arepen~ 
dido fabendo que elRey de Cana-
nor & elRey de Cochij. dhuáo có 
elle concertados & elle ficaua de 
fôra. Finahnente o Almirante por 

. üão perdet efie negocio qüe ibe a 
dle parecia e11:ar mui certo, enco .. 
1nendando a frôta a dom Luis Cou-
tinho capitão danao Líonarda,tne-

" teofe em a nao Frol de la mar,capi-
·táo Elteuão da Gamma por fer mui 
f'oderôfa,& fem querer leuar coníi-
go maes que húa carauela fe

1 
partio 

pera Calecut.Parecendolhe 9ue po-, 
·dia là achar as outras de Vicente So-
·àrê, por auer poucos dias que per a 
carauela que leuou os elnbaixado-
res de Cananor tinh:ll recadp delle 
como ficaua fobre Calecut: perô 
:,ão fabia o que lhe ali acon,tecera,~ 
Forque _fe elk Almirante fora C1be-
'l!or diíio não viera da maneira que 
'Veo fobre as palauras do Br~mma
'11e.E o que Vicente Sodrê tiqha paC. 
fado, era que auendo algús dias que 
cf\:aua fobre Calecut tolbenpo que 
11áo emraffe ou fai!fe nauio : efirei-

. tou ifto em tanta maneira , Hue at~ 
()S barcos dos pefcadores qLje Gijáo 
a pefcar perfeguia con1 os bat:eis das 
s.1aos. O gentio da cidade cpmo o 
principal nlantimento de que fe 
íubftenra hepefcado,vendo não ter 
:tu?~P d~ poder ir. pefcar : Ofdená-

r~o húa cilada aos bateis de YICC~lte. 
Sodr~,lançandclhe ao tnar hús pou 
cos de barcos dos pefcadores como. 
qu~ hiáo a feu officio. Os noílos 
bateis tanto que os virão a grão 
prefa foráo[e a elles : os quaes co~ 
tneçaráo de fe recolher artifi.ciofa...; 
mente tê os meter na boca de. hmn 
efteiro onde jazia a cilada. Do q~1al 
lugar fubitamente fairão màes de 
quarenta zambucos & para os; com .· 
tamanho ímpeto todos remo etn 
punho , que e1n brcue cercarão os 
noilos & cobrirão a todos de húa 
chuiua de frechas que logo naquel~ 
la primeira chegada encrauou mui..: 
tá gente. Co.m .o qual fobrefalto e~ 
.fiiueráo em muito perigo , 'por a 
Inultidáo dos imigos & a frechada 
fer tanta que coalhaua o ar, fem o~ 
·no fios fe poderem reu9luer com el-
les,mas quis Deo,s que o tiro de húa 
carauela remedioutudo : porque foi 
dar o pelouro de hua bomba r da no 
n1eio 4o ca,dume dos zambucos, 
com que ar'rombou o principal' em 
que vinha o capi,táo de todos. Por 
foccorrer ao qual de[aprdfarão os 
noffos, com que tiueráo tempo de 
ir bufcar abrigada das naos : onde 
elles não oufàuáo chegar, porqP? 
começou a artilberia dellas tneter 
algús no fundo que os fez recolher 
ao lugar donde Cairão. E porque fi"' 
carão bem cafbgados daquelle feu 
ardil o qual lhe não fuccedeo como· 
cuidarão :deixõu Vicente Sodrê o 
porto de Calecut &,foi dar vifia a 
Cananor ao tempo que o Almiran.: 
te chegou_ ali)~ efia foi a cauíà p~r 

. ,qu,t: 
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que õ Í1~0 achotl: o qual defpois q cõfuíàb gí.1e Í1ão fabiáo onde al.Iião 
efpfd io a carauela qm:: di!lernos em de acodir, porque toda a nao dl:aua 
bu!ca deJle, confiado nas palauras cercada e1n torno defies paraos. O 
do Bra.mmane & em deixar taes r - qual fobrefalto lhe deu muito tra-
fens como erão ·o filho & o fobri.. balho , porque não [e aproueirauão 
nho & o naire: deulhe lúgo licença da artilheria, c~ lhe ficaua tão alta . 
que fofTe a terra có recado a elRey. C]Ue não podia pefcar os za1nbucos 
A repoft;:J do qual forão palauras & barcos que ·ef1auáo pegadds no 
brandas que dobrarão a confiança cofl:ado da -nao:& fôm~nte lhe fer~ 
ao Almirante,a,cõdufaõ das quaes, uião bêfl:às_,efpi11gardas,& pedr~das. 
era que·elle tinha 11}a11dado cha1nar A dl:e tempo (como diíTemos) ti-
certos líomc;ms principaes do feu nha o Almirante _efpe~ido a caraue-
Reyno que auião de ferprefentes ao la que vie~·a em fua c:ompanhia, có 
aíknrar daquellas pazes & contra- hum recado~ Vicente Sodrê que fe .. · 
tos das efpecearias ; por ficaré maes . gundo Coubera andaua f obre Cai'JR .. · 
firmes ~ que lhe pedia ouneífe por nor: o quallhedeixara per popa da 
bem efperar que vieífcn1 •câ não po-. f~a na o, bmn parao grande q tmna-
dião tardar dous dias. N_os quaes o ra vindo d le Aln1iranre de Côchij, . 
. B1~ammane hia & vinha muitas v e~ os ·Mouros do qual dandolhe efia: 
zes â tet:~a, - Ôra con1 ca~f~, Ôra fetn carauela caça fe fàluarão ern térra. 
ella fingindo necdsjdade diílo: & Os Mouros qne tinhão cercado o 
C]Uando veo ao terceiro dia qtiizera Alnürante, vêdo dl:e parao· & quão 
per n1odo difsimulado leuar o filho animofamente os nÔífos defendião · 
coníigo,mas não o confentio"'' Al~ a entrada danao & quanto dan1no 
tnirante,de que teu e mâ fufpeita.Fi- recibião de1les: quizeráofe aproueí~ 
naln1ente aquella noite elleficou tar defte artificio que trazião , qut:: 
em terra fem vir dormir i nao: co- erão dous barcos juntos com m ui-
tno qucm·t,emia fer logo pâgo dos ta lenha & tnateriaes pera quando 
enganos em qt1e andapa, & apparc- .. lhe poífeílé o fogo fe afcendet 1naes 
cerão ante 1nenhaá.Os quaes epga- · prefies aínda que lhe acudí!len1 cõ 
lJOS forãà bbra de cem paraos que agoa. 9s quaes barcos farão amar .. 
no quarto d'alua cercarão mui cala- rar ao parao que efl:aua por popa da 
da~1eote a nao do Al~i:ante_:& vi- nao: & pofi~ ':foPo.nelles .. come-
nbao os Mouros & IndlOs tao OU- çou logo leuar tao tunofamete que 
fados que começflráo trepar per as e1n breue fe ateou a labareda pelos~ 
cadeas das mefas da guarniÇão. Os caftellos da naà. O Almirante qLlâ-: 
nÔífos que vigiaui o [eu quarro,quá dnvio t~o gr~nde perigo não achou 
do derão rebate nos outros que· dor om.ro remedio maes prompto que 
miá o, com o (o no ( perô que o te- mandar cortar as ama~Tas ,_ húa da~ 
mor muito efperta:) era tamanha a qüaes o de~eue n1tüto: porque re .. 

. -- - - ~ · . _ ~ 4 . ~enao 
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h.,endo elle qué de iwite os Mouros chij 3 o~de chegá?~ r_en;p~o q.ue e: 
fegm1do [eu vfo a ren1o furdo ou a flauao )4 as n:tos ta o prdtes que ef-
nado lhe v.ieffern cortar as amarras ped1do d' elRey ordenou como o · 
pera lhe darem com a nao â coH:a, teiror D iogo Fernandez Correa, fi .. 
a ~da parte do mar todo o' d'efcuiJer-. caíie feguro no recolbiméto de ma-
to del1a er~ húa grdflà·cadea ·q efia deira <.Jue lhe tin~a f~ito. Ao qual 
ua de maneira que a não pode alar- deixou trinta homems . & por efcri-
gar fenão cortando a mdlna cade~ nães de (eu otlicio Lomenço More-
que lhe deu n1uiro trabalhp. Pera no & Aluaro yaz: & efpeãido del-
como a na o (e achou liure & obe- les parüo(e pera Cananor a de~oito 

' deceo â vela começou de abrir ca- de Janeiro onde cbeg0u. ElRey co-
. minha por íneo. dos para os dos imi 1110 j1 efl:aua fobmetido a roda a ra-
gos,dei~ando o que tinha per popa z.ão & aos apontamentos ·que lhe 
entre elles:os qt;taes por fe liúrarem elle Almirante tnandara [obre o có-
da labareda delle ddàpreí1aráo o traéto & preço das afpcceari,ls: não 
cÔ{bdo da ·nao, que deu caufa a q ouue maes detença que afin arem. 
os noífos fe pudefiem aproueitar da ambos efl:es .contraétos & receber 
artilheria. Finalmente tanto anda- gengi'ure & omras couíâs que elle 
ráo aquelles infieís perfeguindo á Alrnirante auia de tomar. E també 
üao ás fttchadas & lJõbard<1das atê lhedeixou ali feitoria en1 ülltra for-
que . a me11heceo : no qual tempo ça como em Cochij : & por feitor 

. poHo que da terra concorriáp mui- Gonçalo Gil Barbofà, & eíCríuáes 
to maes paraos : fobre veo Vicente de feu cargo Bail\áoAluarez & Did 
Sodré que com as carauelas Rue tra go G·odínho coJ;U atê vinte homés.· 
zia fez tal defiruição nelles g lhe cõ· Ac:abadas cfl:as coufas panio o Al~ 
ueo tornarenfe todos ao efl:e'iro do- nlirante de Cananor em compa-1 

de fairão. Tanto que o Aln~irante nhia do qual todo àq~1elle _dia veo 
fevio defapreffado defl:e trabalho, Vicente Sodr~çonl fua fr8ta, tê qno 
por pagar ao Brammane a fila'ldape [e apartarão. Na qual vi:1gem não 
.C}ue commetteo: mandou enforcar .. fez o Almirante macs detenç1 que 

· 11as vergas das carauela~ os tres refés C]Uanto em Moçambique carregou 
que lhe.deixou , andando com elles algC.as na os : & perô que com tem~ 
ao longo ~b cidade~ vifia d~: t.odos pos arribarão~toda via trouxcoDees 
l1um pedaço , & per derradeiro os a dl:e Reyno a dez de Nouetl'.tbro: 
n1andou meter em hum parao com . entrando pela barra de Lisboa com 
húa carta pera o Camorij, as pala~ nôue velas. Em a qual mar~ entra-\ 

. uras da qual erão conformes ao en. ráo com clle duas carauelas que: 
gano qm~ vfara per meio do Bram- ' vü1hão da fortaleza de faõ Iorge da' 
mé!ne. Acabado eH:e aéto d<,~ cafH- Mina, & duas naos de Omáo com 
go .Part~o[c o Ahnirante pera Co- lambeis pera o mdino traéto da· 

· Mipa~ 



lVfin·ã: &· húa de leuáí1te chnmada 
Annúci~da, q~e foi das maes fer-
mofas v~las que [e_ vio em toda Eu-
ropa: & afsi entr~ outras na<?s que 
vinháo. de F] andes ·que fizerão efl:a 
vinda do Almirante melho~ afortu-
n-ada. E corno neH:e tempo 'elRey 
cfiaua em Lisboa. quarído foi a ellcz 
leu ou as pareas que ouuera d' elRey 
de ~lo~ : as quaes co1n grande 
folemnidade a cauallo leuªua em 
butn grande bacio de pratá hum 
ho'1ne1n n8bre em pelote com o 
barrete fôr~ ante elle Almirante cõ 

. ' 

Foi. I 2 s 
tí-ombe.tas & atabales~ at01npat1ha.: - · 
do de todolos fenhores que auia l1à 
corte. Das quaes pareas elRey mán~ 
dou f.ner húa cufl:odia d'ouro ráo 
rica na obra como no pe(o , & to-
1no primícias daquellas viétorias do 
Oriente offereceo a noífa Senhóra · 
de Berhlem:â obra da qual cafa ap-: . 
plicou todalas prezas que perten-: 
ceífen1 a elle, & 1naes em quanto 
foíie'fua merce a vintena do rendi-' 
mento dos fi·uétos daquella é.:on~ 
quifia, com que [e faziáo as obras· 
da cafa. - · · __. 

.. , 

LIVRO - - ... 

.'> 
l 
i 

.· 

' I 

.. ;~ 



. - r.Da primeira q)ecaàÃ, 

·L ·I V R O SEPT I MO 
, DA PRIMEIRA · DECAD·A ' . 

~ .· ' 

DA ASIA DE IOAO DE BARROS: DOS FEITOS 
que os Porrugu~fes . fizerão no defcubrimenro & conquifia.dos n1ares & 
terras do Or~ente : em que fe contem a guerra que o Ca.lnorij.rle Ca1~~ut · 
por noffa. caufa fez a. el~ey de Cochij, & o que os nofiC?s fizeJ.;âo niílo~ 

E a(si .as ~rmadas que defie Reyno partirão os annos de quiuhen~s~ 
& tres' & AUatro capitães m~res Affonfo de Albuquer-
. qucJFrancifco de Alb.uquerque,Anronjo 
· · · · de Saldanha & Lopo 

Soares. 
\ I 

!f (apit.ulo. I~ .Co'tno o Cc1m~~ij Rey de (alecut po~ nójfa caufa 
. fezguerra a e!Rey de (ochij, f5 o que fuce e de o del/a. 

~S::iEm.:~ A N TO QY E ambos em defiruiçáo nô!fa, refpon 
o Almirante dotn d1a co1no homem que tinha maes 
Va.fco da Gainma refpeéto áfua fazenda que ~religião 

,,......,.,"". partio da In dia pe de Bra1nm.ane q elle era. O Carilorij 
ra dle Reyno,co- vendo que per nenhum mé>do de 

~~~~~lU- mo · o Can,1orij quantos cõmetteo o podia mouer: 
Rey de Calecu~ ficaua mui indigna- aífentou publkamente de hir cótra 
do com os maos fuccedim<,~ntos elle·com mão ahriada. pera que j~ 
de feus negocias , & ma~s vp1dd · tinha rirádado fazer algús apparatos 
crecer o dl:ado delRey de .. Co,d

1

1ij & de guerra íimulando que erio con .. 
o feu diminuir depois que en~ra1nos · ~ra nôs, & ifl:o <mte da partida do 
11a India: determinou bu[ca~·· pouq Almirante, dos quaes elRey de Co ... 
tnôdo de fe vingar dellas cqu[~s, & chij era auifado, & diffõ tinha dado 
principalmente delRey de · CqcbiJ. conta ao mefmo Ahnirante . Ao 
Porque não fôtnente acbaua pelle qual clle ·esforçou muito com a ar-

"' em algúas çarta1que fobreefie feito mada de (eu tio Vtcenre Sodrê, que 
lhe t~nha efcripto, húa n1an.e\p de ficaua pera o maes do têpo do ve-. . 
o efbmar em 1nenos do que fa~ia' rão andar naquella cÔfia en1 fauor 
ante da noífa entradQ na India: mas [eu & ddhuiçáo dp Camorij: a que 
ainda n1andando a elle algús Bfam·- elle mandaua que fo!Ie feito tantO· 
tnanes pera o prouocar per lTfodo dariu~o , q em fe defender teria aíiàz 

' de fua religião a fe çonform,~em trabalho. Com as quaes e[peranças,. 
& penhor ' 
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& penhÕr tão principal como era o Côchij djzend~ pertenéetlh~' a eU~ 
feitor & _ offiç:iaes q ficauáo em feu o feu Reyno. E vendo o Princi..: 
poder >elRey fe animou muito. Cõ pe Natnbe~darij que era herdeirà 
tudo. ~~mo e~a guerra que o Ça- de Calecut q todos indinauáo o C~ 
JllOr!J lne quena fazer, era toda per 1norij maes por lhe comprazer que 
terra,nunqua os noífos lhe puderáo por ben1 aconfelhar, fauorecido 
em pedir os apparatos della: pera a d·algús que efhuão na verdade,diífc 
qual a?jútou cii1quoéta mil homés qne ~lle era em contraíra parecer,. 
em 'bu lugar chamado Panan~ de- porque como aquellas indignações 
zafeis legoas de Côchij.E. pofio que contra elRey de CÔchij procediáo 
a todo los feus capitães & a Nam- da no!Tq. entrada na India:o di[cu_rfo 
beàdarij feu fobrinho tinha dito a das coufas pafiàdas Inofirauão quão 
caufadaquelle adjuntamente naqtlc injllfio era aquelle prefente moui .. 
lugar por fe jufiificar naqlle moui- menta. Porque elle vira entrar os 
1nento de guerra lhe féz húa falla: a Portuguefes na Ilidia com húa e1n .. ' 
refoluçáo daqual dl:aua en1 tres põ- baixada a elle Camorij: offerecen~: . 
. tos, na obrigação que tinha de fazer do paz & amlZade de [eu Rey,ouro.1• 

-pelas coufas dos Mouros, & no dá- prata, & mercadorias de que aquel..' 
110 güe elles & elle tinha recebido la terra tinha necefsidade: a troco 
de nôs, & na pouca obediencia que de pitnenta que fobejaua nella: os 
lhe dltey de côchij tinha fendo elle quaes per induzitnento dos Mouros: . 
Ca1norij do N1alabar & tudo . com logo farão dali mal tràtados. Def-' 
fauor de nôífas armas. O qual arra- pois na fegunda armada vil1do po .. ~ 
zoa1nento foi mui louuado de to- derofos & ricos do que protnette-' 
dolos feus Caimaes, & approuaráo rã.o, não fe teue cmn elles o paéto-
fer mui jufia a guerra que queria fa- que lhe con.cederâo per entrada: & 
zer a elRey de Côchij; & quê maes por lhe [er 1nándado maliciofameit 
afcendia o fogo della era o Mouro te tomarão a nao dos elefantes & 
Coje Ce1necerij q foi caufa da n1Ôr- a outra que dl:aua â carga & não 
te de Aires Correa cõ outros de fua de feu proprio moto. No qu.al tetn 
valia.E fobreelles co1n maes autl:o- po fe fizeráo damno na terra foi, 
ridade era Nambeadarij, fenhor da em defenfaõ de fmis vidas'· fazen ..,. 
cómarca Repdiln que efiâ ao p€ da ·das-, & fatisfação da injuria que lh~ 
fêrra: a qual comarca he hú pofro foi feita: coufa natural aos brutos 
donde [e colhe a _mdhor pimenta quanto maes aos homems. Foráo ~ 
de toda aquella c8fta. O qual não Cochij-acharáo paz, verdade, & ga-. 
<ontradezia tanto noífas cou[as por falhado, repou[aráo alij porque on~ 
odio q nos tiuéífe quanto pelas cÕ- ·de os bome111s achão dtas c~uf~s 

. petencias que tinha com. elRey de faze1n naturezaJ po~b _que dhaget~ 
r o~ 

• 
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ros-fejáo: & fe os elRey de Cochij todos húa cerra ddl:ruiçáo. Do qual 
ao-afalho.u Jcerca do c01nÚ parecer cafo tinháo grãde indignação con-
d~s bomems niífo tinha ganhado tra elR.ey de Cochij, vendo q auen.:. 
0 que o Reyno de Calecut perdeo;' turaua perder feu eitado &: a vida da 
& cada hum fentia em fua cafa.-{~~ todo los feus por defenfao· dos Por-
to maes fe o dle não fizera grande tuguefes que ali dhuáo: pois oca ... ' 
-era a India,_ & fe com quada hú da- mo\ÍJ não queria n1aes fatisfaçáo 
quelles que os podera agafàlhar elle delle que fazerlhe entrega d~les cõ 
Camorij ouuera de ton).ar quefl:áo: que ficarião am igos.Das quaes mur · 
iil:o era con~éder com todo los h o- muraçóes _os nô.fios erão fabedores, 
mems, porque todos recolhem etn & fegúdoo p~mo andaua indignado 
fua cafa quem lha enche de tanta tanto tenüão jâ a elle como aos ap-
fubil:ancia quata os Portugm:fes tra... paratos do CamoriJ: & tnuito 1naes 
ziáo e1n fuas naos. E ponj dle não defpois que efiádo el~~ e1n Repelim 
via n;tquelle negocio da guêrrà, que que feráo at~ quatro legoas de Co-
fua real fenboria começaua algú fitn c_hij mãdou grandes amoefiaçõas a 
·proueitofo pera oReyno de Calecut, -· elRey de Cochij chatnado Trin1ú~ 
& tudo paraua em defejo de v in. para & a todo los Príncipes & Bram~ 
gança, propunha o que tin~a 1di~o, ~rnes, requerendolhe que fizeffem 
náo por [e efcuíàr de fer o dta11te1ro edtrega dos Portuguefes proteil:an-
em cafiigar elRey de_ CôchiJ., mas do per todas fuas rcrligiões feretn ,ho 
porque temia q o [eu cail:ígo faiffe ·micidos en1 todalas 1nÔrt~s & dam-
fobre a cabeça dos filhos de quãtos nos que fobre eil:e cafo vieífcm. Por 
ali efrauáo: por ver que os feu~ vin- que obrauáo tanto eil:as amoefia .• · 
gadores auiáo de feros Portuguefes ções & excotnunhões defua religião 

· . que quada anno dobrauáo em naos com os primeiros infortunioS" gue 
gente & armas .. O CamoriJ Pl~rô ·q dR~y de-Cochij teue eln àlgúas vi .. 
algum tan_to ficou c01nmoui4o cõ étorias que o Can1oriJ ouue delle, 
citas palauras do Principe, era jâ ta.. que a tnaio r parte dos Príncipes do 
1nanho o adio que tinha a elRfy de [eu Reyno o leixarão, pa!Iàndofe ao 
Cochij, & auia tantc.)s que o :indi- Camorij. Entre os quaes· foi Cl1an1 
u~uão maes, que · aíkntou de todo de Bagadarij fenlior de P8rca, & o 
no que eil:aua detern:ünado. ElRey Mangate Caimal,& (eu irmão Nau. 
de Cochij per algús atnigos q t;inha beadarij, o Cai~nal de CambaluJ o 
e~ Ca~ecut foul-:>e parte de fia d~ter- Caimal de Cheriauaipil , & os cin-
nu~aça~ ~o Ca.morij, & logo com quo Caimaes da terra ·a que elles 
mmta dthgencta começou de fe a- cha1não Anche· Cailnal: que deráo 

.r perceber & n:io com-pouco clamor entrada per fua terra, a que o Ca-
·dó pou~:porq no _aparato da-guerra • morij pa!faífe â de Cocl~ij por efta· 
-que ~raz1a o Camorij be1n vião fer a fer a ella n1ui vizinha • Na qual 

paífagem . 
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pàO'agctn Trimumparâ pdejou ani lapidairÓ~ fendo feu proprio officie 
moGl·mére em quanto os feus o não bõbãrdeiros & fundidores de arti-· 
deixarão, & por defender dh paífa- lheria,q forão dcf}1ois caufa de gran 

O".em que e-ra per hum. vao lhe n1a- de trabalho aos nôílàs, & muito 
·~rã o rres fobrinhos a que elles cha- maior ao Ca1norij' polos defender.' 
mão Príncipes por fuccetlerem no E fe he verdade (o que fe não deue 
Reyno : ht:nn dos quaes chamado crer de húa tão illufire fenhoria co .... 
Narmuhij que "era o her_9eiro fe~ mo he a de Veneza) elles a quiferáo 
grande mingoa na terra,porfer mu~ infamar~ dizédo defpois que per feu 
c:xcellente c;malleiro & tanto q fo1 n:leio forão ter âquellas partes pera 
morto n1orreo a efperãç~ do pouo. vfar aquelle officio de fundir a arti-
oqual pouo andaua tão defconten- lheria etn"nôílo·damno. . -A ~ 
te dos nÔíTos pela conp:ancia q d-
Rey tinha de os não . querer entre ... 
gar q ten1édo elle que poderiáo re-
ceber algum damno dos feusJ ou q 
dle ficaria defemparado de todos3 

trazia os fem pre en1 fua companhia. 
Finahnente o Camorij con1 o gran_ 
de poder da géte que tinha tornou 
fegunda vez entrar a ilha de C~chij 
co1n que conueo a elRey paífar[ea 
outra ilha de Vaypij por fer rnac:s 
defenfauel,& principalmente por a 
cerca delles ter húa religião como 
acerca de nôs tem os lugares fagra-
dos que que·m [e a elles acolhe dl:â 
feguro' de receber algum dar:nno de 
feu i~nigo. No qual recolhnnento 
não' leuaua jâ peífoa notauel qne o 
qui[dfe feguir fenáo o Caimal do 
proprio Vaypij,que fempre o [ermo 

. nefies trabalhos cõ muita lealdade: 
& dos nôífos que andauão com elle 
fe leixarão ficar cõ o Camorij dous 
chrifiáosuaturaes da Efclauonia.Os 
')Uaes indo deite Reyno na armada 
do'Almirãte em lugar de n1arinl~c:i~. 
ros ,deixaranfe ficar com os noílos 
em a feiêoria _: íi~n.ulap.do que _erão 

CAPITVLO. II.' 

fi (o mo e!Rey dom Manuel o 
an'!o de quinhentos f5' trts 

'-'d 11 1 d. 11 ·ma ou a n ta noue na os re-, 
partidas em tres capitanias; 
de qeraocapitães rnôre.s Af-
fonfo de A l6!/tquerque ,F r àn-
ciflo de .A6uquerque .f5 .An .. 
t onio de S a!danha : f5 comfJ 
VicenteSodrê [e perdeo,f5' de 
alguas coufas que os ~lh~-. 
quer que! ftzerão por reflituirc 
a e!Rry deCochij no que tinha 
perdido na guerra que lhe [e{ 
o (arnorij. _ · · 

· ~~STANDO ELREY 
~: ~~~~ TrimÍípar~ de Côchic Õ 

1 

: · os nôffos ndle efiâdo de 
tanto trabalho,& pôftos 

nas grades hecefsidades ~ os cerca~ 
dos réJ& principalmére de mátimé .. 
tos q era ouerra de rodo o dia: che .. ~ 
go_~c1 f!ácifco de. ,b.lhuqu!fque fil~p · · ' 
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~á primeira 1JecadA, 
de Ioao de Albuquerque con1 feis primeiro a feis de Abril.~ & Fr~ncif .... 
velas, rres cotn q partira deite Rey- cá de Albuquerque a quatorze~ elle 
no por capitão & as outras da anna · foi o derradeiro que chegou â India, 
da de Vicente Sodr~. E porque no o outro capitão pera ~ndar de ar- , 
Jndino anno de tres em que elle _ mada na boca do eft.re1to er~ Anta~ 
partio, partirão outrasfeis vêlas,da.., nio de Saldanha filho de D1ogo de 
remos razão de todas & do môdo Saldanha,& com elle hum cauallei-:-
t=omo fe repartirão : pois todas fo- . F_o da cafa d' elRey per llO_E.le.Ruy 
rão a tempo que refiituirão a dRey Lourenço Rauafco, & Diogo Fer-
de. Côchij , & fegurarão a vida dos na-ndez.iPereira de Setuual, que por 
nôíl'os que con1 elle eirauáô. ElRey fer bon1em n1ui . vfado no mar hia 
dom Manuel porq o negocio defta ta1nbem por mefie ~a nao. Da via- -
cõquifia & cãmacio da In dia qua- gem dó qu.~ Antomo de Saldanha 
àa anno cõ as armada~ éj de 1~ eráo em [eu lugar fare1nos ~dação por 
vindas,defcubria o éj _conuinha pera continuarnws . com Francifco de_ 

. melhor proceder nelle: ordenou de Albuquergue dando primeiro ra~ 
Jnandar efte ànno de quinhentos & zão dos nauios de Vicente Sodrê. 
tres nôue naos rep~1rridas en1 tr_es que elle t9pou na côfia da India 
.capitanias, as feis pera virem com be1n perdidos : & ~fsi o nauio de 
carga de efpecearia, & as d·es pera Antonio do Campo que como a~ 
andaré na boca do efireito do mar tras vimos com. hun1 temporal fe 
roxo efprrandó.as na os dos Mouros· perde o â ida da confema do Almi.:. 
oe Mêcba com. qqe tinhamqs guer- -rante. Vicente'Sodrê fegondo atras · 
ra. Das primeiras rres naos era capi- diffemos, partido o Almir~nte da 
tão m&r'Affonfo de Albuquerque India junto de Cananor [e apartou 
filho . de Gonçalo de Albuqperque , delle: ficando com· regimento que 
fenhor de Villa verde , & qs. dous andaff<:> e1n quanto o tépo lhe deiTe 
capitães da fua bandeira erão Fernão- lugar na côfia do Malabar etn fatwr 
Marrinz de Al1nâda .filho de Va[co de Cananor & CochiJ , f.nendo 
de Almada_ alcaide· môr q fqi defia guerra ao C::amorij na entrada & 
villa, & Duarte Pacheco Püeira fi- faida das naos de Calecut. E quan-
lho de Ioão Pacheco, & os dpus ca- do o tépo lhe não [eruifi'e pera andar 
, pitães da conferua de Francifco de naqlla côHa q heno inuerno: foíle 
:Albuquerque erão Pero Vaz da Vei andar na boca. do efi:reiro do mar 
'ga de Momemôr o nouo, & Nico- roxo fazédo guerra ~s naos de Mê .. 
lao Coelho que foi no defcuprimé- cha, o qu:ü reguimenro elle cõprio 
,to cor~ d~om ~a[co da G~mma, tê [e perder. A prilneira coufa que 
efl:as fe1s velas erao as que auiáo de fez foi aos ilheos de Sanéta , M~ria 
trazer carga de efpecearia. E pofl:o tomando quatro naos~de Ca:lecur, 
s~~ ~ffonfo de ,Albuquerque partio as quaes trouxe a .Cananor OÍ1~e, 
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f?rão defcarregadas ~e ;rroz.& _m.i .. ra 'que rem. ~ parte cté Ati:ica: & de~ 
nmentos que leuauao fazendo eQ- fte cabo atraueffou a côfia de Ara-
nega ~e tudo ao feitor Gonçalo Gil l:ia por fei 1naés feguida da~. na~s q 
Barbofa : & os Mouros que nêllas da India hião ou vinháo do dl:reitó 
vinháo d~u a elRey de Can~t1br_a do mar ro:o, en1 a qual paragem 
feu requer~mento por auer ai: mur- tomou alguas de Cambaya cõ rou-. 
t~s -~ue erao parentes de algus que ' pas,& outras de Calecm con1 efpe-·-' 
vtmao en1 Cananor, a qual coufa cearia que todas hiáo pera o efireito. 
elRey dl:ünou em grande honra. E E porq dle andou ali qbra d@ dous. 
netl:e tempo qua~ etn fatts~ação de- mefes & os ponétes que crão Aprii 
i1a ôbra elRey o auifou do q o ~a- · & Mayo ~orueçarão de ventar,con .. 
·morij mouia contra elR.ey de Co- tiedhe buftar algurn abrigo:o qual 
chij: com o qua~ recado elle fe par- foi h tia 'enfeada vizinha âs· ilhas a q 
tio l~go pera CochiJ , & de ca~ni- chamão Curia;Murja, & ifio per 
nho tomou tres zambucos que vi- confdho de dous Iv1ouros pilo..;· 
nhão das ilhas- de Maldiua a q pos tos com fundamento que como 
fogo por faber fere1n de Calecut. vidfe Agofl:o de fe fazer navolta da 
Cheg::tdo a Cochij enqegou a pre- India por jâ fer paffado o innerno. 
za delles ao feitor & viofe có elRey: Com o qual fundamento eiltrado 
'dizendo. que era ali ~indo ao· que ndla enfead~ a c o dirão lÔgo â ~ibeí-' 
mandaíle delle pela noua que tinha. . ra do mar. hus poucos de Ivfou~os a 
·dos grandes apercibimentos que o que elles chamáo Baduijs:éuja vid.:l 
Camorij fa~ia pera vir contra o feu ~1e paítorar gâdo & andar no cãpo-· 
Reyno.ElRey cõ palauras de muito ao m6do que dizemos que andá<Y 
agradecimento dhrnou aquella fua os Alarues. E pofio q no priricipio 
vinda: dizend~ fer verdade o que fe tiuerão a,lgmn re~eo dõs nôffos,def-
d.\zia , mas como era 1~0 principio ·· pois que gofiarão do be1n que lhe: 
do inuerno cn1 que o Camorij não fazião ,dando lhe Fanos,arroz ~ou..
auia de ~nouer feóão' paíiado elle, tras coufas que entre elles não auia~ 
era efcufada fua prefença que ben1 , fizeráo fe tão familiares a dles;da11-, 
poderia dar húa vifra ~ côfta daAra· do lhe carneiros a troco ~é fu_:s ne~. 
hia pera onde dizia q dhua de c a- cefsidades, que ~e .. ch~g~rao co mo~ . 
miriho,& quando em boa hora tor lher~s & . filhos a pra1a do n~ar a fa, , 
naíle feria ao proprio tempo que? zer algúa pefc,1ria con1 que fe man, 
Ctlnwrij moueífe fe adiante ouudle ten1 boa parte do anno. E auend~ 
d~ proceder no que tinha Aco~ueça- peno __ de hum mes & me_~~ 'lu c ~1~ 
do. E[ pedido Vicente Sodre d elRey eflauao~ con1o dles BadUlJS nnbao 
foi ter filha Cocotorâ onde fez [uá e:onbecimento de hum cerco rem-
aaoada,& deÜà fe paífou ao cabo d~ poral que âs V\.Zes ~ ali fo~reuem 
Gu.ardafu que h c a macs oriét~l ter.. der á o aui[~ ao~ ~1Ôflos: aos quae~ 
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-parecendo [er ilfoJn~do de~: hm- feu dl:ado i~~e. offereçeo as naos, & 
5ar dali, .por [e dtzer que amao de . gente que alt v1nha,& as outras que 
pai1àr per aqt~ella__ côfra ce:rtas Anaos jâ eráo ante ~e1l? part~das .do ~ey.:. 
de Ormuz,de1xarao fe d}ar :te que no; promettedolhe nao fe parnr~1n 
~ cuüa de feu damno v~rem ·qtk.os tê óná_odeixar em púífe defuas .ter .• 
Mouros lhe d1zião verdJde. Porque ras co1n viétoria de feus .imigos,por 
fot tal o tempo q· fe perd~o Vi~en- que elRey dom Manuel feu fenhor 
te SodrS com a 1naior parte da gen- . nenhúa outra co ufa lhe ma_fs enc~
te, & afsi fe perdeo 'O nau i o_ de mendaua que trabalharem nas cou-
Bras Sodrê [eu irmão & os oUtros . fas de feu eil:âdo cb1no em o feu 
milagrafamente ·e[caparão. ·Cdfan~ proprio.~não fer ajudado de Vi-
po o qual tempo, fe fizerão ~ v~fa cente Sodrê fegundo tinha C1bido 
:Camínho da lndia , onde vieráo ter fua real fenboria era a cauC1 , pois o 
<]riando Franciko de Albuquerque efpjdira ao tempo qt1e fe viera offe-
os topou : & com clles tambem fe recer a elle: & como o mar p6de 
aju_ntoti ·Antonio do Campo capi- 1naes ÇJlle a vontad~ dos hornems 
tão de hum nauio que fe perdeo da · o imp·edio de maneira q fe perdeo 
armada do Ahnirabte, & foi inuer.:.. como faberia. ElRey defpois de lhe 
nar na ·cô-fta de M~linde etp hGas grarificar e~às coufas , como tinha 
ilha"s fen1- fáber onde dl:aua meio 1nui viua a dor logo começoú a pra 
perdido. Francifco qe Albuquerque ticat no môdo de [ ua refiituiçáo,: 
como hia n1ui inteiro com r,nanti- ·dizendo que a(c;i thonradellccapi-
tnentos & coufas do Reyno.,.reco.. . tão pois tinba táo nôbre gente con 

' lhi~os efrç:s nauios proueos ~1o ne.. figo c.otno a bem da carga· das Li aos 
cdlario,principalme~ltcos da arma" coLrinha_ que a ilha de Cochij foOe 
da de Vicente Sodré ·que era muita logo de( pejada. O que..Francifco de. 
gente môrta â fôme & fede 1 ·com Albúguei-que· cumprio pela orde-

. os qu:1es foi ter a Cochtj, ond~a- nança d'eiRey, polo 1naes compra-
chou ~lRey quaíi táo pddtdo na zer: faindo lôgo em bateis em terra 
ilha de Vaypij. E o primeiro. cor1- com que â enfia cta vida de muitos 
farto que lhe deu, foi appref~itarlhe do Ca1no-rij que eil:auáo em guar-
o que lhe elRey dom ·Manuel man- da, como dos reueis a elRey, náo 
àaua,queerão muitas pêças ricas pe fômente defpejou todo Cocbij,mas 
ra·.? f~ruiço dej[ua cafa ae modo dos ainda a ilha Cheravaypil : ep1 que o 
pr111~1pe~ ?e·Hefpanha : & com el- capitão Nicolao Coelho per .f\la 
las lhe dli1e ~s ~a~auras ·que auia n1i- propria m·ão 1natou o Caimal delta 
fier hum pnnc1pe que tinha pa-ífa- & toda a terr~tornou ~ obediencia 
à~ . rantos traba~hc;>s i1os quae1; mo- d' elRey. Defpois fez Fra:ncifco d:e. 
~tou .a l.e.aldade -& amor qu~~ com . Albuquerque al gúas entradas com · 
nofco_ t1nha. ~pera refiitui~ão de os capitães das naos: indo jâ maes 
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denri'Ó per os dos & eHeiros co trio dle toh1ou fobre fi· o fazer da fort;t: 
roda a terra h e retalhada a môdo de ~eza: & por a íingular deuação que 
lezii·as, defiroindo & queünando tinha no Apofiolo Sátiago por elle 
111tlitos lugares Jo fenhor de Repe- fer caualleiro de fua orde1n & a nao 
lim e1n gue ouue honrâdos feitos,â e1n q hia f~ chamar do nome defis , 
cu fia do Gngue dos nôífos & cotn Apofiolo ouue a fortale?:a · noinCi! 
morte de quatro. Fralicifco de Al- San,étiago: a qual fe fundou onde 
Buquerque co1no vi o elRey alegre Ôra efl:~ a caG do Almazem da ribei 
& fatisfeito deitas coufas que [e fa- · ra & afsi fundou hGa Igreja do orâ- ' 
z1ão em fua rdtituição , por leuar go de São Bartholomeu no proprio 
recado d'elRey dom Manuel pera lugar onde ainda eH:â. Parece que. 
iílo,falloulhe em fe ordenar húa for approuue aDeos q ellefoffe auétor 
taleza: dizendo que húa das princi- defias duas óbras, h_úa efpiritual que 
paes cau!as de elle & os Portuguefes , ~oira fundação da' Igrej: ~ & outra 
tere1n recebido tanto trabalho na temporal da fortaleza:nefia toman-
dcfenfaln de fuas pdloas, fora não 'do pôífe po_r parte do Reyno & na. 
ter'em algú re.colhin1éro fôrte em q - outra por parte da Igreja Rotnana~ 
[e pudeB.em defender ao inip_ero do As quaes porque forão da madeira, 
C,amorij E pois o paíi~do aconfe- pode1nos dizer feren1 timbrez das 
lhauaao pr.efente,era nec~q:1rio q~.;;te outras' de pedra & cal que dle fun-
ftJa real fenhoria deíle hum lug~r & dou, en1 Goa Malaca & Ormuz: 
mandaífe cortar 1n~deira pera faze- principaes cabeças .dos reynos & 
re1n húa fortaleza em qu~ qs Porni- e fiados da In dia de que ren1os pÚ!fc:; 
guéfes éj ali auião de efiar teue!fenl como vêremos em [eu lugar. E por1 

onde recolher fuas peífoas,_& as mer que â nôua que achou das entradas· 
cadorias pera c01nprada pimenta: que Francifco de Albuquerque fez, 
porque darnaneira que a terra entã9 o encitarã9 cõ húa virtuofa ümeja, 
dl:aua, de dia fe não podiáo vigiar defejando de fe ver e1n outros .taes: 
as cC?ufas qú~nto n1aes de noite. El- . feitos, pratica~l~O _co1~ dle .. & .~om 

· Rey como v1o fer o requerilnento õs outros capttaes: adJunrarao obra 
juf\:o & ne:ceffario pera o negocio de quinhentos homems nos bateis 
& maneo do tra?to, mandou lôgo das naos & paraos que tinhão toma ... 
dar auiame.nto a tudo: çomeçando do aos imigos, detern:inando irenl.; 
a qual ôbra chegotJ Affonfo de Al- dar em Repelim, do fenhot: dá qual. 
buquerque Iem auer caufa que .o, H~· ... elRey de Cochij tinha rêcebido n\ui. 
tiue!fe.no caminho., fô1nenre rem,._ to -dam11o. Perô efia · ida não foi . 
pos contrairos. Cõ a vinda do qual afsi rã o leu e como parecia no prin-'~ 
fe repartio·lÔgo o trabalho, p9nj a cipio, ~quelles que foráo efpías _da · , · ' 
Francifco de Albuquerque ficob o terra: porque o fenhor de Repel~~· ~ 
auialnent~ ~e dar ~arga ~~ na os, & . tinha c;~níigo .. paífante de dhous Jnll':'.; 

R o1nems · 
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hÕmems, rõdo's í1airês & gente d~f-: qual tetrahiment6 '~·he' deu a vida~l 
traem pelejar, & ràn1bem 1nuitos porque chegando junto delles em 
paraos & artilharia d'elRey de Ca- hmn efc~mpâdo onde os Indios 

. lecut como quem temia q o fo11em começarão de [e derramar por lhe 
vifitar. Con1 tuslo approuuc a Deos toma~em a e~barcação: varejou a . 
que os núífos entrar~o & queima- artilharia que vinha nelles, de ma-
ráo o lugar: com a qual viêtoria el- neira que não fôn1ére os fez afaíbr, 
Rey de Cochij ficou rnui contente mas ainda chamou a Frat~ifco de 
porq defie feí1hor de Rcpelim de- Albuquerque que não era paJJado. 
fejaua tomar crua vingáça. Defpois Per os quaes tiros conhecendo que 
fizerão outra grande entrada per os pelej2tua, chegou a tempo que o ti~ 
rios acima feis legoas contra Rcpe- rou daquella afronta en1 que fe ou-
lim e1n éj Affo11fo de Albuquerl1ue _ uera de perder: porque alen1 ddh 

. fe ouuéra de perder: porque como e1n que os da terra o rinhão pofio, 
andaua defejofo de fazer por fi algúa erâo chegados trinta & tres par~ws 
~oufa, & elles p~rtiráo de noite pera de Calecut, & andauáo todos tão 
que em rompendo alua,-da n1enhaã azedos & fauorecidos hús dos ou-
deífeln. no lugar, adiantou fe.ranto . tros que não fe podia elle valer per 
.de Francifcd de Albuquerq~e que . rhar nem -per terra. PerA chegado 
.teue te1npo pera dar em hLvn lu- Francifco de Albuquerque com os 
gar_, o qual dhua tão aperc~bido capitães Duarte Pacheco . Pera de 
.que logo â faida ante menlv:ã lhe Taide, & Anton\o do Can1po: não 
ln,ararão dous homems & ferirão fôn1ente foi dle liure do pirigo em 
:vinte, & ~epois que efclarece;o que que eH:aua mas ~inda poiTeráo os 
a terra foi appelidada, acodio tan ünigos em fugida, no qual alcan. 
to gentio que pan:cião gralhGfs que ço per,eceráo mtütos delles. E da 
o~ciáo das aruores,por trazerefU en- v alta que fizerão forão a ilha Cam-
;tre fi hua nnneira de · fe chatrtar a q balão que era de hmn vafiàllo del .. 
:dles chamáo Cuquiada, que não Rcy dos rebelados: & deix:mdo 
.determinauáo os ~oiTcs a C] UI~ parte Duarte Pacheco a entrada . de búa 
_.auia 1naes. Os quaes afsi eráq Ieues ponta de terra foberba [obre o rio) 
,& ou[ado~ e1n cõmctter . .cotn fuas dGnde â vinda os imigos )he po-
:cfpadas & adargas, que primcriro os diáo fazer tnuito damno, reparti-
?chauão entre as pernas por as de- rap(e elles pela ilba & não tão apar-
C:epar, do que os n~fl'os os podi~p ~~o.,s que náà fe pudeii'e ajudar hús 
ferir. Outros com frêchas cobrião ;os omros, con1 o qual môdo ata.;.. 
·o ar, apertando tanto com Ationfo lharáó· toda a ilha em qt~e mata~ 
rle Albuquerqu~ : que -~cm·e 1iou a rão maes d'e .fere centos Indios. 
fua &ente de fe 1r retramdo pera os Duarte Pac~eço por ver que o lu-
ft~t'lS fen1 a elle !JOder e~1tre~:er. O gar 9nde odeixaráo dlaua jâ. fegmo-
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Foi. I 3 a·· 
fem pmgo: deu etn hua pouo%ão 
que defimhio , onde mat0tt-1Íluira 
gente & dahi foi!le aJuntar com os 
outros capitães. Os quaes vindo j~ 
rodos caminho peraCochij' mui cõ 

. rentrs com a vi~oi:-ia daquelle dia: 
de hum efreiro que de traqes daua 
naqnelle principal tio, lhe fairão o-
bra de cincoenta paraos de Calecut, 
que os meteo em gra11de trabalbo: 
PC?rque cotno chegauão folgados 
& elles vinhão fetn fufpeira do ca--
fo>& mui canfados & alglís feridos, 
teLterão aífaz que fazer em fe defem 

... peçar:da prirpeira furia. Porem de--
pois <-JUe paífou aquelle im peto q os 
imigos traziáo, & começarão fenrir 
a indignaç~o dos nôffos ~, voltarão 
as cÓfias: & valeolhé não ficarétn 
ali todos meterfe per hmn efreiro 
rã o baixo que não poderão nadar os 
nÔ!los bateis: ~qual viétoria adjun-
tarão ás outras que trazião que deu 
gran~e prazer . a· elRey, sfe Cochij 
quando chegarão a dle. E porque 
pera leixaretn eil:as coufas do efl:ado 
da guerra p~fras en1 termo que po~ 
deílem auer carga da efpecearia, era 
necdfario fazer ~1 gúa demôra ,ordé-
narão de carregarJa Antonio do Cá 
po pera vir diante dar nÔua,,a clRey 
da perdição de Vicéte Sodr~ & das 
viétorias que' tinhão auido do C,a~ 
moriJ ·de Calecut o qual Antonio 

do CÇtmpo a faluaménto che-
gou aefl:e Reynô a dezafeis . 

de Iulho de tnil & 
- quinhentos 

. .qu~~ro. 

& 

C A P ITV LO. lU. 

!f (o mo a Ray11;ha de C ou lã o 
mandou, pedir aos capitães q 
fojfernduas naos tomar carga 
ao [eu porto. E da pa~ · que o 
C,amorjj fe~comelles , aqual 
logo quebrou (5 torno't-t âguer 

. r a: por a qualcaufa 1Juff-rte 
Pacheco ficou com a fua naô 
é5 duas carauelas em guarda 
de (ochij: f5 do que os ·outros · 
capitães pajfarão ruindo pera 
efle Reyno. ' 

O M efl:as .cou(as da. 
guerra pofio q elRey 
de Cochij trabalhaua 

_ pot fe· dar tatga áS 
~~ naosfazia fe mui ~ trà-

balbofaménre: porque fe hiáo qua ... 
tro toneis per e.ífrs rios & efteiros 
em bufca della; era 11eceífario irern 

_ outros tantos bateis em fua guarda 
de mqneira que não auia quintal de 
pimenta que não cufiaíle fangue. 
Mas fobreueo cafo que ni-fio ajudou 
muito aos 11~ílos; & foi tnandar a 
Raynha de Couláo & feus gouerna .. 
dores offerecinientos aos capitães <f 
lhe darião c~rga a dúas naos: com o 
qual afentarão os capitães que . .folfe 
B Affonfo de AI buquerque carre.., . 
gar ás fuas. E ainda por compraz~r 
a· elRey de Coe h i j quiíferáo elles 
que foífe iH:o por fua. ~onra?e, & . 
.q a R a ynha lhe 1nandaile ped1r efta 
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tna pr."iíneira · Túada 
licença: chegado Affonfo de Albu~ nhentos babares de plmel1ta peh fa 
quergue a Coulão .bufcar efia carga zenda que fora tomada na m6rte 
foi 1nuí bé recibido & fdtejado dos de Aires Correa, & maes que man-
gouernadores da terra & aOetou tra d~!fe l~go defpejar feus pbrtos dos 
éto com elles a,o modo de Cochij, nauios,naos,& paraos de fuas arnia~ 
& que ficafTe ali hü feiwr pera g or- das pera as n8ihs naos poderem ir 
dína.riamente quada a11no vieOetn tomar carga, & que ·os .. dous bom-
.tomar ·carga duas_ ou tres naos [eaú- bardeiros que [e lançarao ~om elle 
do a nouidade fo.ffe. Por razão 

0
do que os entregafle. Feira dl:e c~ncer

qual concerto leixou por feitor An- to a primeira coufà .que fe nifio fez, 
tonio de Saa de Sanearem Rui de foi ir Duarte Pacheco a Cranrranor 

. ' ' v 
.Araujo, & Lopo Rabello por efcri- a receber os tnil & quinhentos ba-
~lães , com ôbra de vinte homems · _ bares de piméta:parte da qual trou .. 
pera guarda da feitoria que foi hqa xe- & veo baldear en1 a na o de Fran 
ci[a g lhe os gouernadores da terra citco de Albuquerque. E tornando 
ordenarão~ & com i11:o acabado & l~ outra vez com Nicolao Coelho 
fua carga _feira fe tornou a Cochij. por lhe fer promettido ·q lhe éhriáo 
O C,amorij em quanto Affonfo de carga pera ambas as naos,náo acha-
1Albuguerque dleue tomando dta rão o recado fegundo a efper.:mça 
-carga foi auifado diiloJ & v~ao que ~ue leuauáo :porque dRey eH:aua 
lhe aproueitauão poucofeus

1 

paraos ja arrependido por razão dos bom-
annados pera que a pi1ne11ra não bardeiros J pala entrega dos quaes 
vieífe a Cochij, pois fôra dtplle en1 Francifco de Albuquerque apert:llla. 
tão poucos dias ac,haualnos carga, fjnalmente ct?mo ellc defejaua ter 
-<><. q a canellaJ crauoJ maças & ou- algúa pequena caufa _ de quebrar o 
tras dr~gas da parte donde yinháo cC!>ntraéto das pazes~ GJccedeo cem-
-ao feu Reyno podiáo vir l~ noflàs fa qu~ veo a ddcubrir . d1:a [ua ten .• 
11.naos,& gengiure baf\:aua C;1nanor s:ão, & foi efb. Indo hum batel de-
conl que tinha1nos anüzadt: ten- fias duas naos pe.r hú efieiro acima, 
teando eflas .coufas & as paf{adas q onde lhe riúháo ditto que foí1e a 
lhe tinbão cufiado tanto, cpnuer... receber pimenta, enconti·arão hum 

. teo a indignação a regra de pruden- parao que vinha carregado della,o 
'cia ..... qu.e~er a:1te fcgura paz~] guer- qual parece que foi lançado ~quelle 
.ra tao danoUa como era a 8uc ti- propoíiro: porque querendo os nof 
11ha co~1nofco. Sobre o qu~l pro.. ios receber a pímenta_,fobre a entre-
palito man~o.u certos em baixado- g1 qdla viçrão hús & outro,s 5s ar- · 
res a Franofco de AlbuqucrL]UC, inas, na qual reuolra os noílos mJ~ 
ll10Uen ... dolhe contraét:o de Razes q tarão feis horhems do para0 & feri- . 
l~e !orao conc~clidas com eqas cõ-:- rã o outros & elles ram_be1n vieráo 
~!)O~~ _: _que a~a .de dar mil~~ qu}.. [angra dos della. A qual couf.1 tanto 

f ~ - .. • 
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que Õ c:amorij foube como quem bre o qtlal J;tégoci9 deP.ois'q os cap{ 
eftJeraua por i~o,mandou lôgo cer- tães cõfulrarâo,fe aífentou com elle 
rar todolos portos: & fem pedir re- que em fua ajuda ficaria· o capitao 

' ftituição nem fe aqu_eixar daquelle· Duarte Pacheco com a fua Iiao, & 
dá~1 o tornou â guerra. Perô como Pera Raphael,& Diogo Pirez capi-
os. no !Tos jâ a ~fie tempo efl:auão táes das duas carauelas debaixo de 
(]l1afi carregados, toda dl:a furia fú- fua bandeira com ce1n hon1ems: & 
dío pouco pera impedir a carga da alem dos ordenados ficariáo na fot 
pimenta que era o principal inten- taleza outros cinquaenra tudo tão 
to feu:& quebrou em apparatos & artilhado & prouido que poderião 
nôuos apercibünentos pera fazer ~ rdifl:ir ao poder do.C,amoriL & a-
guerra a elRey -de Cúchij. O qual inda efperauáo en1 Deos q lhe auião 
vendo que com a vinda daquelles de ir fazer muito· damno dentro na 
dous capitães peJa efl:e Reyno elle feu porto de Càl.ecut. ElRey ve11d~ I 

-rornaua a ficar no proprio pirigo & que eiles· defpots de fua chégada te 
trabalho de que faira,& que o cora- aquelle tempo fempre trabalharão 
çáo· dos reueis que tornauáo â foa por o réfhtuir etn [eu efl:ado cont 
obediencia con1 a chegada delles . tantÜ' perigo &,fangue derramado 
c a pitáes não efl:aua ainda mui to fiel, ante feus ôlhos,& em ficar aéjlla i1aó 
pofro que ficaífe cafa da feitqria na .& dous nauios, era o maes que· lhe 
for[aleza q fizerãops que nella ficaf podião fazer ,ficoü fatisfeito: Pinal-. 
fem m~r cuidado lhe auia de dar ·méte aifentado eGe negocio Affoli-· 
.Jefendellos da in~gnaçáo do [eu {o de Albuquerquefe partio de Co-
pouo do que lhe podiáo dar de aju chij: & paliando per Cananor a to .. 
da: reuoluendo eH:as & outras cou- .mar gengiure & dahi fe partio vià 
[a~ em feu animo bem affligido cõ .defl:e Reyno, onde chego~ a falua~ · 
temor dellas, deu- d11lo cqnta a AL 1ti1ento.A qual boa fortuna não acõ ' 
fonfo de Albuquerque & a Francif- teceo a Frànc1fco I de Albuquerque, -
co de Albuquerque . Pectindolhe pon] não fe. podendo fazer tão pré.-
que por feruiço d' elRey de Por tu- ftes como elle partio o derradeiro 
gal [eu irmão, pois elle tão lealmé- dia de Iançiro de quin_hétos & qua .. · 
~e defendia fuas coufàs tê offerecer a tro: & ou q por partir tarde,oll por-
vida por ellas & perder todo feu e- q afsi eH:aua ordenado de _cima, ~lle 
ftadô : confultaífem entre fi como & as outras naos de fua. co panhta fe 
2li ficaffe algum delles com maes. perderão/em (e faber 'conio néon~ 
gente da, que ficaula ord~nada â fei- de,porq não efçapou~ que o· cõtaffe. 
toria, porque co no viao elle _eipe- S~méte parece.q fe perderão etn o: 
raua' de [e ver em maior necdsida.. baixos de S. Lazaro, onde fe tan1be 
de, fegúdo tinha fabido per peíioas perdeo Pero de Taide que v in h~ ~.t;n 
,que ~razia em cafa do C~tnorij. So: fua colnpanhia:fegmido ~l~c -d1íle ó\ 
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-qüal [e G1luou cott? a géte,&Joi ter 
a Melinde, & ali achou Lopo Soa-
res Gomo veremos adiante algúa 
gente fu~ & clle falleçeo de doença. 

. CAPITVLO. nu. 

por ef\:a & o urras éj algús capitáe~ 
aqui fizeráb , quanto pgr cau[a de 
nmíta fidalgma q a mãos da gente 
defl:a terra ;1qui pereceo( como [e ve 
rà em [eu lugar.) A gual gente logo 
ndb chegada de Antonio de Salda • 
nha mofirou fer atraiçoada & pera 

f C]) o q Antonio de Saldanha não co~ fiar della: porque ?i!.z·édo a 
f5 dmA! canit:ies obrigados a Antomo d.e Saldanha hua v~ca & 
t:, l d l -h , rr ,_, d :l!Jo;s 1 dous carnetros no m.odo de oar & J ua oan etr a vtlJJ arao e_;1 ,. . .. . r ~ '""' . ,_, d J •· tomar co1n os no fios: na 1egunc.a 
q pa,rttrao es?e ~eyno 0 artno vez que Antonio de Saldanha fai? · 
pajJJtdo de qutnhetos f5 tres: em terra [obre húa vaca lhe tinháo 
dejpois da partidtf âos A {/.?u- armado l1úa cilada de ôbra de d~1Zé. 
querques tê chegare â ~ndia. tos homés,co~n q o 1;ropr~o ~nto-

~~OIS temos dit.to o q fize-
~~~~ rão dl:s dons capitães n1&-
~~ res Affofo de Albuq\1erque. 
i& Francifco da: Albuc1uerqpe , os 
:quaes partirão de!l:e Reyno ~o anuo 
.<te mil quihentos & tre_s , aqte que 
fabiamos do anno conué fàzermas 
relação dó q pa-ífou Antonio de Sal 
.danha q era o terceiro capitã<) niôr. 
·o .gual partindo do Reyno de[ pois . 
.ddles : por ir ordenado per~.l andar 
.de-armada f6ra das portas do e{hei-
lo de 1\tiecha entre as· duas <,:Ófias a 
-do cabo' Guardafu & a da Arabia. E 
~oi fua v.entura q leuaua.'hmljl piloto 
·que deu cõ elle na ilha de S.Tbo_me 
náoindo jâ em fua cõpa1:)hiil a nao 
rle Diogo Fernandez Peteira;.-& da-
qui o leu ou ~quem do cabo de Boa 
Efpcrança affirmanddfc que p tinha 
dobrado. Ao qual lugar por· ra:l.ão 
da agoada q ali fez fe chama hoje 
íagoada de Salda~1ha, mui celebrada 
?fm !;~!Ue acerc~ de n~s: nãq ~anta 

nio de Saldan11a correo riko de fila 
peíToa, por acodir a hú homem, & 
não efcapou dos negros fen áo feri-
do etn hum braço.E ante q ouudle 
efl:a rotura co1n os negros, porque a 
terra lhe paréceo de[pouoada & não 
fabiáo em q paragem erão,& a nao 
de R ui Lourenço jj Hão era com el~ 
1~ por {e apartar .co1n hum te1npo·~ 
ràl ante que chega .De acHa agoada: 
fubiofe Antonio de Saldanha em 
hutn tr.tonte per cima mui chão & 
plano, ao qual ~ra chan1ão a n1efa 
do cabó de Boa Efperança._ Donde 
vio o roi1ro do cabo & o tnar q fi~ 
-caua alé delle da banda de leite on~ 
de fe fazia húa baya rr}uj penetrante.l 
no fin1 da gaal per entre duas ferra .. 
nias de altos rochedos. a éj.ôra cha~ 
tnáo os picos fràg8fos, vertia hum 
grãde rio q parecia tr~zer o [eu curf~ 
de mui lohge fegúdo era poderol~ 
em,agoas : por.os quaes . finaes vie~ 
raão em no tida fer aquelle o 1nef ... : 
n1o çabo d_e Boa Efperança,~ c~~ 
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o pri~eiro tempo que. Ih~ f~ruio q Ao que Ruy Lourenço refpondeo q 
paffarao fazendo fi1a v1age !a maes elle hera v.aífallo d 'elRey de Portu-
confiados. Ruy __ Lourenço co o tem~ gal, inuiado em companhia de ou-
parai que teuer~o apartado ddle ~01 tras naos de que fe apártara com hú 
ter a Monçambtqu~,& como~ nao. te~lporal ·: .& porque e1n todolos 
achou ·nem em ~loa onde o ·efpe- portos da· comarca daquella. ilha 
~ou_ vinte dous dias partio[e dali: & n~u:qua achou o -que geralmente fe 
a fatdado porto tomou dous zan1· da a todolos homems, tnantimen-
bucos com ·algus Mouros qu,e entre- to & ~ nece.íiario por feu di~1heiro, 
goú a.elRe~ p?rfcrem de ~õbaça. at:te achara ~r1Uita bon1bardada & 
E dab~ fe fot .a tlha de Zemz1bar qu~ ·frechada, elle em defenfaõ de fua 
h e âqué de Mombaça vinte legoas, . pe.íloa & por émenda do que lhe era · 
& tão pegado â terra firme que ·a? feito faria o que fazem os offendi-
naos q paflarem per entre elbs hão ,dos·: Pore~ de-ixadas as offenfas a~ 
de fer vifl:as. Ond~ por efl:e fer b~1m lheas, lhe pedia que folgaífe de ó a~ 
canal da nauegaçao daquella cofl:a gaíàlhar ; & per Flle acceptaífe a a-:-
fc leixou efl:ar ôbra de dous 1nefes, mizade d' elRey de Portugal feu fe-:-
·em que tomou maes de vinte zam- nhor como o tinhao feito algú.s 
bucos carregados de · 1nantimenros Reys & fenhores feus vizinhos & 
da terra~ no fim do qual tempo ro.- outros da India :. com a qual feus 
deando a, ilha per fô~a foi ter ao por eH:ado~ erã<? pô fios em paz & em 
to da cidade Zemzibar donde a ilha maes riqueza & poder do qt~e ante . 

. tomou o.nome;·em que efl:auão al- tinháo. ElRey {que afsi fe intitulau~ 
gúas naos furtas & muitos zãbucos. o -fenhor deJb cjdade Zemzibar: ,) 
Na qual chegada por fer quaíi fol ~omo homem náo experimentado 
pofio não teueráo maes rernpo pera em nô!Iàs coufas, não fômente fez 
íàber da terra, que _verem recolherfe .pouca conta deH:e recado dé Ruy .. 
os nauios pequenos pondo as proas Lourenço: 1nas ainda mandou pger 
nella: & tudo com rnofiras que não em orde1n os paiaos que ai! efiauão 
auião de fer bem bofpedados,princi pera vir tomar a nao. Os n~fl'os aúi.:-
palmente cotn as gritas que dauão do confelho íobre efie cafo,ordena- . 
de noite. Tê que etn amanhe_çepdo rão que primeiro que os paraos vi~(· 
veo hum recado do fenhor da rerra fem, que fo.íle a elles o batel delltl 
ao capttão no qual lhe mandaua per com ôbra ·de trinta & cinquo _ho:-
guntar fe era aquelle . q andaua r ou- n1e1ns , em q~1e biáo dous-. criadps 
bando os nauios . que. vil~ hão com d' elRey a hum cbanuuão Gome~ 
mantiméro pera aquella cidade fua: .Carrafco qne ._e~a efcriuáo danao 8? 
& fendo elle lhe perdoaria o damno o outro Loureúço Ff0, J1prne;ms 
<JUe tinha feito , com tanto que lhe defejo{os de ganhar honra·: os gu~e~ 
deiTe a artilharia & couf:1·s tolnadas; cõn1ettc~ão os paraos 8ç hum IX h~ 
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~a pnmeira .cnecadà 
·com m8rte d' algús Mouros rrol1- húa coufa Í:1grada digna de v~rieb.,.~ 
·:xc.ráo · ~~uatro a- bordo da ,nao. El- ção, tirou o opacetc da cabeça & 
Rey como a efte tempo rinhl jâ .pos fe em giolbos L1zendo reueren-
appelidada a terra : quis na praia cia co mó [e vira feu Rey: ao qual 
·dar búa tnoH:ra de -atê quatro rnit imitou roda a o urra géte que ef\:aua 
homems, · dos guaes era capitáo co"m elle, do qual módo os Mou..; 
hum filho !eu. Ruy Lourenço vcn~ ros que ef\:auáo em hum tefo em 
do a multidão delles, p~rqüe efpe- olho dos n&fios fe cfpantacio n1ui-
.raua de fe ~judar betn com ar~ilha:.. . to, & o Mouro que trazia a bandei-
ria, armou dous dos feus zabucos & ra reue oufadia de fe chegar tanto a 
o · batel com a meudeza que podião elles que leuemente o podiáo ou-
leuar & gente defira & P.os roílro , uir. Pedindo polo iignal que trazia. 
na terra: a que logo acodirão os · na mão, licença pera feguramente 
Mouros apinhoandofe todos onde ir fallar ao capitão ,,ao que lhe foi 
lhe pareceo que os· nô!Tos. qneriáo refpondido que fe algúa couC1 que .. 
fair. O qual ajuntamento foi pera ria que fo{re â nao qne la lhe falla~ 
n1aior fua deitnüção, porque che- ria: & ifio fez o capitaóde indu(hia 
·gados os zambuco.s ben1 â terra cõ , por lhe mofhar toda a artilharia & 
-mofl:ra que a querião ünnar~ ~cou tnunições de guerra, & o p~der re~ 
o cardume da gente pera a qrt1lha- ceber corn maes apparato ao gue 
ria fer 1nilbor empregada: de nia- tinha no batel onde dl:auáo todos 
·neira que logo da primeira q~uadu- em pee. Tornado o capitão Ruy 
ra ficarão na pr4ia ttinra & c:inquo Lourenço â nao, veo o Mouro lô~ 
delles em que entrou o filho do [e!. , go tras elle acompanhado d' õutros 
·uhor da terra que os tnandflua. A , quatro que erão dos principaes da 
<jual deH:ruiçáo foi para elle:s tama~ terra: aos quaes Ruy Lourenço re-
nho efpanto que com aquelle te~ cebeo com gaG1lhado & os fez afien 
'mor defetnpararão a praia:deixan- tar em húa alcarit1 fegundo feu vfo. 
do porem muita gente da nÔ(là en- A fubfl:ancia daqual vinda era pe-
crauada co.m_ o almazem de iêus ti- dire1n paz, & que elRey [e queria 
ros de que lôgo ali morrco hmn fazê r tributaria d'elRey de Portugal 
marinheiro. O capitão Ruy Lou- que pera o paífado, bafiaG'e por [á--
tenç.o vendo toda a ribeira defpeja- tisf2 ção d' al aúa culpa fe a tinbão 
da & quere·ndofe por em cqnfulta em defender 

0 
fua terra , a mÔrte 'de 

Jo que faria: virão vir' hum I\r1ouro [eu filho & de muitos que o acom ... 
correndo com húa bandeir~ . das p:mharão I1êHa. Finalmente o c::tpi-
,quina; reaes deH:e Reyno an1orada tão lhe concedeo a paz com tribu~ 
em hua âHe, ?radando· per arauia to e1n quadá hum anno de cem 
raz paz paz .. ~ndo elle cpnhe- lniricaes douro & trinta carneiros 
the~ a bandeira col11o .q~c~n via pe1:a o capitão que?~ yidfe reçeber~ 
' · · . Q qual 
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~O qual tri~urõ ·the po~ náof?men- q~e (e perdeo ti~quelb paràgem 
te p.or razao de ~ vafiallo d dRey vmdo com Pedraluarez Cabral, a 
dom Man~el, tnas porque em ~ua qual fetirou a mergulho donde ef~ 
-chegada nao n1othou a bandetra taua. Ruy Lourenço c6tnó foi. in .. ' 
rlas q~inas reaes do Reyno: aqual formado d'elRey de.fies feus-traba ... 
'fegundo elles dií1'erão ) dera Ioáo lhos~& da caufa delles ordenoulô .. ' 
da Nôua a. hum fobrinho d' elRey_ ~o ~om el~e que com~ íl.ra nao que..: 
de Melmde pera naLTegar fegura.- ,na 1r dar hua vi fia ao porto de Mó..' 
mente, cuj~s erão .. húa das quatro b~~.a: per ventura quando elRey o 
naos que ah efiauao furtas, & an~ v1íle fobre a barra della, deixaria 

· coradas tomando efie fobrinho d'el de vir per terra com geme pOis-fe 
Rey por defculpa de não aprefentar fazia prefies pera vir a lhe dar bata .. ' 
·a bandeira , e fiar em porto a lhe<:> lha. Pofio R ~Y Lourenço em ca ... 
. & fer entertido que o não fize!fe, rninho a dar dta vífia a 1\!Iomba~· 
Pagou logo o tributo daqlle anno, ça, fuccedeo lhe tambem o negocio. 
·deu o capitão ; liuremente as duat~ que t01nou per vezes duas 11aos & 
naos ao fobrinho 'd'elRey de Me~ tres zambucos: nos quaes vinhão 
·linde, & â cidade deu outra por fer doze Mouro? homems mui prin .... 
{u~: fomente à quarta que era de. cipaes da cidade de Brâ ua que efi~ 
hum lugar da cô~a ch1mado Pate abaixo de Melinde c·e1n legoas. E 
[e · refgatou por cento & fefet1ta nü.; porque efia cidade era regida .. per 
.ticaes maes em íignal de o bediel1'~ <\:ominunidade de que efl:es doze: 
cia que em dl:ima de fua valia: com Mouros erão .as principaes cabe:./ 
o qual concerto todos ficarão etn .:eiras do gouerno· 'della, não fô..-
pazJ & qmetos) & Roy Lourenço mente refgafl:aráo fuas peífoas & 
fe partio via de Milinde em · bufca húa de fias .. na os tomadas, dizendo 
de Antonio de Saldanha onde ain-, fm· daquella fua cidade: mas ailld:ll ~-
da não era vindo. Mas acharão o em.nome :ddla à fi:ierão rribmaria 

. Rey noífo amigo em tanta· neceC. a elRey de Portugal co~ ·quinhen~ 
fidade que a fua chegada o faluou tos mitic~es doúro de rributo qua-
de rnuito perigo: porque elRey de da anno ·,pedindo Iôgo pera fegu-· 
Mombaça lhe fazia mui crua guer- rança de poderem nauegar como· 
ra, por razão da am-~ade que elle vJ.íiallos d'elRey húa bandeira, O ' 

tinha com nofco . O quí!l como que lhe Ruy Lourenço co~1éedeo· 
home1n =·que efperaua retort1(}...da- de boa vontade. E a •principal cau ... ~ 
quella 6bra, em adio noílo tinha fa defe Iôgo efies M.onros fazereni: 
mui betn fortalecida a cidade: & ~ tributarias, f0i· purquede rras dei~ : 
entrada da barra feito hun1 baluar- les vinha "húa nao mui rica dá pro·-· .. 
te mul. fô~rre co1n toda a attithafta pr:ia cidade de Brâua, êm· q~1~ qua~ 
qaeouueda ~1ao de Sancho de Ioar 9a hmn trazi~ boa:par_tcdç_ fazenda;;, . . ~ q,~l_~~ ' 

. . 
'I 
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:Da p"rimeira :t])eca'tl-a 
a qual prudencia Rúy Lourenço - 1nado tre~ que foi a todbs grande: 
conheo tatito que a nao chegou, & prazer. & maes com tatnboas ven_ 
lha entreCYou inteira & . lime , fendo turas como lhe tinhão acontecido 
certificad~ que era fua: do que elles pof\:o que foráo_cmn pe~igo & mui .. 
ficarão mui efpantados, vendo que_ to trabalho de fuas pefioas. ElRey 
a riqueza da nao não fazia cobiça de M01nbáça temendo que com a. 
aos nôO.os polo feguro que lhe .ri- vinda de Antonio de Sàldanha o de 
nhão dado, entendendo a cautela d~ Melü1de lhe podia fazer m:~es dam .. 
que elles vfarão por â faluar. ElRey· ,uo: 1~ teue médo·que fe meterão os 
de Mombaça com dhs prezas que feu~ cacizes entr~ elles cõ qne fe cá-
os noífos andarão fazendo apreflou cerrarão que .c:tufou partirfe lôgo 
n1aes fua vinda fobre .Melinde: por-. Antonio de ·saldanha_& Ruy Lou-
que lhe defpcjariáo o porto pera en- ~enço com elle. Os quaes dobrago 
trarem as naos que yinháo a e li e em o cabo de Guardefu farão ter â viHa 
que tinha recebido muita perda. de Mête, onde per prazer, do Xe. 
Daqual vinda elRey · de Melindç: fo.i que Cüráo em .terra a fazer fua agoa ... 
l<3g~ auifado & o foi receber a. hum da em hum -poço, :& t~ndo jâ to-
certo lugar onde ouueráo batalha:· madas tres pipas,leuaütaráo os Mou 

· & fem a vjéh?ria ficar co1n alguni, ros húa reuolta cotn defejo de em-
pofto·que dRey de Momba~a ·vi- ·pec~r aos nôffos: ln·as elles farão 
nha maes poderofo em .gente, tor~ . os emptcidos, . ficando lôgo tres 
noufe â fua cidade temendo <1ue os. .môrtos no terreiro a fôra os feridos, 

, n?ffos lhe~ fi!'eífem algum di1mno: p~fi~ . que tambenn cufl:ou fangue 
nella. Pera Ruy Lourenço conten.-~ pnnc1palrnente a Gomez Carrafco 
tauafe com lhe fazer a guerra ~e f6ra em húa pen1~ _e1n que foi muiw fe~ 

· tomando ,quantàs naos vinháp pera rido. E porque todo o pouo da villa 
en rrar no porto: no qual temf>o ern {e pos .em annas, não ~quis Antonio 
hum batel · man'?ou hum Gomcz· de Saldanha que_ os fc:us por beber 
Garrafco com tnnta. homerns que·. agoa lhe cufiaíle macs fangue:& ro-
entraífe pela barra dentro a lpe ver mau por enmenda delles varejar a 
o fi tio d_a cidade & por razão de bú. villa com art1lheria. Da qual . tôlla 
baluarte· que tinháo feito nef~a en- por fer jâ na en~rada, do rnes de A-
trada não fubio acima. Finalmente bril que comecáo ventar os ponen-· 
auendo jâ djas que Ruy Lou;renço tes atr:audlou 1 outra paire da côft~ 
andaua ndlc offié:io de p~ezas ·das de· Arabia acin1a de ~dê:& 'foi cor ré 
11aos que tomaua, as quaesn:fg;atiua do toda có propQíito de ir inuernar 
a preço de meticaes d' ouro pqr não a húas ilhas· a que os da terra chamão 
avolumar a nao com outra ~lZen- ... Canacanij. Anre' de chegar as quaes 
da ~ chegou Antonio de Saldanha q -tomou húa Í1ao carregada de encen 
~ambem de ~loa tê.ali. tint1la to- . (o que vinha de Xael que mete;o no 

' fundo 
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' fundo por fe não embaraçar com dç Cochij & os 9.~ffos que COth ell~ 
a carga della, de q a ger1re fe faluou ficarão defpois g os Albuquerque~ 
por dar contigo â cbfi:a: & adiante fe partirão pera o Reyno. 
tomou outra carregada de Mouros 
quehiáo e1n romaria aMêchaondc 
ouue de preza algmn dinheiro do éj 
dles leuauáo pera fuas ~fmôlas : & 
afsi algús mácebos porque os n1a<:s 
delles fe faluarão a nâdo etn terra 
dandotamben1 com à nao â cofia. 
Chegado ~s ilhas de Canacani & 
d1áoo na terra firme fazendo agua-
·da vieráo [obre elle muita gente de 
pee, & at~ cinquoenta de caua.llo 
tArabios: homen1s que oufadamen-.. 

CAP I TV L O. v. 
f Como o (!Jmorij rveo com grã 

de poder de gente f5 aparato· 
de guerra per terrd f..5' per · 
mar fo&re e!Rey de C ochij f5 
das cz;iéforias q os n8Jfos delle, 

...... . 
ouuer~o. · 

te {e chegauãoJ & com tudo fitarão A R TI DO P R A N1 
môrtos cínquo delles & Jos no{fos · cifco de Albuquerque 
ao recolher dos bateis foráo fete fe- ( fegtmdo diílemos) fdu,.. 
•ridos fem tomarem tnaes agoa por be lt>go o C_,amorij co-·' 
os Mouros logo enichcg~ndo atu.. 1no fi~aua em guarda de Cochij 
pirem o poço. Depois por a grand~ húa. na o & duas carauelas com geil 
necefsidade que trazião d'agoa que- te pera as marear & pera defenfàó 
.rendo dahi a dous dias tornar a ver da fortaleza q os nÓflos rinhão fei-: 
fe a podião tomar a codirão n1aes de to.E cõfiadó no apparato da: guerra~,. 
duzétos de caualloJ & tres m}l de pê &·1nultidáo da gente q podia leuar; 
q não derâo lugar a poderé fair em afsi per mar .cmno per terra: dezix 
terra. Védo Antonio de Saldanha q que aquella defpefa que fazia náo / 
j â toda aquella côfta era appellidada ·era pera f6mente defl:ruir o fenhor 
'& q não podião tomar agoa fe não de CochiL mas ainda pera tomar~ 
~ cufta de l1ngue: el11 <)uanto não no!Iã fortaleza_, & que eH:a ton1adx 
tene tempo leixoufe efl:ar naquellas não terião as naos que vieífem dô 
ilhas onde comião por refrefco tar-· reyno a colheita onde ·podeffen1 fa:-
tarugas & alg~1111 pefcado: ~ tanto zer carga. EIRey de Cochij p·ú fuas: 
que lhe feruio partiofe com propo- , e f pias era L1bedor -deH:es grandes a..: 
fito de tomar as Ilhas de Curia Mu- percebimentos do C,a1t1orij, & an .... 
ria, mas não as pode ton1ar, & dahi daua hum pouco· defconfiado de-. 
fe partio na , volta da In dia dia de poder · re!ifiit a tamanho . exercito 
Sanéhago. Da chegada do qual fe por fe dáer q trazia per mar '!- pet, 
ver~ adiante porque prin1eiro con- , terra repartidos dnquoenr~ 1r~l ho~ 1 

·:ue:n fabenno~ o qu~1 paifo~ d~ey n1~~1_1s: hú~ que ~uião .'!~ ~~~ cobar;r 
:~ n.O.E~ 

'. 
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'Dá primeira rnec4da 
G noffa fortaleza cõ muita,artilharia tugqefes. ElRey com dhs & oútrns· 
que ouueráo dos Mouros de. Mecha, palauras de Duarte Pacheco , ficou 
& os out~os auiáo de vir per terra· algú tanto cõfolado & lTILÜto maes 
cõmetter o vao, & mae~ que tinha quando vio cõ quanta diligécia elle 
conuocado todolos principaes ~do daua orderh as coufas neceífarias: & 
Malabar contra elle. Con1 as qt1aes poréj algús .dos feus naturaes jâ deC. 
nouas que fernpre na .~oca do pouo cuberramente de dia fe paífauáo do 
fe multiplicão em màes do que [aó: reyno de Cochij pera outr~ ,partes 
1nuiros ·dos naturaes de Cochij fe cõ temor da vinda âo C,amorij,? q 
paífauão do reynb a outras partes fu fazia grande dpaüto nagétemeuda, 
gindo de noite em. barcos. ElRey per confelho de Duarte Pacheco 
,pofio q ouuiffe & vi{fe e11:as coufas, 1nandou çlRey lançar pregões que 
como pmdéte difsimulaua o q tinha ninguem feJaiffe do reyno & qual~. 
ern feu peito, q eráo eH:es receos: & quer q foffe totnado nefb paí1'agem 
o n1elhor q podia andaüa prouédo morreífc por iífo. Duarte Pacheco 
.em o' nece.Hario pera a defenfaõdo . por ahitnar elRey & os feus que ~n~ 
.reyno,.príncipafn1ente en1 húa efta:.. dauão rnui cortados de te1nor,tanto 
cada no paífo do v ao 9o rio per ón~· q foube que o Ç)amorij era no Rc-
'de na guerra paliada o C,am~rij ·en pelim ante que decefie abaixo a Co 

. trou. Duarte Pacheco fentin9o efia chij o foi efperar em hum paífo: fô-
defc'õfiança & temor q elRey trazia, · mente com húa carauela & bateis, 
o esforçou pron~ettédothe q Ror fal- & a lgÚrs barcos da terra em éj leua-

. 11ação de fua pe{j'oa & efl:ad9 flle có ria a tê trezentos bo.metns de que· os 
,quantos erão ~m {ua companhia ti~ oitéta erão Portuguefes·& os outros 
11háo offerecido as vidas : & CJUe cõ Mala bares q pera i'fio deu e1Rey.Os 
cfie propofito aceptara ficar etn fua Caímaes & . principaes. de Cochii 
ajuda corno elle fabia, & tão lqngc vendo dh diligencia de DJ,larte Pa-
,de fua patria q não tinha outrp am- checo,& quão oufàdatnente hia cõ ... 
paro fe não as armas. Com as quaes metter o C;alnorij, perô q eftç:ue\sé 
~fperaua de o qu~erar em feu Ffrado abalados pera fe rebelar a elRey, de 
'corn a viéloria de feus imigo~ :que teueranfe tê ver em que paraua dh 
fe dl:a-vdntade q elle tinha fi1a real fua ida: & approuue a Deos qt1e foi , 
fenhoria achaífe etn feus prpprios em tal hora)que deu em húas aldeas 
~aífa.llos, teueífe por certa a feguran · onde j~ eil:aua aífentada a gente do 
·~a de fuas coufas. Mas q elle rc::céaua C,amoriJ em que fez grande dha-
.fegrin~o o q j~ via e1n algús, princi- gb por ~fiar defcuidada. E poH:o q 
t>ahneteern os Mo).lros q viui~o ern fempre no cõmettimento & f.-üda 
feu reyno: l'lao achar tanta lealdade en1 terra que os nofros fizeráo; ou-
llellesJquantafee amizade & f<.~ruiço ue íinaes de viétoria' hiio os na ... 
'lpe a~ião d_e gt~ardar & fazer ôs Por~ turae; de CochiJ tão te1nerofosc cõ a 

. lanla 
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. farnã ,da_ c,am~rij ~ como q vinha andau~o os no !f os tão alegres de eíri 
rr~s elles a. ~una de toda las armas .tal dia fe veren1 com os imigos,que 
do C,amonJ ; & quem 1naes rema.:. fe efpantauáo os Malabares, & di ... 
ua com·o feu catur 1naes valen~e era zião que os no fios andauão toma-· 
P?rque açerca delles ... não he ~ileza · dos da furia da vinganç~, c01no os 
v1rar as cofias, n1as nao oufauao de 4moucos.de Malaca & da -Iaua~ os 
pareçer Jnte_ elRey por n_ão terem qua,.,cs h1Õ hom~ms que com indig--
caufa de fug-tr. A qual fug1da elRey naçao de algua vingança matão 
fentlo mmto polafraqueza dos feus quantos achão ante fi não temendo 
& o €>amorij rnaes palo animo a m~rte com tanto que fiqnem vin 
dos noffos: & conuerteoa indigna- gados. E çerto que fegundo o CJâ-
ção deil:e cafo fobre os a.fhologos · morij trazia a gente & nauios de q 
r& adeuinhos que lhe pronlettiáo os nó!fos quada bora er~o ~lfombra 
·gtandes v18.:orias de nSs. Pore1n dos, fe, não entreuiera a corlolação 
como elles fen1pre bufcão efcapu- & esforço fpirirual dá tnemoria da-
las a fcus enganos.,t.omar~o pot deL ·qu\lles dias da Qiarefma em que 
culpa que o dia· que co1n·mettera efperauáo por feruiço de Deos & de! 
aquella jornada pera a fua gente feu Rey derramar feu iàngue,fegun-
tomar aquellc arojamento em que do crão poucos & a carne heTub-: 

. receberão tanto da_111no : fora etn jeéta a ternores da m8!te: fen1 du-· 
hora infdice & não ele~a per pare-, ui da era couíà pera fe todos ein bar~ 
cer delles fenáo per füa propria vc~.n care1n )er_a dle Reyno, porque ro.-
tade , fem coq1 elles confultar os firo,difpofição,& vontade viáo errt. 

· dias que pera betn . de fua v.iétoria os natunes da terra pera dufefperar 
lhe conninha obrar as coufas dien~ de[ua ajuda,& e.fperar fazerem dd .. 
daes daquella gm:rra:. que fe qtüfcffe les entrega ao C,amorij como elle 
con[eguir viétoria de felts ünig<;>s, 'requeria.Afsi que el}tre fce & temor 
vfafi'e das horas d_e fua e1eiçãq : por- [e determinarão de ir cfperar o C,a~ 
que efias lhe conuinh2o & não as morij ao vao da dbcada, em que 
tomadas per propria vontade, ao ellc por paf[1r,& os no .!Tos polo de-. 
<jlle elRey deu credito polo muito fender ouue búa miraculofa bata~ 
que confi,aua nelles. Pa{fado.,efie lha : porque tendo o rofiro a tant(). 
accid~nte entre algús dias que efies pe[o de gente [$mente tres dos no.~ . 
mdlres da eleição do tempo e[co- {o~ foráo feridos & dàs irnig~s hti 

. lheráb.pera o C,an1orij pelejar con1 grande numero,porquê onde mor-
os noffos , foi hmn Dor,ningo de reráo cento & oitent~ não P?dia 
&unos ddl:e anno de quinhentos deixar ·de [er boa f~mma. P~flado 
·& qu~tro:o qual por fer tão fole1n-- cf.tellia em que·o C,a1norij rec.ebeo· 
ne com os n1ifi:erios que Chrifto tãta perda,~ fefl:a feira de endoen,ças · 
nelle obrou p<?t no.ílà rede.mp}ão.t per ele.ilá9_ dos feitj_ç~iros n1andoLJ' 

' f.>Ut~-": 
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. 'Da p;·imeir a l])ec{td4 

Õi:ttrã vez êõn1ettei o pairo do vao Deos os guárdaLla~ As qué\eS eou[a$ 
.. _&dia de Pafcoa ou.tra~não fômente t quebrarão tanto o coração de todo 
a pê mas ainda com grande num e- ~quelle gentio do C,amorij,que lhe 
~·o de ·paraos que q·L~afi fazião húa , fugia da gehte fraca & _mefqui_nha 
po~1te:ao qual cõmettiméro a noílà 1naes de quinze mil homems & [e. 
artilheria Ih~ meteo no fundo onze fenta para os de remo:o que caufou 
delles & marou trezentos & fefenta tamanho temor nelle ' que logo fe 
l1orpems.,& o maior gamno que da quizeta partir fe o náo ent(ftiuera o 
noílá parte fc recebeo, foi a gére d:_ fen~or _de Repeli~n & confelh~ d~ 
terra qu~ andaua ~ai armada. Porq algus Mottros. Dtzendo quedetxa{-
como a maior parte de fua guerra fe aquelle vao de tanto infortunio, 
he frechadas., efpada , adaraa, & a:- & cõmette!fe a entrada per outra 
inda entre elles não auia t~nto nu- parre que não fo!fe per tão efheito 
mero d~ arrilberia como ora tem: lugar, pera que a gente toda pode[ .. 
n1aes frJbjeétos andauáo os naturaes fe pelejar : o que não podia fer na-
da terra ao ~erigo por tnal armados quelle lugar efl:reito porque tirando 
que os noflos que traziáo as armas os dianteiros os outros maes dam-
àe qu~ ca vfaõ. E a n1aior indufiria nauáo ao~ feus proprios do que of_ 
queo'C,amorij punha nefie nego- · fendiáo aos tmigos: o 9ual _confe-
cio, era faber quantos Porri1guefes lho o C,amor~j acceprou & partio--: 
morriáo : ca ftizia conta que por fe- fe daqudle lugar. . ; 
rem poucos elle os iria gafi~ ndo tê 
elRey de Cochij ficar deíatnparado • C A P I TV I.Q. VI. 
delles, & com lhe dizeré éj nos tres 
dias q cõt\letteo o v ao erão 1nÔrtos 
vinte Portu·g· uefes • ifl:o lhe5: fazião , ' 

crer feus adeuiLlhos por llw terem 
ditto que na rpÔrte dos Port.ugue-
fes efi:aaa a íha viél:oria. Çom os 
quaes enganos quando veo â terça 
feita de-Pafcoa per feu confelho tor-
nou repetir a entraâa per rnar & 
per te.rra : & foi tao caí.l:il;~;ado da . 
11offa artilheria ·que afàfl:andofe do 
lugar do vao ferecolheo a.hprh pal 
mar com perda de cento &,: trinta 
h 

_,.. 
ometns mortos, & gra11de pume-

ro feridos,& os no fios feguti.do an-
dauão · cu.bert?s de 1~uués de feras & 

·~nt:e a~ulhe~1~., . muaculof.1mente 

·f -Ti e t:1Jguas q; itforias que os 
' nij{os ouuerao do C)amorij, 
. é5 das induHrias f5 ardis de 
gu·rrra que os Bfammanes 
f5 Moúros do [eu ar_rayal 
lhe inuentarão pera o confo-
lar das perdas que ouue f5. 

' perigas p~r qu~pa./Jou. ~ 

-=-=--··""" A R TI D·O O C, A~ 
~~ morij de aquelle paí1à 

fe:tn os no .fios faberem o 
fundarflento de fua par-

tida, chegou naquella nmdal)Ça bú 
Brán1ane a Duarte Pacheco & deu 

lhe 
• 
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lhe húà cartã ã q t1al lhe mandaua jffo a elRey:& lhe ateou tãto o cafo 
hum Rodrigo Rein el que fora c~p- q lhe deu elle licença q podeife ca...: 
tiuo ~m Calecot; no rémpo de ~e- frigar~quelks que contra feus Inan-
draluarez Cabral; quando matarão dadosd.eixauáo aterra. Auidà ~aa 
Aires Correa. O qual lhe fazia faber licença não paíiarão Ceis dias q não 
co1no quátos ardis & cónfelhos el- fop'em tomados ndla culpa cinquo 
Rey de Cochij tinha)ogo oÇ,amÔ- Momos, os quaes Duàrte Pacheco 
rij era auifado delles per os Mouros mandou leuar â na o con1 fa'ma que 
en1 que dRey n1aes €Õhaua : & que os mandaua.enforcar: f obre que lo--
todos efi:auáo de acordo per indu~ go vierão 1nuitos recados d' elRey 
firia do C,amor~j pera 1natar todo.. que tal não fizdfe por ferem homés 

. los Portuguefes per qualquer modo aparentados & dos principaes da ter 
que pudeíTem. Duarte Pacheco por ra. Ao que elle re_fpondeo que lhe 
náo tl}oflrar a elRey que temia os peGua. de vil~ o fen recado tão tarde,: 
Mouros que andauão haquellas c~m porque os 1ninif.l:ros de fua m5rte 
fas, não lbe deu conta do que arde- ·farão ltiffo 1nui diligente$ por fuaS~ 
nauão contra os noffos: fomente culpas o n1ere~er~n: d~ que elRey 
lhe fez queixume delles da pouca & os Ivlouros ficarão 1TILÜ trifi:es & 
le~ldade que lhe rí1an~inhão_da~1do temerofos de tão pu?JicamCl~te fa~ 
a~1fo de [cus fegredos a f eu Imigo_, z~rerrl o que ante fazia o. Per o Du-
pedind<?lhe que P.roudft.niffo 1ná- . arte ·Pachéco. os tinha mãdado 1;;ui 
dando dar tal ca{bgo a hmn par del ·bem gu2rtfar & ter em fegreâo te o· 
les quç tetneffem os outros enc~r..; . fim da guerra, porque efperaua ao-
rer na fua culpa. o que elRey diGi- diante comprazer· com a refurreiçâo 
1h~lou & oão pos en1 obra, temen delles a el.R.ey .& aos Motirc~s da ter 
do efcandalizar etn tal tépo os 'Niou ra,por ferem pro.ueitofos pera o ne-
ros etn· quem elle tinha pofl:cf boa goçio da pimenta :porem ao pre.· 
parte de fu~ efperança, por feretn [ente ficárá<f tão efcádalizádos que 
n1ercadores q tinf1ão n1llita íi1bfht-. não.anclauiio bu[candofenão como 
cia de fazenda ; & con1 efre receo podeJJé a feu falno empeçer os no[- . 
qlle elles fentião em elRey tomarão [os. Com o qual odio an~a.ndo Dtl . 
licença que de(cubertatnente anda- · arte Pacheco fazendo alguas entra-
uáo amedre'ntando - os natura és a das na 'ilha Cambaláo em quanto 
tleixar ~rr~~, & principalmente:_ ~ C:.amorij fez aquella n1udança·· 
quellc:s {_]~1e eráo adJu~orio . da gucr- do vao a outra p~.rte _, efl:es :tvlouross 
ra quç com fe1,1s paraos & barcos de CochiJ lâ onde os no fios an~a .. ;_ 
hião. bufcar mantimentos de q co... uáo pelejando lançarão húa f.1m~ 
li1~çaua auer a necefsidade. A qual folra ·per .rodos os da terra) que o~~ 
çoufc1. efcandalizou tanto a Duarte Mouros de CochiJ tinháo. tq1nada' 
racheco,qu~~ornog 2.U~ra y~~ fob~~ a fortale~a &. ~ú~ da~ çar'\!Jel~s & ~ 
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.11ao,con1 mÔrte de quantos P~rtu- ilha · onde etlau~o os nôífos: que. 
-auefes ef\:auáo en1 fua gu'arda~exor- naquella, defenfaõ tiuerão o mai!Jr 
~~mdo OS que 1~ and?U~O em fua a.. crabalbo do q "tê entaO tinbão pa{fa 
iudaque fizdlem outro ran~ & af- do & a caufa foi efta. O C,amorij 
.fi ficariio liures dos trabalhos da quãdo quis cõm~tter efia Faílàgem 
guerra que padecia~ por fua çaufa. fez tnof\:ra que1auia de fer per hum 
Duarte Pacheco primeiro que efia m lugar,& tanto que a gente come .. 

; falfa nÔua [e public'affe, foi fabedor çou entrar, o fenhor de Re.Eelim có 
della per auifo de Cochij : & tetné- grande numero de par_aos etn que 
do que podia fazér alg~a imprdfaõ aueria maes de tres mil h.omems 
no anitno dos naturaes que não era cõmetteo entrar per outr<;> paffo 
mui fiel, fimulando nece{sickde [e maes abaixo: o qual cafó fez Duar-
v.eo pera Cochij fen1 do cafo dar te Pacheco repartir a géte que tinha 
conta a elRey: fométe de nouo co.. en1 duas partes, tnan.dando a efia 
1ne~ou fortalecer & prouer nas par- per que efltraua o fenhor de Rep~
tes de fufpeíta & ter tnaior-wigia a- litn as duas carauelas capitães Di~
cerca dos Mouros de Cochij. E en- go Pirez & Pera Raphael cõ algus 
tre algúas coufas que ordenou foi q ) para os & elle ficou e1n-terra no lu-
uaquella parte per onde o O,amorij gar per onde cõmettia o vao o prin 
queria pa.ffar' em q via outro 1vao de cipé Naubeadarij co1n 'ü tn-aior cor 
roarê vazia:Inatídou de noite,~ [G:cre- poda gene.. Efl:ando en1 hum n::-ef-
tamente meter húas efl:kaJas mui mo tempo /afsi ~1efia parte do vao . 
agudas de pa<?s toftados e~o. luga~ como nas carauela~ defendendo a 
rleabrolhos pera·fe enqauar a géte, paífagem, obra de trezentos homés 
o que·aproueitou_muiro.' P9rque e , dà terra per induftria dQs' Mou~o·s 
dia· da paiiagem defl:e vao COfUO to- defápararáo DuartePacheco:o qual 
dos vinhão com impero de.paffar, venàofe mui perfegnido da ~ul-

. lançoufe hum grão gd\pe ~~=gente tidá<? dos imigosl mandou chamar 
. aelle dandolhe agoa. pelos peitos: .<f principe.d~ Coch~ queeH:aua em 

. . &. tanto que f~ começarão a encra- outro p~ílo de tnenos defenfaõ , & 
' bar~~ur~auão,& os o.~rros ... ~ue fo:.. . . ~1ão lhe acodio __ corno ~uem tet:nia 

hrevmhao 4etr~s etnpeça~a~> nelles 1r [e meter ~m tao mamfdl:o pengo 
de maneira q cahiáo hús f obre ou- como fabia fero etn que elle dl:a-
. tros. r~prefando a agoa fenr [er j~ u'a. Duarte Pacheco po~~~-fobrc · 
_,v ao, mas lugar de fua perdiçiío, hús efre çlefamparo fe vi o aincfa em oll-l 
afogados & oütros encrauados , cõ tra 1n a'ior necefsidade,quc; foi falle-. 
que os ,trafeiro~<; não oufauão cómet cer. poluora a hüs bateis que tinha 
t:r aquella paífagem. C9m tqdo era 119 [eu pa.ffo, os quaes lhe ajudauáo. 
t~o gr~nde ~ num~r~ da genfe, que muito entretendo·o pefo da gentéi, 
;ll11Ô~ paffa!ao muitos .da bapda da a grão prefa mandou as carauelas de 
.{· ' · _ baixo 

• 
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rbaixo _que the foccorrefl"em:& co'm remplo,Õ qual t~ à·que11:e clia ,náo ti- . 
hu.m batel que mandará-~ q fe ajun- nha cÕ.meçado: ·&pera confirm-a-

" .toü aos outros q lá tinha,ficou cmn ção diH:o que lhe q~erião )perfuá-dit · 
a1gú repoufo da multidão dosi~i- fobreueo ao feu arrayal húa imfer-
:gos que qualba1;1á0 O rio naquçlla midade a m.aneira de p~fl:e ' per efpa•-
.pa.ffagetn. Porque teue outra ajuda ço de hum m·es q.nãoduraua ;hú ho 
defpois da vinda ddl:e batelJque foi nté maes q clous ou tres dáas,e·m que 
vir tambetn a mar~ a elles cotn que perdeo tnaes de feís mil bom és. Cõ 
totalmente· aquelle lugar ficou fegu temor da ql~a;l m ~Ütos lhefl'lgü:áo:& . 
·!O de paífagem; & elle t~t.Íe tempo OS -outros andauáo tão afornbrados., 
.de vir. nos oateis q ~li tinha foccór- que meteo o C,amorij em· grande 
·rer as carauelas:& approuae a Deos confufaõ não .fe .fahendo d~term1-:
·']ue com fua cheg· ada ran1bem fica- nar. Os Brãmanes .feiticeiros p.or fe 

b 
I . :> 

-rão liures do damno que reei ião' tornarem a reéõcíliar ·com .elle vie-
·da multidão ~s paraos: Finalmen- · ~ão c.om hum ardil de elÍganos ·por 
xe fe os i·migos fan grarão o~ no{fos, não 3:cabare1n de p~rder o credito 
dles receberão o maior·dãno: porq de íUas .promeífas,dizencloque que-
em ambolos paífos f~n1ére os m'Or rião ordenar hús certos p~sJos quaes 
tos forãó feifc~ntos & cjnquoeBta. auião de íer lançados , ,lia vifi~ dos 

, E o que m·aes afombrou o C,amo- n{)fTos qúand~vieHem a (e àdjUl;tar 
rij'nefie ·dia, foi que recolhido .elle com a (ua gente·: ~ eráo tão pode-

. em hum palmar vizinho â borda rôfos q os auiáo de -~egar de tódo 
do rio; lâ,0 foi pefcar h~a bombar- per~ não podere1n dar maes hb1n 
da das car.auel~s n:arandolhe nÕue pafio. Os Mouros a que1n dl:as cou -
homés aos fe.us pees, do fa.l'lgue dos ias maes tocauãü,pofl:o que {lá-o cõ-
qu~es dle Hc~m borrifado & l].Ufil fiaíle1n 1~dl:as méntÍras dos Bram-
:delles diziáo fer ;Btammane que lhe 'm;anes,folgauão ~o:rudhrs por an:~
~il:aua dando berd. Por razão .do Jl13r 'O pouo & maes adRey q_ue-o 
:qual cafo fe indignou tanto contra viáo mui quebrado : & trotJxerão 
os feus feiriçeiros q os guifera man- tarribem· outra ~milenção em ·q maes ... 
dar 'matar: porque l)aquelle. dia lhe confiaua por fer indufiria de g'l:'lelt::l • 
.tinhão elles protnettida a viétoria,& Dizendo ao C,amorij, que ah dl:J-
uelle recebeo maior damno que errr u-a ·hmn Mouro per n01ne C~je Al-

. todolo~ ·paflàdos. Porem ~ntreuie- le, o ç_Jual tinha· inuenrado h~a ma .. 
rão niflo muitos Caimes & pefloas · neira de caH:ellós de madeira armà-
noraueis & de~ão por de[cu~pa por ·· d' os [obre paraos~ ... etn q~~ada liú dos, 
parte delles, dlZendo: que os deofes . quaes bem podenao caber gez h o~ , 
dhuáo iridignados c_ontra elle CJa .. · mems & feriáo tão fobrat1éeiros F o'-

. · ·morij porque no principio daquella bre as caraudas com que ~~afie~ 
guerra prometera de lhe fazer huJn fenhores do alt'o : & como a for~ · . . - s d~ 
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ma prh-iúità ~ecaàa 
dos bÓQ.os efrana i1el1as ~arauelas nha ifio per indufhia dos ~ifoüró~ 
.por razão da artilheria, to-m.adas el- de Cochij: ÇY- fendo afsi eHe não · 
las ficanáo perdidos de wdo.E gue ,podia ter tanto rdguardó que húa 
.akm deite ardil tinbáo outro n1ui- . hora ou outra não lhe pudeile acó-

' . .ro mc;lhor. por fer fern nenhum qa- · tecer algum grande.ddàfire, P?l: fer 
balbo: dar auifo ~os Mouros de Co trabalhoÍ:'l coufc1 guarçlãr do~ imi..: 
chij que lançaf!em peçonha nas a:.. gos de cafa.ElRey como fou.be gue 
goas dé que às no!los bebião com dle eftaua de[contéte, veofe com o 

. .-que os iriáo gafiádq. As qua~s cou;.. principe a viGralo da víétoria do 'dia 
[as afsi ficarão no juizo do C,amo... pa.ílado:& o princip~a defculparfe: 

- .rij) qne lhe parecia ná'o ter rnaes di.. dizendo que a gere q fugira dle tÍ·· 
. ·laçá o per auer viél:oria dos nôflos q nha mandado fazer exame diílo & 

em. quanto efl:as fe ordenauáq: & achaua fer quaG dos Caimaes & ca-
por iífo cenn muita diligenciJ man pitáes que fe rebdl~ráo ao- feruiço 
~ou logo pór mão nellas. t • d'elRey feurio que~i efl:aua. ElRey 

',J • 
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!f. C_D~ alguas coufaJ qur, o C ,a._ 
· rnorij Reyde [alecut erdenou 

~ ~rr: f5. cometteo contra qs nc:.vos, 
& e!Rey de (ochij nt:f guerra 
. que tinha corn elle: Ó} do que 
. 'Duarte P. ache co nifjp feZJ. · · 

~~~~tM V A R TE Pac'peco def-
. pois que lhe peos deu 
aquella viétori;1. , veofe 
com as carauelas adjun. 

tar á nao & fauorecer a fortaleza) 
~ln~~ defc~I]tente do principe de Co 
.d111 & d e'Rey por lhe fqgir tánta 
ge~1te.da fu~: principalmente por o 
-prmCipc nao acodir com foccorro 

. ao tempo q o.nundou ch11mar,en1 
,que os ünigos quafi ouuer\ã9 depa( 
f~r ovao,&fe paHarão for<to'nego-
·(;to d~ tod~ acabado. E o ~ue maes' 
P~:q~! fetltla era parecerlhf qu~ _vi~ 

tomada a n1áo ao [Õbrinho com pa 
!auras brandas & 1nofl:ras de muito 
atnor começou de tirar de fufpeiraa 
. ·Duarte Pacheco,mofirando que de 
coufa algúa daquellas e.lle não fora 
fabedor : fÔn1ente vindo viíiralo & 
darlhe ·a~ graças do trabalho que a-
quelle dia paíla~p leuara por defen~ 
[~ó do [e~ Reyno_, topara feu fobri~ 

~ t1h~\}ue lhe contou o de[comcnra~ 
1nen~o que elle tiqha & a cau(a del~ 
le. E quanto a defcõfiança dos Mm, 
ros . elle tinha razão , per6 o ten1p,o 
não daua lug4r a maes que a díf11~ 
n1ulai cqn dles por fer~n I?~li.tos 
& poclerofos: q cõmettendo algúas 
coufas leües conuinha paírar per el-
les, & quãdo fofrem ·public,1s & de, 
perigo então teria outro mÔdo cõ 
el!e~t~ lhe pedia não ouudfe pai 
xáo po~s não tüiha por trabalho os 
perigos que .paffaua etn.defende'r a .. 
quelle fnf Reyilo, gera d'elRey de 
Portugal feu innáo: por tanto leixa-. 
do todo o paíl~do entenddfe etn 

· · 1·emedear 
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ren1edeãr o prefente,porqüe fegun- . _peraua cótnetter: âcotdaráo q por 
do o C,amorij fora · efcarmentadó razão dos cafiellos g fe armauão nos· 
ná.o podia leixar de tornar com po- bateis a m~i?r parte de gente Porttl 
der de maes gente, pois as injurias · gues ei1iueílC nas -carauelas & etn 
parçm indignação & efra furia de, guarda da fortaleza,& outra efiiuef-
vingança. Ao terceiro dia tornou . [e cõ o principe de Cochij & Cai-
dRey mui ~gafiado dfndo conta a rnaes no lugar dovao.Tornado el ... 
Duarte Pacheco q per fuas enculcas Rey pera fua cafa a prouer em as 
q trazia no arrayal do C,amorij, ti- coufas ddl:a pratica, ficou Duarte 
t}ba fabido o co~1felho q· ouue [obre Pacheco em outra cõ os capitães & 
[ua tornada & os ardis dos pôs, ca- principaes peífoas·q cõ elle andauã'? 
J1ellos,& peçonha nas agoas,&, que naqúelles ,trabalhos: porq corno ôs 
també lhe fora ditto q o C,amorij confelh~:>s d'elRey,erãoJôgo pofl:os 
;ma111dara b~fcar todolos elefantes a- nos Ou ui dos do C,a1norij quis pto .. 
. àefirados q auia tÜ terra pera palia- uer no q auião de fazerfem o cõn:1~ 
rem o vao,.pera feré atnparo da gen · nicar c.õ-elRey .\temendo o dãno q 
te q auia de vi(efcudada detras del- lhe podia fobre vir tomando o C,a-
les.Duarte Pacheco a e fias nôuas & · mo ri j na fua indufiria, ardil de os o f 
ao temo~ éj lhe elRey 1nofhaua ref- fender. E as coufa:s e1n q' logo proue 
;pondeolhe cõ palauras de esforço: rão foi cortar apontá de hü cotouel 
dizéndo q .não fe agafi?ífe porq1.1e lo q fazia a terra, onde fez hüa 1na.,. 

· JOdos e fies apparatds & inuer1ç.ões lJeira de baluarte q ajudq.ife ~ defen7 

dos Mouros deCalecut}naes eráo'a der as carauelas q ficauão mçtíd~s 
fitn de remorizar a géte de Cochij q naquelle anco da ter.rq,,por lhe -ficar 
por lhe parecer terem força cõtra o . bú [Ô cõbate:& no l.ugar dovao ou ... 
poder-dos Portuguefes,q per muitas tro de madeira grpifa entulhado oq 
:vezes tinhão expirimentado. ~ d~ auia de dhr a ;artilheria por Ça"t,l(a 
quanto aos cafiellos & elefantes elle dos elefar~tes q auião dç ent.ràr _pçr 

· tomaua fobre fi o remedioA' o l::tn- aquella parte,& húa grôifa efiacada 
· .çar·de p~onha nas agoas ifl:o lhe ao longo da terra, q ficafie fob.erba . 
pedia g mandaífe p_:ot:ler_per b01nés f obre· o vao em lugar. de muro petFl 
de confiança : porq a maldade dos p0deré pelejar d.e cima.Mádo)..l tâbé 

~ Mouro·s podia corromper a muitos encrauar hús grãd.es tuàdeiros ~Õ as 
fe·náo foflem muito fieis nefie cafo puas de ferro p.er.a dma: os qu.aes a., 
q import~ma a vida de tantos. E def- uiáo fecretatnéte á nàite ante do dia 
pois que mu.i tneudatnéte efiiuerao . da et;trad~ fer,. meridos ·110 lugar dq 
·praél:i~ádo no tnÔdo de efperar efl:es · vao prefos cõ .efiacas por os u~o k-
aparatos do C,a1norij, & em q par- uantar agoa, perwos ekfam:es Í.e en~ 
te farião maes força no n1ar pu na crauaré nelles. E pofio q (;::pcÕnum; 
terra pois per am.bas '~ftas partes ef-:-: dou a elRey a vigia qas agoa.s , ·p~n 
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raz~o da peÇonhã:por n~aes feguri- bardas. E por lhe ~1âo ficar . co ufa -
ça deu cuidado a Jlgús Porrugu~fes por t~tar també fora o lançados [eis 
homc:ms de recado que·andaílem . naires da parte do C,amorif';pera 
fobre ~s gentios a que ell)-cy · encó- ·matar Duarre Pacheco: dos quaes 
n1éda!le a guarda ~ellas .O C,amorij' fendo clle auifado acolheo hum & 
em quanto os nôíTos .·ordenauão e- outro de Cochij que j~ andaua em 
fi~s c;oufas també entendiá em feus fua companhia,& prezas ps máqoli 
apercibilnentos, principalmente nà ·a elRey de Cochij que fizdfe juftiça 
inuenção de caitdlos de Coje Alle delles porque elle não queria ier o. 
Gue erão oito, guada hum em dous ju~z daguellc cafo pois ~ra o offen-
paraps de altura de vinte palmos,de dido. E o maes que Duarte Pache-' 
cima do qual poderi~o pelejar dez co efiranhou a elRey foi feren1 elles 
homem.s.E e1n quanto trabalbauáo també la.nçados pera queimar as ca~ 
nelles,náoclcixaua de mâdar cómet rauelas : & de todas dlas & outras 
ter os nÔHos per quaptas partes & · coufas q quada dia n1ouiáo permet-
nlÔdos podia : Ôra C0111 armas Ôra tia Deos ferem lôgo defcubertas aos 
per traições que fempre cairão f obre nâífos ante de fe cómettcré, co1n q 
fua cabeça con1 perda dos feus. Por [e prouiáo pera não encorrer no pi-
<j elle mandou fobre ~ nao ~le Du- r-igo .. Náo fôméte cõ efl:e$ l1uc efia~ 

· arte Pacheco por efiar apJrta~b das uão e.n1 Cochij o C,amorij vfaua 
carauelas .& defta feita perdeo qu;1- -defics ardis,mas ainda mandou lan. 
tro paraos cmn muita gente n1Ôrta çar fama emCan~nor & ernCoulâo · 
& ferida, & tnacs tOlnaranl.he hmn opde . dhuáo as tinas feitorias que 
carregado de mantimento~ & a gen todolos Portuguefes de Cochij eráo 
te que era natural da terrafeÇ·lluou. tnÔrtos, com recado a algús Mou-: 
Defpois per dpas 9U tres vez:es fize- ros de íi..1a valia per q lhe encom.en .. ' 
ráo entradas C01TI ardis & çiladas: dau~ que hzefle lâ Olll:fO tanto a9s q 
l1úa das quaes foi ' per ind,p{hia de lâ dhtuão: que foi caufa de ell'es tc:-
l1um Mouro rnercadot ch~unado ré rrabàlho em quãtp não fouberáCl 
Gonnale, a quen1 Duar~e r 'açheco a verdade,& poré nefte recolhcrfe â 
.1:or comprazer a elRey de Coçhij ca(a fdrte que Antonio de Saa tiüha 
·t:leu húa bandeirajdizédo g~<.~ a qtlc:- ftita em Couláo lhe matarão hum 
ria pe~a trazer ,pimenta per os 'rios bo~~J;1} & ferirão algús. Afsi q_ per 

,'oentro porque per ella fofle .conhe- todalas partes & mÓdoso.CJdmorij 
.cido dos nôO:os . por não feceber cõn1e~teo fe podia ton1ar vingan~a. . 
damn9. M;Is todo o feu ardil elle o dos noífos fen1lhe aproueitaralgua 
·Fagou,& ndh~s cõmetimétqs fem- de quantas coufàs lhe os Mouros 
Fre perdiáo n1aes do que ganhauão_: inuentarâo pera iífo. Acabados os . 
~:arque· de húa fc1 vez lhe tqmaráo feus caH~llos e1n quáto dauáo ~fies 
~~ ~ff~~ pito pa!~~o~_&_!!~z~~ ~?Ul~ r~b~tes fico~~ .. '? ~,~n~o!ij tão u;~~ 
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:ad<( d~lles > qo~eixadas as outras ~uia mui~a 'gente g elRey mandaua 
md~1fl:r.1a; dos pos &' elefante:_ toda tnaes po_r fa:e1: ~or~o de ~en~e que 
f.ua ~fperaça & força pos no comet- por accrefcet.arc annno aos noíTos: 
tinj.onto .do c~~1pate pe~r mar ':.,om câ fegundo feu,.. vfo ante que experi-
elle.s;. E certo q rmbaTazao porq na mentaíTem o ferro muitos delles fe 
vi~~ eráo tão temcrôfos quão fra- punhão e1n faluo. A eil:e tempo jâ 
cos _.fe defpois mofl:rarão qt1em os em CÔchij auia mui po~ca geote 
pouoou:a_vinda dos quaes ~1n fama da natural da terra, por fer toda fu ... 
tanto afombrou a elRey de Cochi j · gida da fralda do mar pera dentro 
& os fe)Js; que polos animar quis . po ferrão com temor dos apparatos , 
també Duarte Pacheco vfar de ou- do C,amorij, pofl:o éj vião quantas 
tro arrificio dizendo q era contra os viétorias os. nÔfkls auiáo de feus imi 
caf1:ellos & toda via ern feu tempo gos:& não fômente fugia· a gere ci-
fe~uio. O qual foi ajuntar ambas as - uel mas ainda fe lhe rebellarão mui-
carauelas com as popas em terra cõ tos Caimaes que entre elles faõ pef-
rageiras p~r baixo pera ,fe alagar quã foas notaueis como acerca de nôs 

. do quifdle: & ao pê de quada ma- fenhores de terras de titulo. câ el-
fio mandou tatnbetn armar outra Rey de Cochij·começou efl:a quer-
maneira de cafrellos pera q queren- ra f~nclo em fua ajuda cfies qu~erão 
do os outros abalrroar- que ficaile feus vaíiàllos : o príncipe feu Cobri-
igual delles. E nas proas alem dos nho herdeiro do Reyno, o Caimal 
goroup~zes (}ue erão maes cõp~idos · de Paliport, o Caimal deBalurt, o 
do neceffario pera a t1auegaçá.o ~má- Cham de Begadarij fenhor de PÓr-
dou atraueí!àr dous 1nafius pera en4 

, ca,& o ~angate Caimal feu irmão,' 
tretcrem a chegada dos caH:ellos âs · & o Caimal de Cambalão,& o Cai 
carauel~s,& lhe ficar efpaço pera fe mal de Cherij a Vaypij· &· .outros 
aproueitar da artilheria. Prouidas fenhores de terras : & juntamente 
eH:as coufas reparti o a gente q tit1ba erão etn ajuda d' elRey com a tê vin 
dos·núífos que pertodos podião fer te; mil bomems q com os feus faZia 
at~ cento & fefe11ta homems:a qual numero ·de trinta mil. Pera proce-
repartiçã~ era ndl:as quàtro partes, dendo a guerra poucos & poucos o 
no vao,t1a fortáleza,& pelas caré'\ue- deixar~o,& ficou fômente co in o [o 
las ·(){. naê, porque em ro~os -dlaua brinho & com .o Caimal de Vaypij" 
a defenfaõ delles & daquelleR.eypo que fempre lhe guardou 1-r)UÍta leal-
de CÔchij. E poHo que d1a reparfi- dade. Finalmente d~ trinta 1nil h~., ' 
çãô ficou afsi feita defpois que o nç·- . mems com que tio principio deful 
gocio chegou a ·pelejar tudo fe ba.. . guerra fe achou, ndle .tempo :?~· 
ralhou trocando bús por outros fe- ,··,tanta . afro ma que foi a maior 11:!? 
gundo a necefsidade o requeria, & . tinhl oito mil: &·ainda dl~s h1aes 
em qu·ada hú deites lrwares tlnlbé fubjeétos ao temor que â cõ_francia, 

· · 
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ele" acorripanhar bs ÚÔ!fos ~10 tem:. quaes callellós elle efiaua tãà co'n-
po do trabalho. E a gente· con1 que tente, que lhe parecia tcç a viétoria 
o C,amorij começou feria ar~ fden -tnui certa [em aJuda deíl:es q o dei-:-
ta mil homems de que a elle tem- xaráo,mas Q negocio não f~Kcedeo 
·po ( fegundo diílemos) pelos cafos .fegundo ellc efperaua cort1o fe·vsrâ 
& perdas que teue tamben1 jâ tinha ndl:e.feguínte capitulo. 
n1enos hutn t~r~o: porem era fa- ; 
ma entre os nofios que trazia per C A p I TV LO. .VII. 
inar & t~rra quarenta mil homems 
feus & ddl:es [enhores que o ajuda; 
uão, delles como vaíiallos & ou-
tros por feretn amigos & vizinhos 
11aquella terra Malabar que elle cõ-
uocàu contra nôs. Beturacol Rey de 
·,Tanor. Cacatunão Barij Rey de Bef 
.pm & de Cucurão júto da ferra cha 
l-nada Gate , C~ra Agatacól Rey de 
Cotugão e!1tre Cananor & S:alecut 
júto de, Gàre, Cutiur Coil ~ey· Cu~ 

·f (o mo o C ,'amorij de C alecut . 
corn huas machinas de caHel-
losemharcos f5 elle per ter~ 

~ ~({; 
r~t, q;eo come_tter os noJ1os: f5 
defla f5 de outras t1Jezes que 

· cÕmetteo querer paj[ar o rio 
ficou tão desharatado que [e 
recolhe o pera fe1tt Reyno. 

-rim entre Pananê & Crágálpr,Nau-
·beadarij Principe de Calecur,Nan1- . • _.,,.,."' OS TAS A S C O V~ 
beâ feu irmão,Lancol Nambeadarij -~~· fas de quada húa ddbs 
fenhor de Repelij , Paraicho;rá Era- part~ na ordé e1~ qu~ 
--~ol fenhor de Crangalor,P"rap\Kol efperauão de (c aproue1 
fenhor de Chaliáo entre Calecut & tar d6llas: p.anio o C,amorij rão f o~ 
.Tanor,ParinhaMutacol fenbor qua bcrbo & confiado na inuenção da 
li Rey entre Crangâlor & ;Repelij, tnachina dos cafiéllos,g por aquel-

. lknarâ Nambeadarij fenbor quafi la vezcleixou de cõmetter o vao"'_Af. 
Rey acima de Panan& per::.t a ferra_, fi por lhe parecer que eíl:a força po:-
Nambeárij fenhor de Banalá CariJ, fia fobre as no !las tarauelas onde 
Parapucol fenhor de·Parapurão,Pa- efi:aua, toda a d'elRey de CÔchij, 
rapucol fenhor quaG Rey qe Bepur · bafiaua pera as tomar,& com a pof 
·entre Chanij .& Calecut. E outros fe dellas ll~e teria leue a ~nrrada de 
muitos cujos i1omes .não ·,vieráo a C8chij: como pOJ{,rer fabido que a 
tlÔífa noticia qu1 entr~ elles erão paffagé do v~o dl:aua mmto maes 
:principaes, n1ui poder6fos. Algús defeniàud, & o principal de tudo 
~os quaes quando o C,amorij to r- era por os feus facerdotes lX. feiticei .. 
l10U cõmetter paffar a C,ochiJ com ros lhe teren1 promcttido grande 
a inuéçáo dos cafrellos,erãq Jâ idos víétorü fe pu[dJe o impet<;> defuas 
ferà íi1~~ terra_~ : d? art:diFiC?. d?~ farsas ueftas carauelas. A~si q com 
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.dre corifdho jdia da Concêpçáo de ·bas ante qtie fotTem Í11eridas naC)ud 
nofb Senhora, chegou o C,amorij la c[<;;uridâo & fumaça de môrte_, 
per terra corn a rriaior parte do feu não poderão dar tanta quanta ellas 
exercito âs nÔifas caraudas. A qual · prornetrião com fua vifia, ante 1o1e"'" 
frôra era de duzentos paraos atulha- fie feu coml'nettirnento receberão 
.dos de frecheiros, que auião de fer- nuior damno do que o fizera o : ca 
tlir no [cu môdo de pelejar cmno por ferem armadas fobre dous pa ... 
genetes pera chegar & correr a húa · raos grandes ao gouernar ddles óu.:. 
& outra parte, &.quando foífe tépo ue muito embaraço, não podendo 
lançaretp em terra .aquelle golpe de quada hum dos dous lêm'es acodir 
gente, & tornare1n por outra onde a hum tempo quando os do caf\:el ... 
o C,amorij d):aua da ourr-a parte lo quérião, porque tambem a maré 
do rio, tê ftr tanta q pudeífe fenho~ que . fubia os h ia atraue!Tádo a pefac 
·r{:ar a terra etn quanto o C,amorij ·pos remadores. Com os quaes im-
:paífaffe. Entre os quaes páraos que pedimentos de oito machinas que 
,chegarão ao mefmo tépo que elle ellas eráo duas com a.fl'as trabalho 

1 d ~ h~ A 1 appareceo f obre o rio, vin üo oito po era o c egar as caraue as.& ain-
.daqu~lla~ mach~nas :armadas qua- ~da dtas forão metidas com as ver~ 
da húa etn dous grandes paraos,táo gas que · os nê>íl'os tinhão pofl:o e;m 
foberbas & temerot1s que os nôífC?s n1Ôdo de goroupêzes. As quaés tan 
·dbmario maes a vifla dêUas que a to que chegarão âquelle lugar com 
faina.Mas como,elles efperauão efl:e ._ aartilheria fado feitas e1n rachas q 
<lia & maes. por fer denoífa Senha- feruirão de armas cõtra aquelles qu~ 
:ra na qual punhão fua confiança, -vi11hão 'dentro : câ os maes delles 
fen1 fe mouer do lugar onde efl:a- foráo mÔrtos & feridos _per ellas. E 
uáo, co1n as carauelas & bateis en1 . não fôméte parou a artilh~ria aqui, 
hmn corpo a m~·meira de baluarte mas ainda daua per paraos qu~ eráo 
con1 fuas arrombadas:em as mqchi~ .tão bafios qtie nunqua fé perdeo ti.;, 
11?S dos caHello·s chegando a tiro, ro: com o qual damno,,muitos fo~ 
começoll a. nô.ífa artilheria reprefen tão arrombâdos de maneira quean-. , 
tar o dia do juizo. Afuzilando fo- . dáua jâ a agoa c hera d_e nadadores 
go:, vaporando fumo, & atroando trabalhando' por faluar as vidas .na 
os ares detnaneira,q cõs:fl:as coufas terra onde d1aua o C,atnorij, porg 
& con1 os enxa1nes de frêchas grita na de Côchij . os d' dRey q efl:auão 
da gente: tudo era- húa confufaõ e[. e in guarda della os 1natauão. Final ..; 
cura na vifia & nos ouuidos Íetn merire o dia não foi t.ão profperQl 
hús aos outros fe poderem ouuir, · como os feiticeiros do C,amorij 
uem menõs faber fe erão offendidos l-he tinhão pronofi:icado : & por-.. 
dos amigos fe dos contrari~s. As que ainda lhe ficou eíperanç~ qu_C? 
machinas aínda .. que v·inhão [ober- torüando outra vez alcan~at-Ia ~ 1.; . . ~-

S 4 étori~ · "' ·-j;,·y-
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C!oria qlíe refize!fe tÕdalas perdas mentiras que di~erão :·~o C>amorij 
paífadas: veo dahi a certos dias etn no fuccedimento della,& de confo.., 
·hora de melhor eleição como elles lar a dle, que lhe fizeráo crer qu~ 
di:úáo. Mas nôfio Senhor aóbou os feus deofcs lhe tinháo feito roer-
de vingar os nÔílos defie foberbo & ce em pagar culpas proprias não có 
contumas gentio, com o grande dan1no de fua pefl:oa, mas dos feus;· 
damno & perda que recebeo neJ;l:e a qual coufa caufou rec_olher(e corri 
vltimo cõmertimento q fez:afsi .per algús dellcs a fazer penitencia. D:.u1 
dh parte com feus cafiellos de ven do rambé por caufa 1de feu recolhi .. 
to co1no per o v ao éj també cõmet n1enro guerer por · algús dias dar re .. 
teo. Ficando tão quebrado, & por pouCo ao pouo dos trabalhos da 
feus facerdotcs tão cõuertido a fazer guerra : & tnaes:naquellc tépo por 
penitencia,dizendo todos ter offcn- fer na fin1 do in~1erno en1 q ~[pera ... 
dido aos [cus pagôdes em não lhe , ua a vjnda das nô!13s naos,contra o 
fazer os facrificios & offertas q lhe · -poc1er das quaes: tan1bé lhe cóuinha 
tinha · pronÚJ:tido no principio de- prouer fcus pôrtos.Os [cus Caimaes 
fia guerra: que íimulando ellc que fe & príncipes que o ajudarão princi-
tornaua a ret1zer pera tornar a ella, palme,nte aquelles que podião rece. 
fe recolheo dé todo ' com nerda de ber dáno ou proueito de nôs,ante q 
dezoito nlil homems,trcze 1r1a enfer as nÔífas na os chegaífem por fegu .. 
midade que per duas vezes [q_breueo rar feus efiados & lugares & aner al 
ao [eu arraial, & os cinquo na guer- gúa fazéda da éj',ellas de câ leuauáo; 
ra q continuou. A qual gu~rra du-, m"audaráo cõmetter pazes a Duarte 
rou [eis mefes & ndl:c tempo entre Pacheco, vendo que o C,amorij fe 

-o C)amorij & elRey de Côçhij ou- tecolhia,não tanto p0r religião quá 
ue cartas, recados & outras tneude- to por fi f o de paz por fentirem nelle 
zas fegúdo o q efcreueo frey GaH:áo que a dc[ejaua.E qué logo Veo com 
hutn religiofo que efiaua na feitoria efl.:e requerimento de paz, foi o [e-
com os nôf1os e1n hú traéb.tdo que nhor de Repelim, principal moue-
fez ,d.a guerra entre e;fies dous Reys: dor ddl:a guerra, por [er mui vizi-

. de que fômente tomamos q necef- nbo .a Côchij & não tinha a'pimen 
fario com otitra maes infoqnação, ra de fua terra outra faida fenáo per 
porg em todo o difcurfo de~a n&f- nôffas naos: & pola n1eíina razão 
fa Afia maes trabalhamos no fubfiá da pimenta & a fua terra fera frol 
cialda hiftoria q no ampliar as nteu· della,& a nbs conuir tanto como a 
d.ezas que enfadão· & não d~leiráo. elle dl:a paz, Duarte Pacheco per 
_Affi que tornádo ao fi1n defi;a guer- · vontade d' elRçy de Cocl~ij lha cÕ· 
ra que fe rematou-com a5 am-oeíta- cedeo. No qual tempo Antonio de 
,ções dos Brammanes : tiuer~o ellcs Saa feitor de Cou-lão por algúas pai 
*inda tanto artificio de fe fal.par das :xões que lâ tinha cõ os Mouros lhe 

· . mandou 
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l:~~i1do~ ·pedir cj'ue com fua vifia o da pimenta que tinhão/oião bufcar 
"qmfe{f~ Ir faL~orece~: o q.ue Duar~e o~tro lugar q não riudfe efia defen~ 
Pacheco fez mdo la e1n fua nao,le1- fao,& Duarte Pacheco tornoufe pe .. 
xando os capitã~s das carauelas :rn ra CÔchij : onde dahi a poucos ·dias 
guarda de CochiJ: O qual ch~gado chegou Lopo .Soares gue partio 
~o porto de C:oulao, acho~ Cl~lquo defieReyno por capitão mor de húa 
na os d~ M~mros que efiauao. a :ar- grande armada, da viagem do qual 
ga da p1menta :das quaes .v1e~ao a faremos relação nefre feguinte ca~ 
elle cmquo Mouros os pnnCipaes pitulo. .. 

·CAP I TV LO. IX. 
ddlas· com grandes prefentes pe-
dindolhe paz & feguro pera naue-

. garem fuas naos com a carga que 
.tinháo feira, o que lhe Duarte Pa-
checo não concedeo. Ante por ter 
fabido de Antonio de Saa que as 
naos eH:auão jâ de todo carregadas . 
contra fua vontade J & que dla fo-
ra a principal cauC1 porque o man-
d~ra chamar, por ter auido algúas 
paix9es com os Mouros nlctéado-
res efiantes na terra que lhe nega- . 
uão eil:a pimci1ta por a dar a dles: 
Duarte Pacheco lha fez defcarregar 
toda & a entregou a Antonio ·de . 
Saa, pagandolhe o que cufl:aua , & 
fôinente lhe deu algúa peta fua def-
pefa. E em quanto efl:as defcarrega-
tiáo vicrão al.i ter outras duas, qua-
d~ húa e1n feu dia, as quaes trazião 
pítnenra & vinhão acabar de tmnar 
carga naquelle porto : & porque 
foube en1 certo qüe nenhúa deftas 
naos era de Calecut com qúen1 ti-
nhamos crua guerra,a todos não fez 
111ac:s damno que não lhe confentir 
que romaílem naqudle porto al gúa 

f (omo e!Rey por as nôuas 
queteue da lndiaper o r:A.l-

. mirante dom Vafco da Gã-
ma , o anno feguinte de qtú-
n~entos_, f5 quatro: ;7ando~. 
hua grade armada dfe que fot 
por c apitao mor Lop9 Soares: 
. é5_ do q ~~~Jfou da p}rt~da de 
Lts6oatechegara (ochij. 

f 

. pimenta, por termos ali o feitor AI)· 

tonio de Saa a fi1n de recolher to-
da a que auia na terra. Afsi qu~ cf-
pedidas dlas uaos vazias & paga~ 

I . d. d . 
~~~6"] 0 -M a vinda a In ia 

- ' do Almirante dom 
r. _,7-~ Vafco ~a ·Gama iou.o: . 
, t~~ be clRey qL~~ as cou ... . 

fas ddla fe h1ao orde--
nando de tnaneir~, que conuinh~ 
mandar maior frota da que lâ era. 
ao tempo de fua cl!egada:gu_c cmno 
c:fcreuemos foráo nôue vela..s.xepar- · 
tidas em tres capitanias;áb.fucceílO. 
das quaes ainda dRey não tinh<\ . 
nôua. SÔmente foube per clle AI ... 
1niranre quão offendidos os Mou-': 
r os daquell~s partes ficauâo:afsi pe ... , 
lo . odio q~e geralmente dles te1n, · 
ao pouo chriHáo, totno pelo dam,.. . 
110 q tinháo recibo de nôs, & prin-,; 

ciral .... 
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cipalmente delle Almirante. Afsi q por efbt cauC1 nãofe po.deráo -fazer 
por'efia razã:o como. pera ir toman ·Çáo prdles.coçno as ~utr~s: porqu~ 
do n1aior pÔ fie daqudle·grãde db-· .. partio da c.idade ck 'Lisboa a Vll1te 
do que lhe Deos ·tinba .defcubetto, dons ge Abril de .(te·. anno mil qui--

. ordenou de mnndar dl:e anno de nhétos,& .quatrO, & a dous de !via- · 
quinhetitos & quarro búa .grôífa ar~ yoforáo na paragetn do caboVerd~. 
mada a capinia môr da qual deu a E dahi en1 diante po.fto que tiueráo 
Lopo Soares filho .de Rui G01;nez. algús tempbraes q1,1e .(e acbão em 
d' Aluarenga chanceler m6r que fo:- . tão cornpri9a viagen1, quando veo 
ra de(l:e.s Reypos em tépo d'elRey a vinte cinquo de In lho furgio em 
dom Alfonfô o quinto·: cm·o qual Moçambiquc: onde fe deteue ar~ o 
Lopo ~oares auia muita prudencía · primeiro d.ia de Agoil:o fazendo a-
& outras qnaliclades dé fna peí]oa goada & repaitando .algúas n::tos, 
q .mereci á o húa tão honrada idà co- principalmente a de Pedraffonf~ de 
mo dl:a era. G_õ o qual farão eH:es A~uiar (X a de AfÍonfo. Lôpez da 
capitães: Lion~l Coutinho filho de Co fia , gue com h li temporal que 
Vafco F.ern.ãdez Coutinbo,'Pero de tiuerão de noite deu húa per ourra. · 
'Mendoça·filho ·de: Ioáo de Brito)Lo.. Partido de Moçambique· chegou a 
po Mend9z de Vafcõcellos ijlho de Melinde onde achou [eis Portug'ue .. 
Lu~s Mendez de Vafconcellos, Ma- fes dos q.ue fe perderão có Pera de 
úuel Têles,Barreto'filho de ~\ffop[o Taide: os quaes lhe contaráotamoé 
Têles, PedrMfonfo de A guü~r filho como fe perdera Vicente So~r·ê & 
de Diogo ;\ffonfc:> de Aguiar,Affon as coufas queAffopfo de Albuquer .. 
fo Lôpez da Côfia·filho de Pera da qtre & Frãcifco · de\Albuque.rque ti· 
Côfl:a de Thomar Fehpe de Caího nháo feito lila India. Efpedido d'el. 
filho de ~luaro de C~firo, Triil:áo Rey d'e Mellndc: que o recebeo có 
da' Sil'ua filho de Affonfo 1•êles de n1uito gafalhado o tempo que ali 

. Menefes, Vafco da Silueira fHno de dl:éue, a primeira terra que tomou 
Mofem V~fco, Vafco de C~rualbo da India foiAnchediua,onde achou 
.filhú de Aluaro Carualho,Lppo de Antonio de Saldanha com Rui 
Abreu , ~ Pero Dinis :de .Seruual-. Lourenço:os quaes [e faziãoprdl:es 
Em as quaes nàos ·leuaua mil & dll- pera tornar ·â coil:a deCambaya pe-

. zei1.tos homems mui ta part(.:. delles ra andar ali efperando as na os de 
fidalgos & çria~os d' elRey , toda M.~cha , ma~ Lopo Soares os leu ou 
gente 1nui limpa & tal que cõ razão configo por leuar rec;ado d•elRey: · 
fe pôde dizer que db foi a primeira dom M·anuel p~ra -iífo. Ali veo 
armada q .... ue. fal:io defie Reyno ?e tal:nbetn te~ com ~lle Lopo Médcz 
tatita &: t:'ao luz1da gente & de taQ de VafconçeUos que fe apartou da 
grándes naos: pofl:o q foráo menos frôta coin hú.téporal qüe-lhedeu,.o 
em numero que as duas pafi~~da.s. E qu_~l tinhãô por perdido: & juntas·. · 

· · eft~ 
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efias velas chegõt1 ~ Cat1aliOr,onde quij & eln hla companhia e!l:e' mo~ i 
fo~ .muit~ fdl.ejado afsi d~ fejror ç~. O qual prefenre· Lopo Soate~ _ 
Goçalo G1l Barbofa como d elRey, nao acceprou,dizendo g elle efiaua 
(j (e viq cõ dle ao modo das. vifias naquelle porto fufpejtofo onde fe 
queotme entre ellc & o Aln~1ra~1te. ·cufiumaua negacear-com cautelas 
Porqlie dles principes gentiOs ne- de enganos, & porq não fabia fe vi• , 
Ha.s · y~flas pôem muita parte de fua nha da mão de Coje Biquij ~ elle . 
honra,ern fer com grande appararo apia por homem amigo do feruiçq . 
<?c cerimonias a feu vfo :mas Lopo d'elRey de Porrug:1l feu fenhor_,fe 
Soares não lhe deu tanto vagár,por de outro algutn éj foiTe imigo dos . 
CJUe tres dias fômente fe deteue ne- Portuguefes , não podia accep~ar 
fias vitlas & nn prouer algúas cou- coufa algúa ainda quevidfe em feu 
fàs qO feitor Gonçalo Gil Barbofa, 1 nome. Que en1 quãto elle.náo pra .. 
pera fazer prdl:es a carga do gengi- ticafTe com apropriá pe.íToa· de Co .. 
ure & outras couíàs que auia de to- je Biquij perô q recados lhe foffen1 
rear quando tornáffe de Cochij . dados de fua partetefiemunhados . 
Perd ante que parri{fe pera CÔchij . per aquclle moço q ali ellaua, não 
veo a elle corn cartas hmn moço ' o~ auia por feus : por tanto elle fe 
chrifiáo mandado . polos capriuos poderia ir.embÔra)& [e era de Coje 
Clue lâ dlauáo em Calecut,pedindo Biguij podialhe dizer, gue com ne ... 

· que [e letnbrafie delles, a vinda do nhmn outro refrefco folgaria rna~s ~ 
qual moço deu âz_? Coje Biquij~ue que cõ ver a dle & aos Portugue--
era noffo amigo do tempo de Pe- fes que lá dlauáo re~eudos . Efpedi .. . 
<lraluarez Cabral : ~ tambetn foi do ell:e Mouro veo Cojê Biquij ao 
indufiria dos principaes de Calecut, ·'feguinte dia, & não mui contéte da 
ten1endo aguelle poder da armada, · repofia qu.e os Mouros rnandaráo a ~ 
& parécialhe que os captiuos que Lopo Soares: pofio q trouxe confi ... 
lâ tinháo podião fazer :.1lgum bon1 go os m~es dos captiuos g là efia .. 
11egocio pera traétar na paz por fa- ' uáo.A qual repofia era q elRey dl:a. 
berem que a defejaua o C,amorij. ua ao pê da ferra, mas q por terem 
Lopo Soares ddpois éj fe informou Í:1bid.o gnanro defejaua a paz, lhe. 
do moço de algúas coufas que per n,1andauão aquelles homés & q em 
elle lhe mádauão dizer os car-riuos, quáto não vinhafeu recado porte-
o tornou logo a e( pedir com pala- r_é mãdado a elle folgarião faber del-
uras de efperança de fua liber0ade: le a vontade g tinha & o q queria 
& quapdo veo' ao feguinte dia gue maes pera o fazeré faber ao C,an_w ... 
erão fere de SerembroJchegou ante rij. Lopo Soares defpois gueagra .. 
a cidade de Calecllt J onde em lan.:.. deceo a Co.je Biqnij a vonrade c_tUe 
çmdo anchora foi viíitado com al:- ie'm pre ll1 ofiraua aos Porwguei~s ; 
gús_refrefcos por parte de C9je l)i.;. reípõdeoll~c ao negocio da r.az,~ a 

· . ~ · · · pr~mc1.ra 
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-primeira co ufa qlie aüiáo de fazerpew 
ra elle ouuir as condições dellá_, era 
entregarenlhe os dous Greo-os d'e[.:. 
clallonia que b andauão qt~e na pra 
tica da outra paz elRey prometeo 

, entregar & não cõprio: Coj~ Btquij 
porque vio q Lopo Soares [e cerrou 
niíl:o & náo qu!s ouuir tnaes rêpica 
cfpediofe delle: ~izendolhe que elle 
. defejaua maes efla paz que pdroa·al-
gúa; 1nas como elRey & os princi-
paes do feu concelho o auiáo j â por 
fufpeiéto nas coufas elo' feruiço del-
Rey de Pqrtugal, elle;.não tinha ne-
Ha parte maes auétoridade quere-
prefentar betn efl:e negocio o qual 
prazed a Deos que viria a effeéto. 
Lopo S~a"res · porqu~ nefle & em cu 
tros recados que forãó & v\~ráo tu- · 
do era cautelas & dilações [em al-
giía ~onclufaõ, mandou ch~gar (eis 
naos das n1ae~ pequenas~ terra gue 
varejaífem com, artilharia toda * ci-
oade erri que fe deteue dous dias:nos 
quaes fe fez tanta defiroiçáo que ca-
hio grãde parte do C,erame delRey. 
'Açabáda aqüal ôbra: Lopo Soa'res Íe 
partio .pera Cdchi) , onde chegou a 
quatorze de Setembro: a ternpo que · 
. tarnbé ·Du~rte ·Pacheco ch;gaua de 

, .Couláo do negocio pera que o man · 
dou chamar Antonio de Sa~ ( como 
atras differnos.) E ao fegqinte dia 
defpoi,s de fua cheo-ada elRe,y de Co-
chij o veo ver mot.'l:rJndo gbnde c5 
tentamento de fua vinda & da boa 

) I 

ençrada q deu no varejar de.ç::alecut: 
ào qual efl:rago lôgo per p~,ttamares 
que faõ· grádes caminheiros de terra, 
't~n~a j~Jabido ferem môitas n1aes 

de trezentas peffoas: & derribada 
n~uita cafaria, atê os palmares erão 
defl:roidos que o gétio muito· fentia 
porier propriedade de que fe rnanté. 
Na ·qual praébca Lopo Soares por 
parte d' elRey dom Manuel com as 
cartas que trouxe a elRey de Cochij, 
lhe deu agradecimentos dos rraba'-
lhos que tinha paífados: .offerecen-
dolhe aquella Gtrmada & que n~nhúa 
coufa lhe elRey feu {enhor maes en 
commendaua que a refl:icuiçáo de 
qu.alqüer perda que elle teueffe re-
cebida por caufa da amizade que 
t:on1 elle tirtha , & outras tnuitas 
pqlapras a que dRey refpondeo. ~i
zendo que elle perdia mui pouco · 
em perder [eu eH:ado por amor d'el. 
Rey de Portugal feu trmão pera o 
que clle defejaua auenmrar por [eu 
fer~üço: quanto maes qúe os dam .. 
11os da guerra p~.ífada tnaes farão de 
feu imigo que delle, & os trabalhos 
de defender aquelle feu Reyno de 
côchij não erão feus nem dos feus 
fubdiços & va(fallos, fe não dos Por 
rug~1efes que ali efiauáo principal-
lnente do capitão Duarte Pacheco.1 

E que algmn trabalho q_ o [eu Rey .. 
no podia receber elRey feu irmão 
·lbó pagaua cada anno nas coufas q 
por amor delle fazia: de maneira_ q 
r~compenfada húa· co ufa por outra, 
elle era o que ficana dellendo. Que 
em íignal defl:as 1nerces & fauores q 
qúada dia recebia (pois em alo não 
podia feruir:) elle gueria lôgo man .. 
dar ordenC:r a carga dá efpece~ria & 

. que· elle Lopo S(_)Jres podia defcan-
far üeH:a par:te. As ']uaes palauras 

· Lopo 

' 
--~~-------- · ' 
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. L~Í)Ô Soares refpóndeo corri outras do Cranga1~d1~que feria dali quatro 

aísi da parte d' elRey como da. fua -legoas per lwm rio dentro contra 
~miformes ao que dlas 1nerecião: Calccut recebia m:nito damno, por 

. com que fe efpediráo hum do outro fer lugar de frontaria que o C_.amo-
l11Ui contentes.E porgue a dl:e teln:- rij tinha fortalecido: que. lhe peCli:1 · 
po dRey por caufas das guerras paf- muito que em quãto a~ · r}aos dl:auáo 
làdas dl:aua na ilha de Vaypij, & â carga ouuefle por bem de 1nanda:r 
elle de[ejauá de fe ·paffar â ilha de f obre elle pera o defl:ruir de todo. 
Cochij onde era fua prop~ia viuen- Lopo Soares como j â tinha infor-
da fegi.mdo deu cot~ta a .Lopo Soa- . mação defie luglr per Duarte Pá-

. res: mandou dlc Antonio de Salda.. checo & quão preJudicial era a fua, 
·11ha que com algús bareis de .que vizinhànça ; determin~m. de ir lôgo 
· eráo capitães Trifiáo da Silua, Pero fobre elle,& afsio diffe a elRey com · 
Ràphael,Pero Zu[arre, & Ruy Lou- palauras de que elle ainda leuou : 
'renço que o leuaflem. Os quaes fo- maior contentamento . I untos pe~a 
râo com tnuit,a fdla de trombetas e.fie negocio vinte bateis em que · 
bandeiras & gente lui:ida J fazendo cntrauáo os efquifes das naos: de .. 

_toda ponra & a~árarr;ento_ â pe~oa terminou Lopo Soares em p'eífoa_ d~ 
. d' elR ey como [e fora o feus vaflal- ir a dl:e lugar, & tão fecreramente q 
los : porque o querião contentar & ná'o fe foubeífe em côchij por não . 
comprazer por razão dos grandes dare1n aui[o áos irrügos, que feaúdo 
trabalhos que tinha padecido por tinha fabido cfl:aua .. no lugar huín 
conferuar âmizade d'elRey don1 . capitã.o do C)amorij chamado May 

·.Manuel. mame & o Príncipe Naubead~rij c() 

cAPITVL.o : X. 
' ,! Como Lopo Soarei a requeri:.. 

rnento d'e!Rey de Coçhij dett&-
ertt Cranganor (5' o deftruio: 
(5' da ajuda que rnattdou a r:l 
Rey de Tanor f5 as caufas 
porque,-

.. 
t •• 

Vendo hum 1nes 
que Lopo · Soares 
era chegadó,elRey 

· de Cochij lhe deu 
conta como de 
· hll.ó:l h1 gar chan1a. . ... ·- - --· 

géte de guarnição~ por caufa da qual . · 
guarqiçáo ~lRey de Cochij man'dou 

·per terra o Príncipe [eu [obrinhe 
co1n algús naites & muitos frêchd!... 

· ros, & a. maes gente de guerra q~le 
para tal emprefa lhe pareceo ~er ri~ 
ceffaria. Partidn Lopo Soares hua at'i-· 
te menhaá, foráo .dprmir a hu~lu
ga! por e[Eer:rem ali o Prí.ncipe de 
Cochij que co [ua gente vmha pe~ 
terra per outra parte: o qual [e d~-
teue tanto que quando ao outro d1~ 
chegarão, pofio que. foi em amanh~ 
cendo j â a terra era appehd~da & 
pbfia etn armas.? o prin:_eiro e~1~ 
contro que ?S noil?~ ~chamo f~r~Cil 

I ~U;\S 
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'dt.ülS -~1aos· do · ptoprio capit~o May- imigo. E pofió que o fogo tornou 
-m~rn~ atulhadas· de gen~e ~ & dous 1.11uiça hcença no q queimou,maior 
_filho.s feus que em os no fios as co~ ~tomara fenão fobreuierél algúa gé ... 
merrendo .com ánimo de valentes te da terra -que eráo dos chriftáos q_ 
.ho[nems as defender~ o, ruas não d u ali viui~o, ~ vieráo a Vafco da· Gá~ 

,_rounmito dl.e feu feruor porque a ma como atras fica: por .cauG'l dos 
-cuH:a de feridos & tn6rtos dlas fo- quaes Lopo _Soares rn~ndou que fe 

. ~.áo en_tra~as ·& en_tregu~s ao fogo.O rüío fizdfe :maes .dap.'l_np pais tü1bã0 
_q~al:fe'ito fe fe_z per ospritneiros, ca- a:li fua viuen_da em -compa~1bi~ .dos 
.pitáes a qué Lopo Soares.tinha dado Mouros & gentios da terra. O Prin~ 
a di~tei_rfl que eráo Antonio qe Sal- cipe de Çbchij porqu~ os _nôffos de. 
darl'ha ,Pedrafonfo d' Aguiar, Triftã.o rã o maior preflà a e O: e ~1egocio do q. 
qa Silua,Vafco Ca1\1alho ~ Affonfo ellc trazia & :não pode fer prefent.e a 
Lopez d~ CÔita. Acàbado e.fre feito elle; quando chegou. por honra de 
.q fe_fe~ no rio, pos Lopo_ So~res cõ fua pdfoa & entre eUes .fe auer por 
o corpo de to_da a gente ó -peito etn viétoria contra os Íh1.igo.s, faltou na 
~err~, qu_e foi toinada con1 aífaz .tr~- -terra dec~paodo algl1as pahneiras.co 
:balho-& [~_ngue .de todos, porque qs .n1o fenhor do campo & mandou 
:M.ou.ros .& ~ndios c.<;>brião r praya trazet:húa .etn hú parao por rriom;-
cõ o g~an~f num,ero d~lles: & ante -pho claquelle feito. O qualnáp fô-
,q os nôlfos clieg~.ífetp a b0r,~ de l3:~1 .méte quebrou ~foberba do C,amo-
çafoi ;entr~hGs & qs ou_trQs ~1Úa t)p- :rij mas .ainda deu anitp.o a algús [eus 

'.uem de {eç~? tão bafia q .não _dau'áo ámigos;: poLque chegado L'opo·Soar 
lugar a que o; lJÔ[os ~nrra:ífeJTI em res a Côcbij co_n1 a viétoria deU~,, 
·c<l!mipho,& t}áo entendiáo e~ n)aes dahi a·dous dias elRey de Tanor feu · 
.queamparar(e _& efcudar daquelles uaífallo.fe mandou queixar a dle per 
~nxames de feras q l.he feruii,iÔ ante f~us en1baixadores: pedindo lhe paz 
os olhos. Tê que as nb;Í{as eípingar- & ajuda contra elle, do qual era de:. 
das & bd_hs fizerão -lpgar cpm que fauindo por coufas que tocauão ao 
começar?o de tomar -m.aes pô fie da [erui~o delRey de Porwgal.E vindo 
.terra, & os vierão çàrtando a bôte elle C,a1norij febre iífo com geme 
.das lapç~s pera a pouoação 1 foi lô~ pera o deftruir, elle lhe faira . ao en~ 
g~ entrada & pôfia em p~der de fo- centro etn bun1 pafi'o do qual ou ... 
·go: porque ella efiaua jâ tão defpeja uera viétoria, ao tempo que Lopq 
da que não ouue esbu_l~o etn que a Soa.rc:s- .d,efituira Cranganor: em 
.gente da~·mas fe detiuefie,~ ~11naior fauor & de(en[aõ do qual elle C>a-
_preza que ali ouue for~o trinta & cin ~ ·morij bia, R~~ecendol~e que f e p~f
quo zambucos & paraos q Çe trou- fa!Te podia cafiigar a flle & ir auan-
xeráo pera· elRey de Côchij cotn_o te, do 9ual · trabalh~ elle -o ürou 
·~gnal da v~_étoria q ouu.e_r~q de [eu com a viétoria que lhe Deos deu. 

Que 
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~·a fattor & ajuda qlie delle que- dalas gl1éi-ras . paO~adas que el1e C,à ... · 
ria, era mandar ao feu porto de Ta- ' morij teue, foi hú dosprindpaes & 
.riot algúa nao cotn gente '& arrilhe maes continos que o feruião_, fettl 

. üa: poq tinha per n~ua que o C,a- auer galardão de feus trabalhos.M as 
' ·morij cõ maior indignação .como parece q ne.nhúa coufa ddl:as-C1tii~ 

homem injuriado vinh~ outra vez fez ao· C,ftmorij, & per qual'quer 
[obre· elle. Lopo Soares defpois que caufa q foi temendofe delle q podia 
ouuio os embaixadores os mandou co1n nôílo fauor tirar o laço do pef 
muito bem agaf~lhar_, & quis fe in- coço de fua feruidáo: determinou 
formar .d'elRey_ de Côchij & de de lhe tonrar eH:e porto deTanor &: 
Duarte pacheco de.fta nouidade d'd o maes q tinha. Finalmente pofio o 
Rey de Tanor_, fendo hú tão princi- C,umorij em caminho cõ dez mil 

. pal ilnigo co~11o elles dizião,& que . homems pera vir a Ctanganor em 
naquella guerra paífadà fempre fer- ajuda do ·p.rincipc de Calecut & 
uira a1e1Rey de Calecut q não fabia . Marmame feu capitão lht~r temeu ... 
como podia tnouer húa tal coufa:q do o q fuccedeo: aíl€ntou q â ror-
quanto ao q elle fentia defie nego- . nada quãdo fe re;colhdie a Calecuc 
cio, verdadeiramente tinha pera fi q .daria ern Tanor. Per$ prin1eiro que • 
era algúa firnuJaçaõ a fim delhen~o elle chegaffe a efl:e dfeito lhe fucce .. 
darem [obre efie lugar cõ o temor deo ou_tro não efperado delle_,& foi 
danôua da ddhtli~ão de Crãganor. q elRey deTanor fubiramete em hii 
A q_ual [ufp~i~a elRey de Côchij lhe paü~ }h e [aio ,& o desb~~~ tot~. Cõ a 
desfez & afst Duarte Pacheco polo qual obra fez elRey de I ano r. duas 
que tinha fabido per algús priríci-· coufas, vingoufe primeiro q o C,a~ 
paes da terra: & acaufa de mandar 1norij deífe nclle_,& ruaesfoiimpedi 
pedir efia ajuda era dl:a.Efie Reyno méto per·a fe não ir ajunrar em Crá , 
A e Tanor antiguamente fora liure gano r cõ os fcu~:q. per véturafe o fi. · 
,& ·não fubdito & .continha en1 feu zera não ouueraLopo Soares tão I e~ 
eHado muitas terras_, mas como o uen1éte viétoria delles. Teue ainda 
·vizinho poderofo fempre váe com é elRey de Tanor outra boa fortuúa_, 
do do .fraco : os Reys de Calecut o 4 indo o príncipe deCalecur & Mar 
puíferáo em tal eftado -éj não ficou mame desbaratados dos nÔflos:faio 
~11aes aos príncipes del1~,que aq~1d- . -lhe elle tábé ao caminho & acabou 
la pouoação do porto de Panane & de ~s defiruir. De maneira q chega-
ifio em vida defie Rey q reynaua_, do Pero Raphael cõ húa carauela ar 
de maneira q de Rey .llnfficou tri~ mada & quarenta bom és q lhe Lo~ 
butario ao C,amorij. O qual Rey po Soares mãdaua polo rcguerimé . .,: 
parecendolhe que per feniiço de fua to dos fellS embaixadores: rinha j~ 
pdl'oa podia çobrar delle C_,a1norij elRey de Tanor auid? dlas ~i ao.: 
q qu~ I_~ão p_u __ dera defe!1der ; em t~.~ riéis eftando clle quãdg os ma~9u a - .. ~ · · · · - ., pe.dit. 

/ 
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pedirefl:e foccorro, efperádo quada ellas eráo muitas & com a gperra o 
dia pelo C,amoríj que o vinha, de[... negocio da pimé:a não-anda~a- tão 
rr~ir. E con1o. homem mimofo da corrente que afs1 e1n breue (e pl,l-
boa furtuna da . quellas viétorias: J~ deíle auer, & maes por a inaior par. 
r~cebeo cõ cerimonias de magefi:;~.- te delle fer feito per 1náos de Mou,.. 
de de fl.ll pdfoa a Pero Raph ael dá- r os mui vaga~ofos: ordenou Lopo 
dolhe agradec-iment0s de fua boa Soares de mandar a Coulá'o cinquo 
çhegada: & que ao prefente não ti- naos,capitáes Pero de Meodoça,Lo. 
11hanecefsida.de del_le porfeu imigo . po d' Abreu, Antonio de Saldánha 
fer j~ pofl:o em faluo n1aes temido Ru~ Lourenço & Felippe de Cafrro 
'quefoberbo. Qu_e elle .cfpcraua de pera lâ auerem carga. Porque alem 
<:obrar todo feu efl:ado com faLto r & de-ter recado de Antonio de Saa q 
ajuda das .armadas delRey de Por;-_ dl:aua por feiror daqudla f~itoria q 
tugal cujo ferqidor elle feria todo o tinha recolhido boa fomma de pi-
tempo de fua vida: & que pera i!To tnenta: tambem per confelho delle 
offerecia fua pdfoa fazéda & e~ado & de Duarte Pacheco que della era 
quando por feus cap1táes foíle re- ·vindo qui_s mandar aquellas cinco 
querido , & com e~a & outras .of- vela~ pera fauor da nôff~ feitori:a, cá 
fertas d_e palaura quç ~andou a Lo- . andauão os Mouros tão. aleuanta-
po Soa~e~ efpedio a Pero R~phael q dos contra Antonio de Saa , que có 

· fe tornou ~ Côchij. trabalho lhe querião dar pimenta 
C A p I TV L O. ~KI. . & não vinha n'ao de Mouros ao por 

· to de Coulão q l~go náo fo!fe de[_. f Corno Lopo Soares de_(pois de pachada a pefar delle. Afsi que por 
. Jeitafoaca.rga de fPecertria(§ eHascaufas as inuiou: & etn breue 

ejpedidod'elRey de. (ôchij, de farão &vieráo com fua ~~-rga a tem 
carninhodeu em hu 11f.r,ar d'el po que as outras efrauáo pr~ftes. E 
Rey c{ e (a/ecut chamado p a·- porque dRey dó Manuel màndaua 

·- nanê:ondepele]·ou cÕa/r;rusfeus a Lopo Soares éj en1 guarda da for .. 
o taleza de Cochij & afsi daqlla côíl:a 

capitães q eflauão erl-{ guar- -ficaífe Manuel Têlez Barrerofilh~ 
da de deZ-Jafete naos.a.r quaes de AfFonfo Têlez Barreto por capi .. 
queimou, é5 açahado tr_He Jei- tão môr de quatro velas: â efpedida 
to partio pera efle Re~yno on- que teue com elRey de Cochij lho 
de chegQu a falu·amen(o. entt1egoo. com palauras d~ q elRey 

ficou [aüsfeito acerca da fegurança 
de feu efiado, · pofto que elle qui .. 
fera pola e; periencia que tinha delle 
que ficara Duarte Pacheco. Com o 
quatManuel Têlez ~ p~Jr fere111 ho-

- ... . -- . - 1Uen1S 
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mems cotibecidoscl'elRey & anda- nê,Ghiráo a ellas vinte paraos bêtn 

, ren1 tfempre naquella g~o1erta & o artilhados : & como genetes ligei-
comprazer niifo : ficarão Pera Ra- ros começarão defpender fua pol-
phad & Diogo Diaz & Chriftouão uora & almazem·. Os quaes fegúdo 
Zufarte. E neila efpedida que Lopo · lôgo pareceo de induH:ria vinhão 
Soares teu e com elRey, não lhe tr'auar com ellas J & como a frôta' 
quis dar cmita dó que determinaua das naos da c.uga fe mofiron)ingi4 
fazer de <;_aminho q1.1e era dar en1 ráo temor, & começarão def.e r&-:.. 
hum lugar do C,amorij chamado colher pera dentro do rio onde as 
Pana11ê : tenleQdo que commu... R aos dos· iv1ouros d:buão : porque 
nicando eíte negocio com elle .lhe pareceo que por os nôffos iretn, 
foffen1logo os Mouros auiíâdos, jâ de caminho com carga fejta_,não 
por não fe guardar muito fegredo fe auiáo de querer meter dentro etn 
·entre dles principalmente como ventur·a,por o r~o não lhe dar lugar 
tocaua em coufas nóíTas.A qual ida principalmen~e c.om hu1n batuàrte 
Lopo Soares aífentou con1 os capi- que defendia· a entrada, pofro que 
táes,& principalméte com Duarte as carauelas o quifeírem çÕrpetter. 
Pacl~eco ·por ter fabido quando lo- E verdadeiraménte pofto o nego~ 
go elle chegou E]_Ue naquelle lugar cio em cÕ'felho os Müuros efiatJáo· 
de Pananê efl:auão dezaíere na~s de na verdade, que ,gáo era co ufa pera 
mercadores do efireito de Mêcha cõ1netter entrar naquelJe rio fegun.~ 
·pera tomar carga de efpecearia: por do elle efl:aua defeJlfauel : & maes 
a qual razão húa das coufas que Lo· impofsiuellhe parecera fe fouberáo 
po Soares proueo em chegando foi o tnôdo <]Ue os nofi'o& defpois tiue..; 
mandar a .Pera de Mendoça pm:_ · rão em colnmetter d.le feito. Porq _ 
capitão môr de tres· velas que anda[ . quen1 podia cr~r qqe ôbra de tre-
fe em guarda dos pôrtos de Cale- zentos & fefenta homês em quin- · 
CUt,. por não fair OU entrar nao fe111 ze bateis & dLlaS cara~das~ auiáo de 
fer per elle vifl:a. Finalmente aíTen- cõmeçter dezafete naos grôil'<!s com 
tadas todalas Coufas que .conuinháo muita artilharia encadeadas húás 
â fortaleza_,& ({pedido d'elRey elle em outras,táo juntas tom. as popas 
Lapa Soares fe partio a vinte feis de e1n. terra a maneira de alcantilada, 
Dezembrà)euando em fua campa que pareciáo hum eirado foberbo 
•l1hia Manuel Têles ·co1n os purros .~ [obre o mar: em guarda das quaes 
capitães de fua bandeira pera feren1 eH:auáo quan:o mil homés. Poren1. 
J<:om elle naquelle feito. E fegu indo . como as couh1s da honr<l a~erca da.~ 
feu catniüho leuando diante as ca.. · quelleg que a tem por vidq , prece-r 
rauelas chegadas â côfl:a.& elle con1 . dem todo los perigos da môrte, & 
·as naos de largo por irem carrega- maes efie cafo que traéta u ;;~ do ·e:fl:a: _ 
dasi)fct:do tanto auan.te co1no Pana do da In dia~ n~o fe q tü~ y1rLopo · 

-- · ~'" T · Soares 
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Soares Cem o ~cixat· concluiqo .; o 
qual per ventúra fize~a m~es da-m-
116 que as guerras p~Gadas> por ficar 
·o C,amorij nmi cicandalizado do 
feito de Cranganor & d'dRey de 
Tanor. Afsi que auida outra confi-
deração & conCelho ainda que con-
fufo, por ainda não terem vill:o co~ 
tno as naos eHauão, aífenrou Lopo 

. Soares de as · ir queimar : lcuando 
diante Per o Raphael &Diogo Diaz _ 
q~1e tinhão as carauelas tnaes pec1ue 
nas & elle em quinze bareis.O qual 

. partido das naos com grande dl:ró-
do de trombetas & grira da gtnte 
ne11:a ordem das carauelas ante fi, 
qnafi por amparo da artilheria dos 

. Mouros que ao longe lhe podia fa-
zer maes damno que ao p~rto,prit! 
cipalmenre de hum baluarte que a 
entrada da barra dl:aua cht6 dêlla: 
a primeira carauela que foi a de Pe--
ro Raphad, afsia faluarão que com. 
as rachas que fez a artilber\a em· os 
al~os della lhe ferio muita sente, & 
fobre iílo carregarão ~os paraos que 
a vierão demãdar lançandqlhe dett-
tro hú grande numero .dc frêcbas q 
lheenerauóu muiroshome .A qual 
entrada afsi e1nbaraç~:m a pente do 
:n:ar na mareagem da cara~Jela, que 
por fe lançare1n a outr~ parte & fu .. 
gir o pirigo do baluarte ~Jráo cair 
c1n outro peor: & era de baixo de 
hum a nao grô ffa détro nq porto q 
~or fer mui altarôfa paden;rão mui 
grande trabalho, & em fe amparar 
das frêchas & ' arrcmefos de zargun-
chos quafi â mão tenente teueráo 
p~ni .~ue faz~r, d~ .qual perigo fica~ 

rao muitos mni mal feritlos. A ou~ 
t::ra carauela .capitão DiogoDiaz in-. 
do na dleira defl:e baluarte lhe ma~· 
taráo hmn marínheir<? que hia ao 
lême: & porque os outros .Íe che .... 

. gauáo de m~ vontade ~quelle lügar~ 
como a carauela não fentio gouer-
no deu configo en1 hum]Jaixo:; de 
maneira q ambas ficarão ~1n dhdo 
que maes auiáo .n1ifl:cr ajuda do q . 
a podiáo dar a ninguem. Lopo Soa .. 
res q•ue vinha de tras.dellas ,. perô q 
vio o pirigo perque paflàrão , não 
ouue maes orden1 de efperar outro 
confelbo fe não dar ·as trombetas 
com Sanébago na boca a quem re-
maria & feria primeiro cõ as tuas: 
como quem corria .hú pari o naual 
cujo termo da viétoría era chegara. 
e.llas. E parece que no .fio fenhor lhe 
quis por efl:c impedimento nas ca-
rauc;bs &. os não poderem naquella. . 
chegada ajudar:\Pera que a viétoria 
foífe npes milagrofa. Porque afer-
rando qua,da hú fua l1fi.O, afsi leuaua 
o .. efpirito pofl:o em c;onfiança de. 
viél:oria: que lhe não lembraua que 
hia cómetter húa nao atulhada de 
gente & ráo alta de fubir J que em 

. paz quieta hú homem pederia húa 
dcada de corda de g 1ançafie mão. 
E poreÍn I~go na chegada dlando 
Lopo Soares pera aferrar: húa bom-
barda lbe matou hum homem & 
ferirão quatro. E Trifiáo da Sil.ua 'q · 
foi dos primeiros fobü!d<? pett oütra 
o deitarão abaixo , & outro tanto 
fizerão a Pero de Mendoça:· & 'a 
Antonio de Saldanha con1 omra 
bon1barda lhe arõbarão o feq baçel 

- ·· & leuou, 
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"& Ieuou a barriga .da perna à hum pois foúbe em Cánanor .morrerâo 
criado feu de que .ficou aleijado. , E do; imigos (erecentos & feridos hú 
Forque era jâ maior o pirigo de fe a- grade numaro delles. Acabado dte 
fogarem por o batel [e ir ao futido feito torno~lfe Lopo · Sóáres reco-· 
quecõmetter as naos: tomou pôffe lher âs naos & naq uelle dia n~ofe 
.de húa cmn. os que leu·aua. Manuel entendeo em maes que na cura dos 
T êles Duarte Pacheco aferrarão húa feridos:& ao feguinte que era dia de 
que diziáo fer á capitania das outras Janeiro do ánno de quinhentos & 
onqe acharão be1n de rrabalho:por cinquo [e fez â vela 'canlinho de 
que atiia nêlla muitos Turcos ho- Cananor. 0nde foráo recebídos cõ · 
mems mui valentes & defpachados muita feíb &prazer dos 11Ôffos que 
que úáo chegauão a eUes fem faze- ali efrauáo:os quaes fegmido quada 
rem fangue. Finalmerite quada bú dia erâo afoberbados dos Mouros 
em a nao que lhé coube em fôrte 1noradotes da terra, fe Lopo· Soares 
com môrte do capitão dos Türcos ficara com algúa quebra daquelle 
& algús Mouros & 1nuito~ do gen- feito,ou as naos ficarão iqteiras ni~ 
tio da terra -deu tal conta della, que oufarâo cíl:ãr ali maes> por veretn q 
poucos & poucos fubüido ao altà elRey era muifubjeitó á eHes Mou 
fe fizerão fenhores -de todas lanç'an- ros & leuemente lhe phdo·aua qual 
dofe os Mouros ao mar: onde pou. quer erro pelo rendimento q tinha 
cos efcapauáo J>orque os rnarinhei- delles em feus traéto'S. Porem faben 
ros dos bateis ás lançadas os mata- de elle que Lopo Soares era chega:- · 
tão. E fem [e faber qúem nem por do: do lugar onde eftamt· que erax 
Elij o tnandado foi pofto fogo á:s contra a ferra·, o v do logo ver mo- ·. 
1o1aos~ & afsi tomou elte pôffe dellas fi:rando· grande contenm1meúro· da 
(j_Ue as · náodeixou at~ o lume da a~ viél:oria q ot,.ue. Na quàf.vi-H:a por .. 
goa: onde ardeo muita faz·enda,por ·· que era també efp~dida~ topo·SoaL. 

. ·que efiauáo pera partir quaíi de rces lhe encom·ei1dou·.o feitor & óf'-:' 
todo carregadas. E foi a co ufa gue ·ficiaes & gente qne aldiàtHi'debai~' ' 
maes efpantou aos da terra, veüdó· xo do . ar:n paro de fua verdade:paffi~ : 
que"fem ter cobiça de tanta riqueza -do ambos fobre ifto· rnuitás-pàla-·1 

c.o1no nellas eftaua táo leuein.en_te uras em que elRey deu.' gtart'de· pe~: 
forão queirn'adas:& diziáo qifio fe , nhor de maneira· qpe auiâD de fer-' 
fizera em vingan~a do que fora fei- . traétados & fauorecidos ,. & com : 
to a Aires Coo:ea. Porem a víétoria illo k efpediâo 'alnbos~ Ac-abada·de 
uão foi.fem cu fio, po,rq ,dos nôffos tomar a carga que ali eff~ua p"rt•fl:es"': 
morrerão vinte & tres peiToas & fez fe Lopo Soares , â vela 1v·ía dHl:o- ·: 

) cento & fstenta feridos, porquedu- Reyi1ó! efpedindb de fi. a ~Manüe~i~ 
r ou a peleja de pela 1nenhaã tê h o. ,Têles com os' outros capitâ~.S. q_ fjc~ .. t 

tas de 1neio dia: & fegundo fe .def..; uáo cã.dlc ~& cõ bõ tç,m-po·;q lhe· f~7il 
' · T z, ao pn-

l 
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1Ja primeira ·qyecada _ 
ao primeiro de Feticreiro checrou ~ · . no cabo rene hum temporal· cprn 

· Melinde. onde foi proL1ido de ~11~1i-:" · que algúas naos fe apartarão delle, 
:tos r,efrefcos que lhe_elRey mandou afsi cqmo Antonio de Saldanha que 
~~ naos. Partido daq1.1i com tençáo c~m o maíl:o quebrado foi ter â ilha 
.de queiniar hun1 l.ucrar d'elRey de de [anéta I-Ielena, &'outros corre-
Mombaça a rogo d'~lRey de Me- ráo outras forwnas ·: per derradeiro 

· linde: acontecéo q paGou p~r ellc . fe ajuntarão con1 elle nas ilhas ter..: 
con1 as agoas que corrião & não ceiras. Donde partio pera ~íl:é Rey.J 
pode tmnar terra,& foi ter a Quilo:1 . ;,o, & entrou no poi·to de Lisboa a 
por recolher as pareas que dRey de- " vinte dous de Iulho com treze vela~ 
uia de dous annos de que [e dle ef- juntas~& dahi a poucos dias entrou 
cufou por pqbreza. Ao qual Lopo a nao de Setuual de que era capitão 
Soares nã'o quis mUito apertar ven- 'Diogo.Fernandez Pereira que vinlu 
do q fobn1ettia fua peíl'oa a obedi:.. com boas prezas que fez na coih . 

. encia do que elle mandaffe /Pofirá- de Melinde diante de Antonio de 
:do que por feus rógos.aqudle anno Saldanha,& foi'muernar i ilha Co-
lhe não queria paga : fômente que cotara que nouamente ddcubrio; 
.à teue[e prdles ao fegointe pera o · E por chegar a Cochij defpois que 
capitão que ali vie{fe. Efped~do del- L~po Soares dl:aua 1 carga conueo..: 
le partiofe a dez de Feuereiro, & etn lhe to ?lar a fua per derradeiro d~ 
Moçan1biq~e fe· det.eue dez ou on- todos que caufou n~o vir em f~a 
ze dias tomando agoa & \enba & companhia. D'emos efia relação 
cfper~ndo por corregiméto da nao ddle porq dcfpois q fe apartou de 
de Antonio de Saldanha c~ue fazia Antonio de Saldanha não o tinha .. 
n1uita agoa: donde mando1,1 diante 1nos feito_,' & podi~mos alguem pe~ 
a Per o de N1endoça & a l.~opo de dir conta delle. · Afsi que com a ar~ 

1 Abreu que troux~ifem a nôua de fua . 1nada de Lopo Soares vierão tres ca~ 
vinda a efl:e Reyno.ôs qua~s fendo pitáes do anno paff.1dQ, & foi efta 
quatorze -legoas da agoada de faó fl.1a viagen1 húa dq1s maes be·m afor-
Bras,de noite encalhou Perq de Mé. tu11adas que [e fe7: de táo grqílà ar~ 
doça em ·rer.ra, & pela rnenh:aá Lo- · mada: porque foi . & veo junta em 
pó de·Abre.u o vio ~fiar com o tra- . efpaço âe quatorze n1efes & trouxe 
quete desferido, & por cauf:.a do t~.:. mui rica carga~ com f.-:tzer dous fei-
):io não lhe pode valer,cotn quePe- tos mui hü'n(~dos hun1 dos quaes 
r..o de Mendoça ficoü fe1n [e n1aes . foi dos . melhores ( e1n fer bem cá~ · 
faber delle:& parece que cllc~ pagou 111ettido pelejado & pirigofo) que 
por toda a frôta, porqlle Lppo de fe 11aquellas partas ~io. · . . 
Abreu veo a faluamento ~Lisboa . - ·-
nôu~ dias ante lopo Soares. O qual 
'l?an;qo de .lvi~ça~~~que pqfro qll:e 

. ' LIVRO· 



Liuro OéJdUO- Fol r 4-7 ~ 

LIVRO OCTA·VO 
DA PRIMEIRA -DECADA .... 
DA A ~IA DE IOAO DE BARRos -: DOS FEITOS 
que os Portugu~fes fizeráo no defcubriment? & conquifra dos n1ares & . 

terras do Onente :em que fe contem o que fez dom Francifco de ' 
Almeida que o anno de quinhetltos & cinquo elRey dom 

Ma~uel mandou â India p~ra 1~. refidir por capitão, 
geral o qual defpots f01 mtitulado 

por VifoRei della. 
\ -

!f Capitulo. I. 'Do modo que fe nauegauão asejjecttljrtãs te ~i· 
ren: a eflas partes. da Eurôp~ ante que defiu6rijfemos é5 con-
quiflajfemos a lndta per efle nàjfo mar Oceano: f5 das ern6aix a-
dàs que os Mouros (5' príncipes dttquellas partes. "Jandarão a a 
S oldãó. do (túro pedindolhe ajuda contra n~s. 

----.;;:«.;~·"'~ O MO TODA E S- não fe ha de entéder que eflas duas 
6C'\\''l!Ylt:~N·- ta nÔífa Afia, vae fun- coufas e.fráo limitadas em aquellas ·. 
awt<~~. dada fobrc nauegações duas regiões,a q os antigos chamá o 
~~ ~ por caúfa das armadas In dia dentro do Gange ,& India alé 

. "' · que ordinariaméte em do Gange. Porque as nÔífas nau~
·quada hum anno [e fazem pera a gações & conqui{l:a daquella parte, . 
c~nguifia & cotnmercio della , & . a que propriaméte chamamos Afia, 
as coufas que pretencem ~ fu~ mili- não fe contem fôn1ente na terra fir~ 
cia himos reh~tando fegundo a or.. ~e,q começa em o marroxo,onde 
dem (los tempos_:conuem pera me- [e ella aparta da Africa, ôç. acaba na 
lhor intendimento da hiftoria d.ar- C?rienral plaga,a q Ôra chamax:nos a · 
mos húa geral relação do mSdo q côfia da China: mas ainda comprc-
fe naquell~s partes de Afia nauega- hendem-"aquellas tantas mil ilhas a 
ua a efpecearia com todalas outras db terra de Afi~ adjacentes,tão grã 

.'oricntaes
0
riquezas,tê viré adta nôf- des etn terrJ, & tantas em numero, 

· fa Europa ante que abriíTemos oca- que fendo juntas em hum corpo po 
mjnho .q lhe demos pera efte nÔífo diáo confiiruir outra parte do mun .. 
·mar Oceano:perB que em o traél:a- do,maiordoq he·d\:a nôílàEuropa. , 
do do commercio coFio[ament~ o Por cuja caufa eJ.V. a nôffa Geoagra .. . 
efcreuemos. E tambem he necefla- phia ,dell:1s & de outras iH1as deicu:.. 
tio que quando fallarmos ndl:a na.. berras fazemos húa quarta parte em 
\1ega~áo , & c?mmercio da India~ que fe o ôrbc da terra pôde diuidir! 

. T) . porqu~ 
·. . : . . . 
...,J __ 

'' 
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·- . _1J ã primei;~ a 1Jec~zda 
porquê muitas efl:áo difbntes da mutação, afsi os da cidade de Cale-. 
c~Ha que , ll?e não perrencerri. ·por cut,fituada ~1a côíla de Malabar, & 
adjaçensia ou vizinhança. Pe'r to- . os da. cidade. de c ·atnbJya íiruada na 
das as quaes partes a?· temp<? . q~v <tnfea<Ja.que ·tomou o ·nome delta; 
?efcubrimos a India, aíSi os ge~1~i~s '&os da cidáde de Ormuz ' pôíb' n~ 
como o~ Mouros andauão cõmu- ilha Geru demro na' gargànt~ do 
tádo & trocando húas ·mercadorias mar Perfi co, corno os da cidade 

. . . t A' . 
por outrâs:(fegundo a nan.ireza dif- Adem edificada de (o.~~ dãs portas 
pos fuas fementes & fruétos,& deu do mar roxo: todos com a riqueza 
indufiria aos homems em a mecha- defl:e cõmercio tinháo feira a dl:as 
nica de.fuas ~bns. ) As ·qu·e· jaziáo cidades mui illuíhes & ce,lebra.das 
alem da cidade deMalaca,finiada na feiras. Porque náo fômente rraz}áo 
Aurea Chefone[o,(no,me éj os Geo- a ellas o que nauegauão de I\11alaca, 
grapho.s deráo ~quellá terraJ:lsi co~ mas ainda os robijs & lacre de Pe .. · 
·n1o crauo das ilhas de Maluco, nÔz gu, a rÓupa de Bengala, aljofar de 
& lJ.laça de Banda, Gmdalo de Ti~ Calecarê, diamãtes· de Nad1nga,ca-
lnor, camphora de Borneo,ouro & nela&. robijsde Cetláo,pimenta & 
prata· do Liquio:com todp.las .riqqe- gégiure & outros mil generos de e C. 
:zas & efpecias aroll,l1atiCas , Fheiros , pecias aromaticas afs1 da côfl:a fv!a-
í& policias d~China,Iaua & Sião_,& ' labar, como de outias partes onde 

-~ 'de outras partes & il~as a e(l:a ten:a a nature.za dep?fitou feus , rhefml-
'adja~entes: todas. no tempo de fu~s ros. E as gue defta parte da India fe 
~ monções concurriáo âquell<.t riquif- ·adjlltauão en1 Ormuz ,deixando ali 
fima Malâca, co.1no a,hú emporio, -a troco de outras as que feruiráo pe: . 
& f-cira vniuerfal do Oriente. Onde' ra as partes cla Turquia ·& da nôila 
os .1n<?radores de dl:outras partes a Emopa,erão nauegadas per dtc mar 
dla occidentaes, que fe cotT,tenl atê · Pedicc) tê a pouoaçáo de Batlóra, q 
.o dheitodo mar roxo, as hiáo buf dt~ nas tenentes do rio Eup·hrates: 
cara t_roco das. que leuau~O f fazen- a ·'i ual Ôra be húa cidade célebre cá 
do cõmutação de húas por outras, o f~uor gue lhe clerão os n:6ilos c:1:. 
{em ~ntre dles auer vfo de moeda. · pit~es de Ormuz. No qu;tl lugar 
:Porque ainda q ali Qt:lUeiT6; muita erão repartidas em cafiias,húas pera 
copia de ouro de Camatra,&,~ do Li-· · Armeóia· & ·rrapifonda & Tarra..:: 

. qu~o, em que na India [e o-anbaua ria,qm~ jaz [obre o mar tnaior: ou-
. 1naes q a quarta parte:era tãt~> maior · tras pera as cidades Halepo, & Da-
. o ganho das outras,que ficaua o ou- mafco , tê chegarem ao porto de 
-ro e1n ~ão vil efl:irÍlaçãoJq ninguem ' Barut, q he no nr:1r · tnedíterraneo 
o quena leuar. E como MaJâca er.a onde as vendiáo a Venezeanos_,Ge7' 
hurn centro onde concurriáp todos nouez~?,& Catbelies, que naquellc 
~s nauegantes q andauão nefl:a per~ tempo erão fenhorcs 4c~e tiaél:o .. 

A oútra 
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A omra efpecearia que entraua per viz'inhar cõ o Xarife Ba'racat fcnhor 
0 mar roxo _,fazendo fuas efcalas per da cafa de Mêcha ~ aú-aueílàndo os 
os pÔrtàs delle: chegaua ao Toro barbaros daquelle deferto,tê dar cõ~ 
:ou a Suêz, liruados no vltimo feo figo em a cidade chamada Bir g jâz 
d~H:e n1ar. E daqui em cafilas per nas correntes de; Euphr,ares, & ror ... 
. caminho de tres· dias era leuada 5. naudo fazer outro curfo cõtra o oc-
(:idade ~lo Cairo, & dahi per o Nilo . cidére acabaua em o gol(üo de La .. 
abaixo a Alexandria, onde as nações razza ij L~iífemos. Nó qual circuito 
q acima diífemos a carregauáo pera de terra f e cõprehéd ia grão parte da 
eH:as p~rtes da Chri1hnclade, cçm.o Ar~bia deferta, toda a Petrea, Iu4ca_ 
àinda agora em algúa maneira fa- . & muita da Syria,cõrodoEgyptoa q 
zem : & per qualquer deH:es dous chamão Metfer de Mirfraim, ~1ome 
efireiros que dl:a efpecearia entraua , pér que os Hebreus,& Arabios no-
nas terras de Arabta, quando vinha meão' a região de Egypro, f10r dh 
á faida era per os portos do dlado cidade Cairo fer a cabeça delle;dan .. 
-do Soldão do Cairo. Cuja potcncia do o nome · dó todo â parte. E ao 
·ante de fer metida na coroa· da cafa tempo da nôflà entrada nà India,era 
~Othomana dos Turcos , começaua fenhor defte gr~de dl:ado C~naç~o: 
·no fim do Reyi1o de Tunez, em a- . a ij algús dos nÔffqs chamão·'C;u~
·<]udle cabo a q Ôra os marcantes de · for. O qual fe inritulaua cõ efie ap ... 
leuante chamão-Rafaufe1n & Ptho- pellidoAlgauri,de que fe elle 1nuitú 
lomeu Borco prómontori?,& aca- gloriaua: por lhe fer _poH:o por cau-
baua em húa enfeada 'chamada per ía de húa grão viél:oria queouue de 
·elles o golfáo de Larazza por razão hum Rey da Perfia, junto de búa a7 

de húa pouoaçáo deil:e notne q ali lagoa chan1ada Algaor , q fa4- o rio 
eil:â: a qual feguódo a fituação dell~ Euphrares;entreEnz & Bag·adad dõ. 
parece fera villa a que P.rholomeu , .~de lhe'derão por appelhdo Algauri. 
chama Serrepolis. Naqualdiil:ancia . NeHe ·mefmo tempo teynaua e1n 
de c8fla pôde auer trezentas & fc- Turquia Celirp decimo da ger~çã0 
fenra legqas,que contem em íi mui- Othomana: & erafenhor de Mecha. 
tos & mui celebres pôrws. E per o Xaliife Baracat, entre os Mouros I 

dentro do ferrão, {e eil:endia per o tnui cdebràdo em nome:nãotanto 
Nilo acima â rc;giãoThebaida'l que por feus feitOs.: quaL1to por o gráde 
.os naturaes Ôra chamáo C,aida, tê · difcurfo de r.empo que viueo ndle 
chegar â antiqui(simà cidade Ptho- eil:ado. E era fenhor de A~é,:Xêgue 
lomaida cujo n~me Ôra be Hicina, Hamed:o qual vizinháLiâ cõ dl:ou..,. 
C]Ue a~crca daquelles barbaros quer tro Xarife por parte da terra chama-
dizer efquecimento , & dali vinha da Tazem que.be dentro dJs porras 
beber ao mar roxo. Paífando o qual do dheiro defronte da ilha Cama-
çntraua na terra de Arabia, vindo a rã o. E 'era Rey de Ortn!Jz Ccit1dirn 

· - - · T 4 dd1:e 



~ 7Jd primeir:lt TJecada 
· ddlê .11om e o fegtii1do; & do Rey~ Com a qual embaixada foi hnm 
no de Guzarate M<lchamud o pri- I'vlouro principal chamado Maima~ 
nieiro ddl:e nome. A{~:i efl:es Reys · ú1e homé maes dado â rdigiáb de· 

.'&Príncipes como os mercadores fua fcétJ., que <~s armás .: & foi .em 
·per cujas má'os corria o commercio búa .cral~ de feição das nÔ[as fetn 
d r. b ' .a. etpccearia, & orientaes riquezas, appelbçáo, a qual defpois acabmt ' 
vendo q com nÔ!f1.en~rada JU Incha em Chaul como veremos em feu 
per efpaço tão breue 'Como erão tugar.Accre[cenrou maes a.dl:e ela-' 
c inquo annos rinh::nnos tomado .n1or dos Mouros, & requerirnemo 
. pôfle da nauegação daqudles ma- do C,amoriL omro tal et11baixador 
res} & elles perdido o cómercio de do xêque de Adem: o qual Cn1bai-' 

·que eráo fcn.hores auia tantos ter!)- xador era Xarife daquelles guc dizê 
po?, & fobre tudo eramos húa bo_; vir da. linhagem de Ivttfan1êde,por ... : 

· fetada na cafa .de Mêcba, pois jâ que per via de religioio podia pro~· 
' começauamos chegar ~~s portas do uoqr maes ao Soldáo p~ra acodir a 

' nlar roxo tolhédo os [eus romeiros: efle.s dan1nos con1o defen[or da ca-
crão todas eflas cóufas a elles tão fade M~cba, fegundo [e e!le intitÚ-
grão dor & trifleza,que·Iüo fô1wére laua. Pedindo que com diligencia 
âquelles a que tinham os o~endido, pofefle ndl:e cafo o braço de fua 
1nas a todos em g(}ral era o noflo potencia : porque elle por fua parte 
nome tão auorrecido que c~uada bú mandaria ramben1 ajuda ~quelles 
em feu mÔdo procurao a de o de- ' miferos que ba~itauáo noReyno de 
flruir. E c~ mo a gente a q ipo maes Calecut, onde 1~Ôífas armas tin~áo 
tocaua erao os Mouros 9ue viuiáo deiTamado mmm fangue Arabtco 
no Reyno de Calecut,ordepárão de ern que entrarão algús ela linhagem· 
inuiar húa ernbaixada ao grão SoL do feu prophera que per via de n1ar-
dáo qo Cairo , como a pe!1(}a qu<:; ryrio eráo auidos por [anétos acer-: 
podia refiH:ir a cfic cÕn1um damno: cá dos Arabios. 
fazendo c~ o ~,a~morij Rey da ter,: 
ra que lhe mmaíle hmn prefentc co 
outra tal embaixada,norifiqmdolhe 
os grandes males & damnqs gue de 
11Ôs tinha recebido, por def~nder os 
· n1ercadores do Cairo refidp1tes na 
fua ci~ad~ Calecm. Tomapdo por 
conclufao d~ feu requerimei1to,que . 
lhe mandaíle húa grÔít1 armada cõ 
gen_te & armas pera nos l~nçar da 
lpd1a: qu~·.elle a proueria dq dinhei~ 
ro & 1nal'1tÜ11en~os co1no lâ foífe. . - - . . 

· C f.\ P I TV LO. li. 

f C orno oS o/dão do (a ir o efcrê 
ueo à o Papa per· hu' religiofo 
da cafa de [anffa Cathartna 
de .i'vfonte Synay aqueixãdo-
fe das ndjfas armadas da In-
dia: f5' rorno o Papa mandou 
o proprio religiofo a efte Rey-
no} (5 do q lhe elRey·iefPodeo . 

. O Soldáo 
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eilas embaixadas, & .Nfouros,cujo deffenfor & proteétot 
outtos clamores dos elle era por f~r emperadora & ~alyf 
MourosdoCairo'que da cafa de Mecha. Hum dos quaes 
traé\:auão na In dia,& males t1zia , elRey dom Fernando 

principalmente com a grande per-... dé Cafi:ella, fazendo Chriftáos· per 
.. da do rendimento dà entrada, & força a todolos rv1ouros do· Reyno 
faidadas efpc:cea,rias per [€'us pôrtos, ~e Gr~da & o óutro que era muito 
·o qual damno jâ comeÇaua fentir, maior mal, fazia·elRey dõ Manuel 
& lhe chegau<_tl11aCS que as offenfas de Portugal f eu genro. o gual não 
'alheas: começou de [e inflamar con contente de mandar fua:s armadas â 
(na n~s) como homem, mimo f o da In dia a cõguiilar a r erra dos gentios; 
profpericbde de reu d.tadQ ' & que mas ainda tolhia a neuegação dos 
'11áo tinha viflo a fortuna delle, que mares e~ .cõmercio dêlb éj os Mou .. 
dabia 1;ouco tempo pan'ou.E pofio ros tinháo acq'llerido per tantos an ... · 
que ndla indigr1ação de palauras, nos:fendo o cómercio bú vfo cõmú 
-defTe aos embaixadores grande efpe- das gentes que conciliaua amor -en-
rança do que f obre c fie cafo per ar- tre todos fe1~1 fer defendido, o qual 
mas auia de fazer, cõ tudo quis pri- cornmercio elle Soldá o pennittia 
meiro vfar ·de búa caütela q deltas, etn todofeu efiado , conforme aos 
parecendolhe que per efl:e môdo cuftumes da retra a todo genero de 
detífhria elRey da imprefa da In- peffoa fe1n ter refpeéto a lei ou (e&a 
dia, por oúuir dizer <)Ue os Reys de que tiueífe. E mofl:rando o Sol dão· 
Portugal erãn muito zélofos da fee q}tefer poer e1n éffeéto efl:as [uas a~ 
que tinhão, & re;ligiofos o na obfer- 1neaças, teue maneira cõ que foile 
uação della. A qual cauteb de que rogado per hum frey Mauro maio·· 
vfou. foi lançar fama que a fua ten- rat da cafa de fanéta Çatharina de 
çáo era deH:ruit o templo de I-1ieru- Nlõte Sinay- Hefpanhol de nação:& 
falem, & a caC1 de fanéta Carharina da praéhca que teue com o Soldáo.~ 
,de Monte Sinay, com rodas as re- refulrou elle frey Mauro querer vir 
liquias que ouudfe na terra fan.éta, ' ao Papa darlhe cõta'defie cafo. Por 
& maes n~o confentir que em feli que como era cabeça da Chriflãcta-
cfl:ado and~ile algum Chriflão de.: de remoueria e-fies dous_ Principes, 

. fias parteS de Europa: & õs quere- ddl:e damno que os Mouros delles 
fidião no Cairo, Alexandria, Bale-. recebiáo: por fe não perder a me- · 
po, Dafi1afco & Barut por ra·zão do tnoria · das íànétas reliq~ias q;1e 
·cõmeicio, que forçofatnére os auia .d:tauáo naquellas partes, ·& rao 
de mandar fazer Mouros não fe faín grão numero de fieis Chriihíos co .. 
do em tátos mefes de todo feu dta- . 1no ncllas aadauáo. Pera o qual• 
do }H: o em recom penfa 9~ ~~~s tão caio . vir ~<?~ maes auttoridf.de, . -

o rne11no 
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- p.mefmo Soldáó deu húa carta de Nãzarenos> conferuador & fenbor 

· .creença a efie frey Maurodeixando dos mares & termos tviaritimos,pae 
. as palauras da qu~tl cuja refoluçáo dos patriarchas· & bi[pos,leedor dos 
era vir a elle frey Mauro com _algúas eu~ngelbos & C1b_edor 11a fua fee & 
Foufas que faziáo a bem 'da religião nas cou('ls que faõ .& não faõ li~i-:
.ChrHl:aã,diremos fomente dlaspa- tas: benigno aos Reys & Príncipes, 
lauras cotn que fe elle intitu~ou & po.ífuidor do Reyno Romão, cuja 
a[si .aoP-apa ( fegundo vimos em o gloria J?eos acre[cen~e ._Chegado 
treslado della que o propdo frey frey Mauro com efia carta a Roma 
Mauro trouxe a efie Reyno.) O como v~nha alem brado das amea-
grande Rc;:y, fet~hor dos que fenho- ças de fie barba r o , & era homem 
!eão,'nôbre, grande, fabedor,jufio, zelofo dopem vniuerfal da Igreja, 
~ viél:oriofo: Rey dos Reys, cutelo & íitnpl,es çrn as malicias dos prin-
do mm1do, p rincipe da fce de Ma· cipes tiwnnog: fez e fie negoeio r? o 
homer, & dos que nelle êrem:viui- graue ante o Papa Alexapdre, que 
ficador da jufiiça em todo o mun... [e determinou e1n confifrorio que 
do , herdeiro de Reynos-, Rey da .elle mefmo frey Mauro viefle a HeC. 
f\rabia, de Gernia,da PerGa,& Tur- panb;t con1 cartas fuas,& con1 tref-
8uia, [ombra de ,Deos nas terras q lado da que efcreueo o Soldão,pet:a 

- pbrá rodolas boas cdu[as Ô
1

ra fejão leprefentat eHas.çoufas a dRey dó 
per elle mandadas, .Ôra náo 1• O qual Ferna.ndo, & a elRey dom Manuel 
1~efre mundo he outro Akxandre, con1o a auétores da indignação de .. 
de quem Inuitos bens procêdem, fie tyranno. Da winda do" qual reli-
_Rey dos que fea . .ífenrão em tribunal giofo a I\01na elRey dom Manuel 

. -~ traze1n .coroa, dador de regiões, foi lô.go at.üfado per pefloas q lâ fa-
terras, & cidades, perfeguidpr dos q · ziáo feus negô,ci.os., de q teue muito 
f~ rebelião_, & dos her~je~ infieis, prazer:(abendo que o ~oldáo come 
ç_õ[eruador dos dous lugar{):s de pe- çaua jâ fentir_as armadas que el.le in 
regrinos, fum1no facerdôte dos té- uiaua â India,as quaes fe1n terem fei 
plos [agrados que efl:ão debaixo de to affento nêlla [Ômente de p'aflàgé 
[eu p((der, & contem a fee de _Ma- lhe fazião rapto damno que [e quci 
homet que efparge juH:iça, & bon~ xaua àelle_. E porque efte recado lhe 
~ade, rdplandor da fee, paer da vic"' veo quaíi na fim de Oétubro do an 
r.oria, Canaçao Algauri: cuj.oimpe- no de '-luatro & no feguinte tinha 
rio Deos faça·perperuo,& ex.alce fua ordenado de mandar húa grÔ!T.1 
cadeira fobre o planeta qemipis. armada~ India, co1n capitão ge-
Ati Papa R o mão éxcellenti~5imo,& ral que Iâ reíidi.ífe, tanto o demo-
efpiritual: que teme a Deos & bem uerão eíl:es queixumes do Sold5o 

, qbra, grande ' na fee antigua dos que dobrou a armada que fuzi:1, 
Çhr~Háo~ fieis de Iefu,J.\ey dos Reys . ~ com l):laes diligencia mandon 

· · dar 
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Liuro O[fauo.. ' Foli5~». 
dar de[pàcho· â~ naos·; pera, éj quan- d~~ fanél:as relíquias que attia tio (eu 
do o padre frey Mau r~ vidle a eH:e dl:âdo, que maes lhe c·un1pria tel!aso 
Reyt~o viífe os grandes áiÍparatos em veneração que de.àruillas total• 
da frota, & tiue{le tambem que có mente, & maes lhe importauão éj 
tardo que câ hia c.omo elle ante o quantas efpccearias por íeus pôrto~ 
Papa reladua o poder do Soldão. podião vir da India. Finalmênte cõ 

· Donde o Papa tomou caufa pera efias & outras palauras_. & gránd es 
defejar que elRey deíifii!fe da en1- · efmolas que elRey fez ao padre frey 
·preza da India: ao menos no rnôdo Mauro pera a cafa de f:anéta Catha-
.qpe fe tinha com os tvi<?uros que 1~ · rína , elle ficou contente & efgue--
rratbuão, pera q o Soldáo não exe- cido dos temores que trazia: & per 
cutafie feu furor etn aquellas reli~ elle refpóndeo elRey ao Papa. A 
quias da terra (anél:a. Per& chegado' ft1bihnciâ d~ qual carta aa,quedei-
a eile :Reyno o padre frey .Mauro xados os fanétos & juftos propoíi-· 
·em I unho, defpois da partida da ar- tos que elRey dom Fernando de 
mada, elRey' com viuas & claras CaH:dla teue na conuerfam dos 

·razões o tirou dos temores q traziJ: Mouros de Gdda : . com ·que elle 
·declarâdolhe qefie jmpeto de tan- ganhou gloria a·çerca de Deos ~ 
Ça furia q o Soldão inofhaua1 maes âos hpmems , quanto a? que: to~ 

·procedia da perda de fuas rendas, caua a elle por razão d~s coufas da. 
por c a ufa da entrada & faida das ef~ In dia, febre que fua Sanébdade lhe 
(pecearias per os p~rtos de feu efl:a- efcreuera per o · padre frey Mauro: 
do, que por zelar o bem cõmú dos Deos era tefiemunha quanto fenti .. 
Momos. Porq fe ifl:o fora por caufa , mento elle tinha por não ter meti.; 
'dos damnos que eráo feito aos de do o Soldáo em tanta riecefsic!ade 
Grâda como elle dizia, j~ efte [eu '·com fuas annadas, que com maes 
roao vinha forodeô, pois auia maes jufh caufa fe podd1'e queixar ddbs. 
de

0
vinte annos que o negocio de Porem elle efperaua eín nô.lfo Se .. 

Gdda era paíl'ado: quantó maes. q nhor ern CUJO poder efiaua o di~ei-
todolos Mouros farão pôfios etn to dos barbaros reynos_, pera os· dar 
_fua·liberdade pera fe ir ou ficar no a quem lbe approuueffe, q af~i cõ .... 
Reyno, & jâ f obre dl:e nego~io en- mo lhe approuucra conceder a e fi~ 
tre,elle & elRey don1 Fernando ou- Re.yno de Por'tugat Inediant~ o tra--
aera recados per Pedro Martyr. E q balho de feus anteccíiores & feu} 
.-t meiina rezão do intereí1e que era húá co ufa tão nÔua & i:.ão pouco 
a' principal que o Soldáo nefte ca[o efperada das g~rites com'Ofoi o def. .. 
. tinha, dfa feguraua a elle frey Mau- cubütpento da Ihdr.-l: afs.i lhe con-: 
ro (${. a todalas couf.:1s q elle temia: -cederia entrare1n fuas armada:5 de.n-t 
porgL~e o Soldáo tiÍÜ~a tai1to reli...: trono rnar roxo, tê irem deft~u~r ~ 
di111ento da ~hriHandade porrczáo ~afa .da abomina~~o de !V'faf~t~e~Q 
, . . . . lO)~tl~ 
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injuria & opprobio da religião madas. Poréj pois próuuera a nôffo 
ChriO:áa.Cõ a qual ôbra daria caufa Senhor que efl:e Reyno de Porto~. 
a q (ua Sanél:iqade incita!fe o.s Reys gal, toda a fua herança fe auia de 
& Príncipes ChrHláos occupados conquifi~r da~ mãos dos it1fieis , & 
em gue~·r:t de feus proprios men1- na conquifia de Africa por auer ben 
bros, a fe ajuntarem com dle fua . çáo de feus ·auôos fempre contra 
cabeça per amor. & concordia, pois - elles trazia feus exercitas: elle .éfpe-
nelle efl:auáo vnidos ' per fee: pera raua per os mares patentes-da gen ... 
que todos n1oueffemas ~zas de fua tihdade da India, & de poís 'per as · 
. potencia c.Õtra efie barbaro que cõ pôrtas do dl:reito do mar RoxQ, 
fuas üifieisforças tinha tyranizado donde ·[aio efl:a peite de gentes,cn-
~ Sanél:u<\rio de noífa Redempçáo. uiar tantas arrnadas, rê que â força 
Porque de crer era , & rn ui facil na de ferro deífe l'lOUO parrimqnio à 
dbmaçáo.daquelles que bem fen. IgrejaRotnana naquellas partes O~ 
tiáo , poderfe illo efperar & ·fazer, ríentaes. E a bandeira Real da mili-
pois fua fanél:idade via-"}uáo cheo cia de Chrifio herdeira defies taes 
de temor jâ ellaua efie tyra!lno cõ tirümphos, de que elle era gouer~ 
faber que fuas armadas aridàuáo na nador & perpetuo ad1ninifirador: 

. India,bem rem8ta do Cairo!& ifio foífe dos Gentios & Mouros temi .. · 
l"'àr não fer~oil:um:ado au~r qm feus da & adorada pera gloria & louuor 
pôrtos armas d'algmn Princ,ipe ca-. ·da fanél:a Igreja~ Pelos meritos· da 
rholicó mouidas contra el~e. E fe qual, elle efperaua nefia· vida não 
illo elle j~ temia, que fe podia· efpe- fer ti~ o por feruo fem proueito, & 
rar delle quan~o viífe deft~~11barcai' que eféonde o talento de fua pofsi-
cm feus pôrto~;', _çs exerci tos ,da po:.. · bilidade: pera na outra lhe fer dado' 
tencia detáto~Prihçipes corr:to·auia o jornal diuino do fenhor. 
na Europa,&a géte Portugl'les 1nui 

. cufiurriàda ~ guerra defies infieis, 
. poeras eféadas nps muros de Iudd~: 

pÓrta per onde elle efperaua 'em 
Deos que efies (eus vaflàllos eptraf-

- fero na ca(a da abominação,~ nel--
la leuantaifem altar pera offerecer 
oblação accepta a Deos. Na execu-
~ão da qual ôbra, elle comt,) obe-

. diente filho da Igreja, -~ zel~dor de 
fua gloria: promettia a fua ~anél:i
dade trabalhar qual}to t1elle fqíle, 

· pera que com 1naes jufl:a caufa efic: 
· ~~fiel f~ pudeile q~cixar de . ípas ar-: 

C A P I TV LO. UI. 

f C otno nefte anno de quinbtu"' 
tos f5 cinquo mandor.1 e! Rey · 
.huagrojfà armada â lndiá.~ 

- de qué foi por capitão môr 
dom Fr.ancifco de cAlmeid~1~ 
que de (pois foi .intitulado por · 
V:ifoRey dell~t. · 

ANTE 
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NT E que_elRey déte de vâgado có cj petdeo á vilb; 
foubeífe da vinda de marieira que dl:eue muito tépo 
defre frey Mauro: fem a cobrar:& foi no fegtünte ãn.o 
por cuja c a ufa ef- de quinhétos & 'feis coi11o vetemosó 
cn~ueo ao Papa Ficando a frôt::~ . por eíl:e fubito cafQ 
na fôrma atras, fe1n c~pitão, fendo ·tão . ~çerca dà 

teue algíís confelhos, cujo funda- partida, tnaridou dRey chamar a 
menta era, ver qu~ per o defcurfo d01n Francifco de Almeida filho do 
das quatro arn1adas pa«adas q farão . conde de AbrantGs dó Lopo d' Al~ 
â India, i1ão conuinha iren1 ~ viré 1neida: o qual a ell:e ternpo eíl:aua 
fem la ficar quem afsi{hífe a duas em Coimbra com o Bifpo della dó 
coufas que o defcubrimento della Jorge feu irmão,& ·com pai auras da 
tinha dado:a húa ~ra guerra com, os coi1fiança que delle tinha lhe d1tre-. 
Mouros, ,& a outra b cõmercio cõ gou a frdta. A qual dbndo prdl:e~f 
os oentios. E ~1orque as naàs q hiáo de todo,hum domingo ante de fua, 
& ~rnauão logo co1ü carga, não . ·partida foi elRey ouuit miífa ~ fee 
podiáo juntamente fazer cfias duas (por a eíl:e tempo ef\:ar em Lisboa,) 
coufas por o tempo fer 1nui breue_, onde ·c01n grande folennidade, & 
& f obre i[ o ficaua .cõ a vinda dellas palaaras conformes ao aél:o lhe en-
a cÔfia do Mala bar dcfem parada cõ tregou a bandeira real. E efpedidq 
q os Mouros tornauão a.fer fenbo-. dali com os· capitães · & fidalgos da 
tes della, & fauorecidos das !arma- armada, foi leuado fer tQ~olós fe ... 
das do C,~morij farÍao damno aos · uhores, & nobreza da corte com 
Reys de Cochij, Cananor & a todo grãde põpa atê-fe embartaré no caes 
los outros nÔí.Tos amigos & aliados, da ribeira: a qual . embarcação foi a 
11era reGíl:ir a dle tão certo pirigo, maes foléne q tê então netl:e Reyno 
& prouera outras co~fastão impor fe fez,não fendo de pe«o<1 Real=Por 
tantes qu~ a experiencia do negocio q afsi pela nobreza de dom Francif ... · 
tinbamofirado, pera que era necef- . co d' Almeida & fidalguia que CO lU' · I 

faria t1zerem fe fortalezas onde as elle.embarcara,con1-o pdoc~rgo '& '· 
naos deiTem & tomafletn carga: or dignidade d~ VifoRey-(no mÔdo q· 
denou elRey de mandar naos que a diante ve~emos)q foi 0 prih1eiro ti 
foi1em pera tornarem com a carga tu lo defl:a qualidade q ndl:esRcynos 
da efpecearia no aono feguinte, & fedeu: cócorreráo afsi da parte del .. , 

. , outras velas de menos tonrladas,cõ le como dos q o' acõpanhauão ~o ... · 
algús i1auios pequenos pd·a la fica- da] as coufas etn ãccrêfcéraméro & 
rem de armada, & por capitão mSr louuor de honra fua naqlla parrida; · 
def.ta gouernãça a Triftão daCunha. que foi a vinte cinquo de ,Março do · " 
:h lho de Nuno da. Cunha. O qual anno de quinhentos O,c cinquo, dia -' 
efrãdo de ~od __ o_ prdl:es teue h.ú acçi~ foléne por cair'ncll~a feila de N .. S~-

" (. -- · da En~ 
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• . ) 'Da primeira tpecada 
'da Encarnação. Em a qual frôta alé vêlas ddb ftôta eráo per t?d;;ts vin~ 
:4,a gente ordenada pera a nàuega- , 'te&_ duas;das quae~ 9oze hiáo pera 
cão das naos iriáo a tê tnil & qLÜ- - lÔO"o 110 anno fegumte tornar com 
·~bentos ho.r~ems de annas , todos ça~ga de efpecearia por ferem de 
g~nre limpa em que enrrauão mui- n:~itq pôrte de que_dles ~ráo os_ca 
ts>s fidalgos _& moradores da .cafa p1taes. Don1 FranC1fc9 d Alme1da 
à, elRey: os quaes hiáo ordeúaqos capitão môr, Ruy Freire filho de 
,pera ficar na In dia, & per regitrien- ~ Nuno Fernandez Fn::ire, Eernão Soa . 
to que elRey então .fez, erão abri~ res filho de Gi.l ·d.e Çarnalho: vafco 
gados feruir lâ rres annos cõ~inuos. Gornez cleAbreu filho deAntão G9· 
Eíl:a limitação de tempo tinhão to-:- mez deAbreu1Bafb?o deSoufa filho 

' dalas capirãnias & quaefquer outros de Ruy de Abreu deEluas PcroEerrei 
cargos &. ofijcios: o qual termo de ra Fogaça filho de Fernão Fogãça, 
ternp9 ainda ho;e fe guarda.E o fol. Io'áoda .Nôua, Anfáo Gonçaluez, '· 
do que então geralrnéte [e aílentou alcaide de Cezimbra , Diogo Cor ... 
aos hometns de armas , · erão oi r o rea filho de frey Payo Corre:1, Lopo 
cétos reaes por mes, & defpois que de Deos capição & piloro,Ioão Ser~ 
çhegaífem a Indi~ tinhão n1aes qua fão.E os capitães q lâ auiáo de ficar 
~rocentos de mantimento

1
o ·tempo de armada erão dõ Fernando Deça · 

que efiauão em terra: ppr4 quãdo de Campo maior filho de dõ Ferná 
apdauão nas armadàs com

1

iâo â q1- ào Deça, Berri11:1m Diaz hú fidalgo 
·fia d'elRey. E alem defie foldo_ti~ . GaH:elhano,Lo~o Sanchez, Gõçalo 
nh~o maes d9us quintaes & meo ,de Paiua, Lucas· d'Affon[eca, Lopo 
de pimel~ta ao partido do meio e1n Ch4noca, Iam HotrÍé, Gõçalo V ar. 
quada hum anno, a qual podião d.eB})es)AliltáoVaz.Ealetndasvelas 

· 'arregar em as naos q vidfe1n peta . em q bião dl:es capitães efiauaõ tã-
eH:e Reyno que lhe .podia i,mporrar ben1 oui:ras (eis prdl:es : & pelo q a . I 
cinquo mil reaes: & a gé~G; do mar, diante diremos ficaraõ tê dezoito de 
capitães, alcaides môres_,fcs:itores,ef. M11io q partihio em co1npanhia de 
criuães,& todo outro official, a eH:e Pera da Nhaya,éj foi pera t:t~er a for , 
réfpeito tinhão fuas quimqlad:is fe- talc:za de c,ofàla onde auia de [er . 
gm1do"-a qualidaded_e [eu pfficio. E . capitão. Partida dl:a frôtad'at~t.enôf. 
, porque efi:e foi o primeiro aíl'ento f a Senhora. de Bethlem,cõ bom ré-
que elRey toinotll1o · f9l~o qHe os ' Po q 1he fez a (eis de ,Abril chegou 
hmnems auiáo de vencer naquella.s ao cabo Verde ond~ cbamaõ o por. 
partes,como co ufa nôua d1e paífada to Dal e,. em, O. qual e.{hwa fazendo 
.fizemos eíl:a dec;laraçáo: pofi:o que refailte de efcrauos húa cara~ela de-
ao_prefente he tudo múda1,lo, porq fiebRe.yoo:pe~ me:iodaqual em quá 
o t~mpo a:ccrefce!1to.u ~ dp11itiuLo . to~· frôta fazia~ag_?ada. ~oi ãui{ado .. o 
fegudoa d~ípofi)aO çlelle. ~s quaes. Rey .da rerxa, .q c'? ~efeJO de ver tao 

· . · grande 

·! 



grande coufa \ieõ <;om Ít1as tnolhc:- acodit é0111 todolos bateis; de ma1 
. r~s & filhos a fe por em húa aldea â neira que alem da gente fe fa~uou, 
vi fia da nóífa frôta. Dom Francifco grão parte da ~izelida que h!a fõbre 
fabend.o a caufa da!ua vind~,o má- t:uberta, o que fe repartió pelas·àu .. 
dou vtíitar per Ioao da Noua e1n tras naos. Tomando a {eu caminho 
cuja cõpanhia farão algúas pdfoas poHo que não foi cõ qra11des ten1 .. 
nôbres com licença por v~re~~ o , poraes,os pilotos por fegurar dobrà 
eHado daquelle barbaro prmctpe: .rern o cabo, meteranfe em tanta ai-
aos quaes elle a feu môdo fez mui- · tura tOL1tra o ful l}Ue t>m os nauios 
ta honra mandando lhe matar ál- peL]Uenos não pediáo os homems 
gGas vacas que trou:xerão pera feu trabálhar t.om frio: & dali vierão 
refrefco,& outras que inuiou ao ca- defcaindo rheterídofe no quente, t~ 
pirão môr em retorno do que lhe que a dezoito de lu lho chegarão à 
leu ou Ioão da Nôu_a. E porque al- terra que jâz entre as ilhas primeiras 
gúas das naos forá? ~nchorar en1 de Moçambiqu~. E porq em ~ ... 
húa,angra pequena chamada Beze- loa & Momba~a tinha que fazer,: 
·guicl1-ç: que ficaua .. ·maes .. acima c01:- efpedio dal~ Gonçalo de Paiua ~~ 
tra o cabo, & o tepo nao lhe [erma Bermum D1az que foífem a Moça .. 
pera ~irem ao lug:r dõ~e dlaua ~õ bique fa~er r~ ficarão ali ~lgúas car-: 
Franctfco : efteuerao huas em bua tas da frota de Lopo Soares;& tam .... 
~parte & outras f~zédo fuas agoadas bem fe crão chegadas-as naos da ca .. : 
tê que o tempo ajuntou toda a frô-:- pitania deBafiião de Souíà, & dua~ 
ta. Dom Francifco porque algúas que lhe fallecião de fua conferua:& 
11aos della não eráo companheiras .Cabido ifl:o f~ foíferrt c.aminho de 
.na vêla , & faziáo pcrder caminho Q0_loa onde os cfperaua. Efpedidos 

- ~s outras,per confelho dos capitães eH:es dous nauios 1a vinta dous & de 
&·pilotos repartirão a frôta -é duas Julho dia da Magdalena fmgio em 
partes: húa das na os veleiras tornou ~loa co1n oito vêlas q o feguiráo; .. 
pera fi, & outra deu a Bafiiáo de onde logo foi vifiraclo da parte d'el .. 

1 Soufa capj~ô danao Cõcepçáo dan- Rey per hum Momo ho.nrado per 
do lhe regin1cnto do caminho que nome Cyde MahamedJafsi de pala.-
,auia de: fazer. Partido cotn eHa or- ura como cõ fruéta da terra. Dom 
denanÇ~ daquelle p~rto a vinte cin~ Francifco defjmis que o tnandou 
·'lu o dias .. de Abril Jante que cbega!fe contentar com húa marlota de ço-
â linha ôbra de quarenta legoas a res,& lbe deu os agradecimentos da 
quatro de Maio'· abria a nao ·Bêlla viíitaçáo: mandou dizer a e!Rey,. 
~apitão Pero Ferreira húa agoa tão qae fe e(pantaua _n1t1Íto dellc na che 
.grôífa , que não a podendo tomar gada daquella ft:Ôta d' elRcy [eu fe_~· 
nem vencer fe foi ao fundo: ·em té- nhor que por honra delle ·& da fi.1a 
po que ·o capitão 1nÔr lhe n1a~1.doll: cid~~ç-~iraua tanta artHheria j não · 

- r~fp~ndc~ 
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enãprimeirçt 7Jecada -
tefpõdú elfe éÕ · algú fignal d<t cor 
refia· aó ü'1enos mandando aruotar ' . h'Ga bandeira de fuas armas qt1e lhe 
fói dada pelo Alm'iráte e1n· figíul d·e 
·paz. Cyde Mahàme,:d confufo cáfü 
o recado nãc: oufou refponder, fô-
menre que logo'trarin a refpoita: a . 
qu·al foi que dizia elRey qDe muito 
i1ues defcontente efl:aua elle de hú· 
éapitão d' elRey de Portugal qu'e lhe 
tomo'u húa tiao que· vinha de C,o .. 
fala oride elle tnandata aqu~Ha baü-

, d-eira , qo que elle podia . efiat pela 
úáo ter an101·ada, & que efb fora a 
c~ ufa de o não ter feito: D6 Frali.·-
dfco parecendólhe (edf\:d afsi ficou 
mui defcoiltente, & mandou .. a êlle 
~oáo da Nôua, afsi pera concertar 
qúe fe vi!fen1 atnbos,cÓnl~ pera Ca-
ber pari:icularroéte defte cfpiráo de 
que [e elRey queixaua = co1n o qual 
foi por li11goa hllln Venezeano cha 
~nado Mifer Bonadjuto d~ Albão,p 
qual troUxe a efte Reyno Affonfo 
de Albuquerqúe pelo achar e1t1 ca ... 
nanar. E fegúdo elle dizia ,auia vin-
te dous annos q fe'paífara do Caito 
~quellás partes ém companhia de 
hum embaixador que ali dhua,fen 
do cõful da fcnhoria de Veneza em 
'Alexandria Mifer Franci[cq Mâtcel ... 

' lo: & quando veo com A.ffonío de 
A~buquerque_ trouxe. por molher 
hua lauha de q tinha Blbo.s, ao. qual 
ê:lRey por elle fer hon1erp experto 
& que fabia as l.ingoas . Õ(. maes os 
11egocios daquellots partes o mãdou 
cotn dom Francifco cdm bo1n or-
dena'do & feruia de Üngo1.'' E a fub-
~ancÃ~ do rccaqo q Ioá~ .9a Nôw~ 

leüou de que el}e era interprete : fo~ 
fer grau~ co ufa pera elle dor:n Fran-
éifco crer, qt1e capitão d'dR.ey feu 
.ftnh.or a"tüa de ter t:ã'o pmJco·~cata·-· 
menta a· hóa bandeira ~ua : perque 
os P'orrugüefes erão tão obedient-G:s 
~quelle figna1 q· em o védo o adora 
uão qu~to m_ais fazer b éí-elle di'z.ia. 
E potque ao pt.e[énte fc não· podia 
fazer rnaes, lhe ordenaífe como fct 
viílàn ,porque ünha algúas coufas q 
praéticar corh elle qüe com'Prião a 
feu bem &.â femiço d'elR~J feu fe-
úhot: & qnanro o que wcaua ao 
cafiigo claquellç capitão que dizia, 
teueíle ppr cerro que [abida a yerda 
de elRey feu fenhor o mádária mui. 
i:o bem 'Gafhgar:& a fua qaà lhe fe-
ria n;ftituida ço~1 tudo o que leua-
·ua; Partido Ioão da Néua , tornou 
com refpofia que elRey era conren. 
te de fe venero ~ao feguinte dia, & .é 

, môdo feria vir efl.e capitão môr em 
'{eu batel defronte dos paços com ~~r: 
gús capitães & gente que el1e efco-
lhdfe em aéto_ l?acifico por não cau 
far temor nos da terra: & que elle 
tambem etn habito de paz viria có 

- algús efcolhidos de fua ça(a a [e me-
ter en1 hum zambuco diante das . 
cafas on-de (e ambos .verião. Cõc'er-
tadas todas eftas vi(tas , mandou o 
capitão 1nôr que todo los . capitães 
&·algús fidalgos en1 ftus bateis vief 
[em pêla tne.nhaã a bordo da fua 
nao,& o 'trajo foffe de paz cotn cau 
tela que ~o longo das tclfies dos ba-, 
reis vieífetn àlgúas lãças & tiros pe:-
ra tirarem em môdo de fefia, & [c-
eretamente (q~_s. faia~ qe mall~a,por 

que 



gue as ·caurelas gue dle Mouro ti-
nha daua'a entender não dhr mui 
fiel. Ao di~ feguinte entrando d01n 
Francifco em hun1 batel de baixo 
de hum toldo de efcarlata & feda 
com muitas bandeiras de ftJa deui-
fa: partio rodeado de bateis de tod~ 
aquella fidalguia com grande efrrõ-
do de trombetas & de artilheria gue 
ao rem po de fua partida começou 
a fuzilar per toda a frôta. E em par-
tindo danao efpedio a Ioão da Nô ~ 
ua que leua!fe rec.,ado a el'Rey,.. corri~ 
elle hia,o qual nao chegou la: porq 
na praia lchou hurnJ.recado d' elRey 
que tornaffe dizer ao capitão 111Ôr 
que fe dereueíTe htnn pouco pàrque 
os feus não eráo ainda juntos. Tor-

. :nanào Ioão da Nôua apre1far elRey 
com outro reéado,por auer pedaço 
que dom Fí·ancifco fc detinha jâ jii-
tó das cafas , foilhe refpondido que 
difeífe ao capitão mdr da parte d~el
Rey que lh~ perdoaife dando alg0as 
falfas defculpas : húa das quaes era: 
que err1 fe aleuanrando pera vir a el-
le atraueífara hum gato negro ; no-
tiuel ~gouro entre elles, pera naq uel 
le dia ambos não poderem fazer 
co ufa que durauel fo!fe. 5. porque 
elle defejaua ijUe as fuas·&>ílem per-
peruas : lhe pedia que lhe perdoafe 
por então & queficaíleaquella viíl:a 
'pera o feguinte dia. ~ndo do-m 

. . Frãcifco vio que todo feti apparato 
acabaua · naquell~ agouro d' elRey, 

. forrindofe conuerreo o adio defia 
·lnahcia d'elRey 11eílas p~lam·as, di-
zendo aos capitães: fenhores & ami 
gos, a mim me parece qu~ ;naes a-: 

Fo! r s ~ -. 
gourado ha de achar quem taes re .... 
cados manda o dia de amenh.aã que 
o de hoje. Tornemonos embora 
& venhamos a viíirallà com as na-
turaes lonçainhas f>ç. g melhor eH:ão 
aos Porruguefes que efias corés que 
trazemos: porq como fabeis, Mou-
ros não ao nô{lo ouro mas áo n~ífo 
ferro fempre fizerão mawr honra. 
Ao que Ioão da Nôua tefpondeo, 
parecem e fenl:or que cífe ba de fer 
o fim de no !Tos concertos tom ef\:e 
Mo.mo, porque Mahamed Enconij 
n~fi-o grande .amigo fe veo a ruim 
por me fallar como hometn m~u 
conhecido,& não oufou· de fe a, par ... 
tar comigo por trazerem os Mou-
ros olho nelle, fômente ·en1 fe efpe-
dindo, meo furtado diíle : dizei ao 
fenhor capitão 111Ôr que não fc en ... 
gane con1 dRey, porque não fe ha 
de ver com elle>& que fe lembre de 
'mi. Do1n Francifco entendendo 
atenção d'elRey polo'aperceber pe 
ra o fep-uinte dia>mandou a Ioão da 
Nôu:Jque tornaHe ~ praia & difdle 
·aos Iviouros que lhe deráo o recado 
d'dRey,que lhe foífe111 dizer da fua 
parte. q dle [e rorn~wa pera as na os~ 
& ao outro dia pela 1nenhaá fe auia 
de ver com dle: & quando não fof 
fe túquelle lugar que tinha ordena-
do , ellc o iria bufcar dentro âs fuas 
cafas , [e om1e!fe por trabalho de o· 
vir efperar ao mar. Dado efre reca-
do t_ornoufe lo á o da, Nôàa fem ef-' 
perâr repôfra por lho mandar ?orr; 
Francífco, o qual afsi como hta co. . 
rodolos capitães fe foi A fua nao on- · _ 
de teu e com . elles confclho f obre 

u a_ qüdl~ , f ; 



· aquelle fl:ito~ Refumindo não [ô ... 
mente o que paífara per ante elles, 
n1as ainda quanto aquelle barbar_o ~ 
tinha feito a Pedraluarez & ·a Ioão 
da Nôua que era prefente: tudo-co-
mo.homem cautelofo & g no [eu 
peito efhma maior malicia do que 
era' a fê de fuas palauras.E maes que 
defpois que o Almirante dó Vafco 
àa Gátna per ali paílou}lúqua maes 
<JUizera pagar as pare~s que deuia, 
-poílo g elle difdfe fc:re'm maes en1 
modo . de refgare de fua pe!foél por 
o ·Almirante o reter no batel onde 
r~ vio cõ clle que pareas de propria 
.vontade:& que fer elle ciofo de fua 
pefioa coufa erana~uraldos 'homés, 
mas ifio auia de fer per môdo maes 
l1ond'l:o & não tão publíqo de( pre-
zo da mageHade daq\Je1Iaarroada 
d'elRey feu fenhor. Doqual trazia 
mandado que {e determinaJfe em 
os ~1egocios q teueífe con1 os prin ... 
cipes daquellas partes) err paz ou 
em guerra defcuberta, trabalhando 
n1aes na primeira que i1a f(fgl(~a,& 
cfia lhe encomendaua pqr precep-

. to,& a gt:crra por necefsiçla~~~ & q 
c1n nenhua maneira [e Pilrttíle dali 
fem tomar algúa concluf1õ com d-
le · per~ fazer húa fortaleZíl por nn-
portar muito â naueoaçãq da In dia 
& fégurança daquella cc1fia. Aca~ 
bando dõ Francifco de prrepor dhs 
& outras razões todds cócorreráo 
nefie v~to,q ao feguinte <,:Ha faiílem 

. em terra c;Hn.mão armáda: porque 
, eíl:a era a q am~ de pôr as ~eis âquel-

le Mour~ & nao a cortqia q com 
~~~e q~eua ~zar.AiTen!ad'~ dl:a faida 

em terra ordenou lôgó dõ Fr~néif..: · 
co q a géte [e faria em ~pus côrp()s; 
elle iria cõmetter .a força da ciqade 
em bú,& feu filho dõ Lourenço có 
outro as elas d'clRey q efl:auão no 
cabo della , repartindo lôgo quaes 
capitães auião de fer cõ quada hum 
delles,& o tépo da faida das naos fe-; 
ria ante menbaá quádo elle mádaífe 

. tanger húa trõbeta.E:poréj n8!To fe-
nhor lhed,e u viétoria cõ éj conueo 
fazer aqui húa forta:leza éj elRey má 
dana,& nÔfio cufi:U1ne em toda dh 
hiíloria ferâ defcreuerfempre o íitio 
da terra onde f1ndaremos algúa, & 
daremos as caufas diífo:pois efb he 
a prilneira de pedra & cal q nefl:as 
.partes fundamos, prilneiro q entre. 
1;110s ao cõbate da cidade conué dar-
mos húa vniuerfal defcripçáo deita 
parte de Africa,pois te Ôra o não te-
mos feito ,prit\ci palmente de H: a cô. .. 
fta & fitio·da cidade. "' 

' \ 

\ C A P I T V L O. JIII.' 

f Em q[e defcreue a parte d~ 
côft.a d~ Ajhca e;n q efla jitua 
da a çJdade ~iloa : â qual 
terrq· os Arabios propriame-

" te chamãoZagtte6ar (5' Ptho· 
lome.u E"thiopia ~hre .Egyp~o. 

~~"~~,,MA PAR TE o ·A: 
:. , • terra de Africa febre a 

~ Ethiopia o que Ptholo-
- meu chama inteÚor on-' 

de ei1~ a região Agifymba,que he a 
maes aufiral terra de q elle rene no-
ti)ia.,& ondef:1~ a fuameridional có 

"' putaçao: 
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pu raÇão: j~z· o urra terra que em feu que !errios deila gente. E porque em 
rem_po não era nÔta, & ao prefente a nÔfi1 Geographia parricularméte 
mui Cabido o marítimo della, def- fazemós_ relação defra terra Zãgue ... 
pois que defcubrimos a India- per bar, aqui como depaílàda daremos 
dl:e nô.ílo m-ar on;at~o.O· principio algúa noti<;ia d~lla , por as caufas q 
da qual,começando na Oriétaf par.; nà pre~edente capitulo appntamos. 
re della he o Praífo promontorio,q E corneçando no promôtorio Aro~ 
elle Ptholomeu fitou em quinze mata a que Ôra chamamos cabo de 
graos conrra o ful & eni tantos eH:â Guardafu q he a macs orienta\ par ... 

· per nús verificado: ao qual os~ natu- te de toda Africa íituada per Prho.o. 
raes da terra chamãoMoçambique_, lo meu em ~in quo graos & per nôs 
onde bra temos húa fortaleza que em doze) arê Moçambique g ferã0 
ferue de efcala dàs nÔífas nacJs nefl:a per côíl:a ôbra de quinbétas ·&. cin ... 
nauegação da In dia. E o fim oc~í- quoenta lego as : faz efra terra _ l1úa 
dental defl:a terra a Ptbolomeu in- :maneira de enfeada não tão curua 
cognita,acaba em altura de <;inquo & penetrante cotno Ptholotneu a· 
graos da parte do ful que (e cõmu- figura ·em fua taboa,mas quaíi -~ fci-
nica cõ os Ethibpias a que ellc cha- ção de húa côfia de o{fo d~ a11imai 
tila Hefperíos per nome cómum,_ q quadrupe: E o fegundo turfo-mari-
faõ os pôu~s Pangelungos fubdito~ rimo q elle n·io [bubé, o qr.tai co;. 
ao nÔílo ·Rey de Congo :entre os meça no cabo de Ma~an1blqu~, & 
<]Uaes dous termos Oriental & Oc- acaba en1 o dás corte11it.es . que ·R!râ. 
cjdental,fica o grande & illufire ca- percôila att ~et:1tb & f~tét~. l~gbast 
bo de Boa Efperança tantos mil ficadla bun1 péfuto ·maes entürl!la~ 
aHnos não conhe~ido do mm1do: da cmn hú anco que ·fa~ o cabo da'S 
& como el1a de que traétarnos he cõtrentes lôgo na volta déUe t}üan~ · 
grande & os barbaros q·ue nella -ha- ·do \T~o de câ do poneiite. Qg cp;~a~ 
bitão faõ n1Llitos differentes em lin- cabo vindo pera o de Boa Efperan..:. 
goa, não hã entre elles nome pro- ça,em que auç:râ per côfl:a trezentas 
prio della. SÔmente os Atabios & & quarenta legoas, vae a terráfazeli~ 
Perfi os cOmo gent~ que reín poli~ia do hurn lombo,-de n1a1ieita q h~i:a o 
Je letras & faõ vizin_h()s della ·e1n , cabo das correntes em vinte quatro 
fuas efcripturas jbe cbamão Zan- graos, da banda do [ul, & o de Boa 
guebar,& aos 1noradores della Zan Efperança em trinta & quarto & 

· guíj: & per outro non1e cmntnmn· meio: & defte illu{he tabo,tê·ater-
tambem chamáo Cafres,éj "luer di~ · ra dos Pa11gelungos do Reyno â~ 
zer gente fem lei, nóme q elles dào· Congo, vàl(fe a côfta encolb~do & 
a todo gentio idolatra,_ o qwal no- bojando perô que à gteu1d~ziJ:. c;kUa-
me de: Cafres h e j~ a~erca de.nôs ' faz pare~er quct_ fé eftende CoiJreita ao : 
muirc~ebido polos 111uitos efcrauos · nôrce.A figura da ponta defi~- g·tàd(t. 

y .z. cabq · 

. r 
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· éabo de BÔa EfperãnÇa [e aparta do cripçao 'da terra Zat1guebar que fà~ 
corpo da Óur~·a terra çomo que· a ef- a nôífo propofiw por razão dos fei .. 

. cacbdrão do c~bo das agulhas, que tos que na [ua cÔH:a os nôHàs fize-
difl:a d elle contra 'o Orienre pe,r et- rio, cfra começi em hum dos maes 

. paço de vinte & ~inqno legoas : da noraueis rios c1ue da terra de Africa 
· m~neira que podemos apartar o de~ vertenYno grande Oceano contra 

do polegar da 'mão efguerda)dos ou o meio dia:ao quai'Ptholomeu cha 
tros dedos della virarido a palma p~ ma Raprc,, _poH:o que a..faa gr~dua
ra baixo. E pa efl:e modo fica clle ção h e mui differéte do que ora Ía-' 
apartado contrq o ponente do gran ben1os. Ca elle o poé em [eis graos 
~e corpo da outra terra & rõbo em de largura da parte d~ [ul ) & n8s 
fua ponta a [emelhança do dedo:& ~m noue da parte .do.norte,, o qual 
.q uaíi na junta que h e no meio delle nace em a terra do Rey dos Abexijs 
eH:â búa ter_ra íoberba [obre a outra a que chatnamos PceH:e Ioáo, em 

, que no ~imo faz húa planura de ter- as ferras a que elles chamáo Graro~ 
ra rata gra~iofa em viíla,& frefca cõ & ao rio Obij_, & nnde fae ao mar 
lnentraítos & outras heruas de He[ ~lmancc pelos Mouros que o vi· 

, panha,â qual os nÔf!os chamão a ziL~hão: por cau[a ~e l~úa pou9açáo. 
mefa do cabo.E olhando

1
della con- afs1 chamada que eíta em hua das 

tra oponente fica húa a1lgra per et.. principaes bocas delle júto do1Rey.: 
les chamada dá Conçepç;áo, & no no d~ tvfditide.Ddte rio indo con~ 
e[paço q fe 1nêre entre clle & a ou- rra o cabo de Gradafu, & dahi vol~ 
tra terra que jaz pera Oriente g vae , i:ando tê as porras do dheito & del~ 
fazer o cabo das agulha~ : dlâ búa las lançando húa linha JS fontes del 
. angra n1u~ efl:reita a que maes pro- le ~ fica húa terra a que o~ Arabios 
P.riamente podemos cha-1,11ar Furna, ~ propriamente chamáo Ajan:a qual 
afsi ,p~netrante pela terr;~ cortando quafi toda he pouoaoa ddles pofto 
direita"' ao longo do cabo,éí do rofio que nn muita parte contra o meio 
delle te o fim della auera pez lego as.. dia no interior da terra habitem nc-
No feo da qual furna onde ellas a- gros idolatras. E das çorrentes deite 
cabáC? [e leuanta húa ferrania de vi- 'Quilmance contra_ oponente tê o 
ua ·pedra com ;sra.ndes & afpcros cabo das correntes, que os Mouros 
picos q pedem as nuués çom [ua al- daguella cÔfl:a nauegáo,toda aquel~ 
tura : & por cau[a delle$ os noffos la terra & â maes occidental çotra o: 
cbamáo 1quelle lugar o~ Picos fra-- cabo de Bo~ Efperança(como dilfe. 
gôfos, pelo p·ê dos quaes rompe cõ n1os)os Arabios & Parfeos q a vizi-
muira furia hum rio de arandifsima nháo lhe chamão Zãauebar, & aos 

r b . . b fl 
agoa que nm~e no intcriordJquelle · 11101·adores Zanguij. Toda cna co-
ferrão, de que ao preféte náo temos fia começando Jo rio ~lmancc 
~lbti~ia. E tornando â pa1,:ticular de[ r tê o cabo das corn~utes geralmente 

he baixa. 
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he baixa alagadiça & 'n'iui cuberta ' pórq naquella afp'era & d}erile ter~ 
de hum aruoredó parrado a maneira ra pera habitação de gente política; 
de balfas que dão pouca feruentia produzia o maes preciofo de rodo-
-por baixo: E afsi cõ a efpdfura delle los metaes )& lôgo lhe deu pouo pa 
-co1no cõ os rios & efieiros que a rc- :ciente daguella afpereza & dado a 
talhão, en1 ilhas & refbngas que o c· bufe a delle : & a nôs. cobiça· pera 
·cupáo o:lílaritimo della,faz fei ·mui ' ·per tantos perigos de mar & da ter- . 
··doentia: de maneira q podemos di- ra, ,os iremos conuidar com nôfiàs 

·' zer fer outro. Guinê em ares corrup- -obras mecban icas, pera fupriré fuas· 
tos & toda las outras confas que dâ necefsidadesi, a rroco dcfte ouro tão , 
:& gera. Porpu.e a gente be negra de .conguiH:ado. ao cheiro do qual( por 
cabdlo re~rc oo idolatra & tão a terra de Arabia fer a dles mui vi-
tréte em agott~os & feitiços que no ' zinba)os primeiros pôu'os efl:rangei 

. tnaior feruor de qualquer negocio 'ros q_a ef\:a terra Zanguebar vierão 
·ddifi:em delle fe lhe -algúa -coufa en -habitar foráo de búa gente. dos A._ 
tolha. Os animaes, aues, fruétas,& rabios defierrada, defpois que rece-· 
fe1nenres1 tudo refponde â barbaria :beráo - ~ feéta de Mabamed. A qnal 
da gente em ferem fêras & agrefi:es: (fegundo foubemos)pet húa ch~oni 
poHo que de Magadaxo COl"Ítra o ca dos Reys de o~.iloa de q adiante 
cabo Gradafu ainda q feja de n1aes fazemos menção, elles lhe chamáo 
criação de gado por Íer de poucos . -Emozaydij: & a' caufa defie defier.~' 

· línantimeútos & proue delle , defra -ro , foi por feguirem a do~rin~ d: 
fe manren1 Geralmente os Mouros hum Mouro chamado Zatde, q fo1 
·<_}Ue habitáo o maririmo . & afsi os neto de Hocem filho , de Ale q [o.,. 
<las ilhas adjacentes · a ella : todo o brinho de Mahamed , cafado conl 
-mantimento q -coni'é,o agriculrado [ua filha Axa. O qual Zaide teu e ai ... 
fazem â enxada , & o maes h e fruta gúas opiniões cm1tra o feu Alcorão, 

. agrdl:e,& carne rnõtês,immúdicias & a·rodolos que feguiráo a (ua do-
leit~ de algúacriação q tem: princi- éhina os N;Jouros lhe chamarão E-
pa!mente os Mouros a que elles cha p10zaidij,que quer dizer fubditos de 

· mão Baduijs que andáo no interior Zaide ;& os rem por hereticos : & 
·da terra & tem algúa cómunicaçáo peró que efl:es forão os pritneiros éj 
oç~rn os Cafres)que acerca dos q ha- de fôra vieráo habitar aquella t~rra, 
bitâo asvcidades & pouoações poli- ' não fundarão notaueis pouoações, 
ticas faõ a ui dos por barbaros. E ·pa- fôméte fe recolher,áo em partes on .. 
-rece que a natureza pr~uida em to.. de poddlem viuer feguros dos C~
da~as couf.:1s não quer defamparar frcs. 'E defia fua entrada como·hua 
·algúà patte da terra em tanta maneí pefic lenta_, farão laura,ndó .ao lan .... 
ra,que · nella não aja algum fruéto go da cÔfré\, romahdo .nôuas po-
eHimado JJa opiníáo· dos ho~nems: 11oações tê qu~ ali vieráo ter tJ.ieS 

" · · y naos .. 3 
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uaos com grão número de.Arabios a terra vizinhl'daquelle refgate, nú~ 
- em cmnpanhia de fere irmãos: os ,qua oufaráo paffarao cabo. das çor:.. 

q-uaes cráo de húa cabilda vizinha a rentes: porque,como a ilh~ de fa<i 
cidàde Laç:1h q dl:â bbra de q uoréta Lourenço que j~z ao ful ddra cÔfia 
legoas da ilha Baharern q dli dérro Zangue bar~ corre com feu cornpri-· 
no mar Perfic9 n1ui pegada â terra menro quaíi ao lõgo della per dpa-' 
à e Arabia no interior de-llc. A cauC1 ço de dozentas legoas, & no meio 

- da vinda dellcs foi feren1 1nui perfe- da párte de dentro lança- de fi hum 
-. guidos do Rey ·de Laça h, &-a pri- cotouello -que refponde ao outro q 

1~1eira pouoaçáo q fizeráo ndl:a ter... t1z o cabo d~ Moçábique, os quaes 
. ra de Ajan foi a cidade Magadaxô. _ parece -que _querem fechar -aguella 
&defpois Btaua q airída hoje fe rege paffage1n, que fer~ e l!rrgura óbra 
por doze cabeceiras a maneira de de fe[enta leguoas occupadas com · 
republicalas qüaes procedem defies ilhas refiingas & baixos~ fica dl:c 
innáos. E veo preualecer dl:a cida- traníito em refpcéto do outro mar 

· <le Magadaxó em tanto poder & que jaz entre dlas duas terras, táo 
,efiado, q~te defpois fe fez fenhora & aperradq & efireito cõ feus canaes, 
cabes;a de -todo! os Mourbs ddla · que etn feu .m~do lhe podemos cha 
~ôll:a: -porem como os p11iLneiros q mar outro Sylla & Caribdis. Câ fàõ 
~vieráo a ella chamados Emoz.:ndiJ aqui ras correntes tão grandes que 
.tinhão âiff~rentes opiniõe~ dos Ara- em breu c apanháo---húa nao & fem: 
hios acerca de fua feéta,n~'to [e qui- véw & [em vela a letiáo a parte em 
ferão fobmeter a elles & r~colheran · qlle corre os piNgos de éj os' nÔfl'os 
fe dentro pello fertáo ahmrandofe \ nat~eganres faó b,aa teíl:emunha.Da 

·'c-om os Cafres- per cafapJentost& qual caufa chamarão cabo das cor~ 
cufiumes, de l1laL1eira qt,le hCfiráo rentes aqu~lla ponta que faz a terra 
miH:icos em todalas coufas.Eíl:es íàõ firme oppofra ao fim occidental da 
aquelles a que os Mouros' que viu é ilha faõ Lotirenço: porque ndl:e ter 
;iO longodo mar charnáo Baduijs: \ m.o [e efpeden as aguas ll1Ui furio\ 
11omecon1Ú como ca entre nÔs cha fas, & correm mui liures per largo 
.roamos Alarues â gente campdhe. campo de ·mar, como quem fac 
'A prin1eira naç~_o de géte dlrangei- do carcere de a11tre dbs duas ter~ 
ra que per via de nauega\áo teue o ras. De maneira que não fômen~ 
c:;otnmercio da Mina de C,ofala foi te acháo os marean~cs netla palfa-
defia cidade Magadax ó, ~1ão g elles gem differença no curfo das a~ 
foífem defcobrir efta côn:a:mas per guoas,; 1nas inda nÔuos ~empos 

. acerto de húa nao dag··tíe11a cidade de monÇão pera a parte de leuante, 
· quecolli temporal & força das cor- & poncnte: · câ todolos ventos fe 
rentes a}i veo ter. E poHo ~ue ao . apanháo no dlreito dentre eHas· 
dianteteuerão 1nais noticia de roda duas terras . E como os Mouros ·- -- . -. : - - defta 
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defia cÔ(b Zangi1ebar naneg:lo em 
naos & zambucos cofeitos com 
cairo, [em [eretn' pr~gadiças ao mq 
do das nôflas, .pera poderetn· [ofrer 
o \m peto dos mares ·frios da terra 
elo ·cabo d~ Boa Efperança , & .ifió 
ainda co1n monções & temporaes 
feitos, & maes tetJ1 jâ experiencia 

ein ·algúas naos perdidás C}Lle efgar-
-raráo contra ef\:a parte do ·grande 
Oceano Occidental: não oufàráo 
cómetter dl:e defcubrimétoda terra 
.que jâz ao ponéte do cabo das ~or
·rentes·, pofio 'q muito o defejaflem 
como elles confdlàõ, principalmé-
te os da cidade ~oa que foi a 
maior defcubridora de todalas ~i-

. dades daquella côfia. Porque della 
.fe pouoou grande parte da terra fi:-
.mé & das ilhas adjacentes} & algus 
-pônos da ilha faõ Lourenço; por 
:ella-dhr fitu.ada quafi no tneio de-
fia côfta, ante a cidade Magadaxó 
&·o cabo dás correntes. De manei-
ra q abaixo & acima não lhe ficou 
·co ufa por correr, t~ [e fazer fenhora. 
de Mombaça Melinde & das i~has 
de Pemba Zanzibar Momfia Co-
moro>&d' outras ·muitas pouoações· 
que Cairão ~ella pella potencia & 
riqueza que teue detpoi~ que [e fez 
feribora da mina de C,ofJla: tendo 
quafitudo perdido ao tépo que nps 
defcubrimos a India, com deoifoés 
4 ouue ·per m_drte d'-algús Reys della 
de que adiante faremos menção. O . 
fitio defia cidade ~loa he em húa 
terra aqual aindá que· [eja da côfia 
da terra firme Zanguebar, a· mar a 
foi torneando cõ hü dhtito,)q a fez. 
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ficar em. ilha. Elia em {i ', he . mui 
fertil de palmeiras cõ todal_as aruo- . 
res de efpinho & ortaliças éj temos. 
em' Hefpanha: & algüa criação de 
g~do grande & meudoJ cõ muitas .. _ 
galinhas, pombas J rolas & outro, 
genero de aues eftranbas a n~s. O 
geral mantimento, h e milho_, aroz 
& outras fcmétes de raiz · agriculra-
das: cõ mui tas fruétas a gref\:es de q 
agente pôbi:e [e mante.m. As agoas 
della L1Õ de pôços & não mui fadi,as 
por a terra [e r alagadiça> & ~~idade 
efiar íituadaao longo daribeiraque 
faz o cfteiro,na frõtatia da qual elle 
[e efpraiou em m~meira de baya. A 
n1aior parte.das cafas íaõ de p.edra & 
_cal có. [eus eirados per Cima, &·nas 
cÔ{bs quintaes plárados de aruores 
de efpinho &~ palníeitas~ : afsi ·;pera 
frefquidão & deleiraçáo da vifl:a)co 
n1o pera v[o dô fruéto que dão. E · 
de quão largos eíl:es quit~H;s faõ .tão 
efheitas as ruasJ por afij· :lcufl:uma.-
reln os Mou_ros_ por [e 1ndhor de-
fender, câ ré algúas tão dhcitas -por 
cima que dos e.irados podem· Ddrar: 
~e hmn en1 1 outro. A húa parte da 
qual sidade tinha ~lRey fms caCas 
feita~ a manei~a de fortaleza, com 
torres cu belos & todb outro m·ôdd 
de defenfàõ com pôrra pera feruen~ 
tia do mar, que vínha dar e1n. hmn 
c~csJ & oütra grande â ilharga da 
fortaleza que t'lZ'ia roflo ~ontra ·a ~i
dadeJ pera feruentia della: diante da 
.qual [e fazia hum· grão terreiro on~ 
de e(\:aua a varação dei: naos & no 
rdlo della era o poufo q as· n~ffas 
tinhão tomado .. Das quae~ · afsi p0:r; 

. . . y 4: apol~~ia 
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·apoli~ia 9as cafas eirados & alco- de todolos capirá~s acodiráo & fe 
rões, como com flS palmeiras &~ ar- fez em corpo em hú tefo em quan-
uoredos dos quintaes 1 pa_reÇ,ia a <;i- to os bateis tornauáo por outro gol 
dade muifen~oC1: daúdo aos nof-

1 
pede gente.:_fem ndte tempo fair 

[os grande &Jejo de fair nella por. da ~idade coufa que os fizdfealuo-
queorar a foberba daquelle barbaro, roçar, q lhe daua fufpeita, não gue .... 
qoe toda aquella noite gafl:ou etn rerem fair os Mo~ro~ ao largo por 
meter dentro na ilha frecheiros da os acofher nas ruas , qtre por ferem 
. ~erra firme. · dheitas fe 'poderião melhor ajudar. 

Pôfta .toda eHa gente em terra que 
efraua ordenada pera cõmetter a çi. 
dade: deu dom Francifco a ieu filho 
duzentos bom és, & elle ficou com 
o corpo da maes gente qL:Ie feriáo 
trezentos. Ao qual mandou que [e 
foffe ao longo da praia âs cas.fas d'el 

CAPITVLO. v. 
'![ .(orno dõ Frãcifco de Almei- · 
~ da Jàio em terra (5 tornou 
. à ~idar/e de f!!!,iloa, fugindo 
, e!Rey peraaterr~jirme. _ 

iir~ O M Fran~i(co como ti- ' 
· ~ I Fj' , · nha afTentad~~l <] ~mia d~ 

Rey que dlauáo no cabo da ~idade: 
& como-B foífe que lhe fiieífe bú 
fignal com húa efpingarda a que el. 

', -.~ _" :.< ···.: t~ fa.ir en1 terra~,~ feguintç: 
· · ~~ dta, que era vefpora de 
Santiago : ante mel1haá feito o fig-
nat da trombeta que rodos efpera-· \ 
uão , qt:1ada· hú em feu bíltel c::on1 a 
gente que pode leu arfe veà a bordo · 
danao eapitania. Onde fendo jtm-
tos o vigairo dos clerigos lhe fez 
húa confifiao ·geral & a flb[oluição 
plenari~ pela bulla con~~:dida aos q 
pere~dle1n naquelle aétp da fee. A 
qual acabada~ entregue a ban~eira 
da cruz deChbilo a burn caualleiro 
cba_mado Pero .Catn qtle feruia de 
Alferes :encaminhou dla frôra de 
bateis cõ grande dhõdo afsi da arti-
lheriá das naos como das trombetas 
que leuauáo. o ·primeirq dos qua,es 
. 'jU.e tO lU OU terra 110 rofl:c> da sidade 
em que eftaua ordenado. q1:1e auiáo 
!i~ fa~r, foi o d~ dom Frapcifco,on-
·- ·, --

1e refponderia pera q jútamente có. 
metteílem. Chegado dó Lourenço 
onde fez~dle'fignal, m,oueo feu pae 
de roilo contra o meio da çídade: 
dapdo Santiago & as rrõbe;as com 
táto alu0.roço de todos, que lhe"era 
traBalho entreter a gente, fendo jâ 
o 'fol [obre a terra fem os Mouro.s rê 
então appare~erem. Perô defpois q 
dom Francifco cõmeçou entrar pc~ 
las mas ,-como erão efl:reitas & as 

~ eafas altas) afsi diante do roflro co ... . 
mo per citna pela, cabeça, dos eita .. 
dos cho~ião cantas pedras & fer1s q 
defatinauáo os nôífos & re~eb1áo 
g1'áo dãno, por iré mui apinhoados 
por caufa d~ eftreiteza do lugàr,fem 
fe poderen1 aproueita~ dos imigos. 
E dado que aos de baixo começarão 
leuar diante fi a bôte de lança, & os 
_efpingardeiros & bêftçiros dcfPeta-

uao_ 
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uâo as janelas dos Ôutros"d~ quere-
çebiáo damilo: toda~via era tanto o 
q~1e lhe faziáo dos eirados que con-
ueo aos nôlios et:trarem pelas caC1s 
&·fubirem acima ondé os Mouros 
. . " dl:auão. E como os eirados eráo 
contínuos hús aos outros, & tão e-
fireitas as ruas q quafi fe podia faltar 
·de húa .a outra parre,ficaua per~ima 
delles lugar maes defpejado pera os 
nÔfios·andarem: que deu caufa a q 

· fobiífen1 n1uitos a defpejar os Mou-
ros q com, pedras & cat~tos empedi 
áo a pafiàgem per baixo. Finalmen ... 
te· com rnôrte de <!.lgús delles oca-
minho que dó Fran~ifco lcuaua foi 
defpejado,& elle pode com 1nenos 
perígo chegar onde dó Lourenço 
·cflaua que era~ porta da~ cafas d' el-
·Rey etn hú efcápado: o quallttgar 
elle tomou com af.1âs trabalho ante 
.que :feu pae chegaffe a elle. Porque 
como o lugar ·era largo & elRey ti-

~nha coníigo a frol da gente,fairáo a 
elle ôbra de trezentos l)omems que 
o feruiáo . de muita frêchada & pe.~ 
drada : & ainda que efia chuiua lhe 
.fazia perder ·a vifla por fer mui ba-
fia & não .Poderem maes fazer que 
e[cudarfc, toda via apertarão tanto 
com os Mouros que os fizerão re-
colher pelas portas da fortaleza. E 
como o cardume delles era groffo 
& não podia caber per hú poíhgo 
que entrauão,& os nôíios apertauáo 
·p1uito aquelle lugar, com.eçaráo de 
fe meter per becos & traue~as : os . 
quaes fugindo efle perigo foráo dar · 

· i1as mãos da outra gente que vinha 
cotn _9om' Francifco. A efie te1npo 

dõ'Alnaro de Noronha que hEi em' 
companhia de dom Louréço, cotn 

. a gére que leuaua pera a fortaleza de 
Cochij de que auia de fer capitão · . , 
apartoufe pera onde dl:aua ·húa por .. 
ta per que enrrauão â fortaleza: ~ 
efl:ádo e111 preffa de a querer arrom 
bar,apare~eo em ~ima de búa torre 
hmn Mouro bradando que efl:iuef-
feln quedos,a pr~fentã9o a bandeira , 

. que elRey dizia ferlhe tomapa pelo 
nôifo capitão com atuo que vinb~ 
de C,ofala.~ndo os ilÔífos virão 
aquelle fignal a que.fempre obede-
seráo ,deixando ó cõbate todos em 
alta vôz como fe virão feu Rey co .. 
méçaráo , dizer Portugal, Portugal, 
Portugal. Chegado dom Fran)ifco 
a db vôz comm!Jm de tantas v9-
zes , vendo a bandeira f obre a torre · 
em fignal de obedien~ia & acata-
méto tirou o capacete efl:ando que .. · 
do: & .mandou que ~efaífe ·a 8bra tê 
faber o que gueria. As palauras do 
qual Mouro foráo , q dizia elRey q 
elle fe vinha meter em mãos delle 
capitão môr obediente & pa~iti.co 
con1o vaffilllo d'elRey de Portugal: 

· q~e lhe pedia muito mandaíTe çef-
far o combateJ porque elle fe vihha 
lôao a baixo. Dom Francifco pare.:. b j . 

c;-endolhe que o temor trazia efie 
Mouro ~ obedien~ia,mandou f obre 
·e fiar a ôbra: em o quàl tépo o Mm1 
ro 9.ellaua na torre não fazia felião 
bradar & bracejar pera dentro do 
1f1urO como que· chamaua algüé,& 
iflo com húa efiicacia q enganou a 
todos: por~ fobre ;fie bra~ejar pos 
a. bãdeira el1Cofiada a·húa atnea mo ... 

firando_ 
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\ t'_pa primeira cnecada 
firado q hia cbam~r dRey,maselle primeíro impero da entrada deftes 
lJáo tornou maes. A cau fc1 da v in~ capitães & tornados . onde dó Fran-

. 'da defle .Mouro foi querer entreter çifco efiaua: mandou elle a Ioáo d~ 

. per dle artifi~io os flÔ'ífos ern qui NÔÚa q lhe t~ouxeífdv1ahamed An· 
to [e elRey recolbeo per outra q hia conij. Do qual- defpois q veo ame · 
cõtra hús palmares, onde elle tinha ell~ & foube como elRey era pa!fa4 
pofio fuas 1n?lheres & fazéda pera do~ terra firme,&· a[si.outras couC1s 
·dali fe paflàr ~ terra firme em hús de q dó Fran~iiêo quis_ tomar infor~ 
:barcos q lâ tinha prefi:es: porq que. mação Qelle) o efpedio mandádo a . 
:brada a pôrta da fortaleza farão os Ioão da N8ua q Q tornaffe a fua ca~ 
}1Ôflos dar na outra per onde elRey fa: & elle começou dar ordem pera 
.faio,éjdeixou a!làs de rafiro_d'al gúas fe recolher toda a,géreao p~de húa 
couGs q cairão cõ prefia dos q ~ugi- .. torre ante hú.~ éruz q os G~erdotes 
ão em fua cõpanbia. O qual ra(l:ro ali tinháo aruorado eni íignal de tri 
dó Francsifco n~o quis q a gente fe- umphoda fê. No qual lugar armou . 
-g.uií{e, porq hia dar em ·h,ú palmar muitos caualeiros porq ainda q no[ 
1nu i balto, onde podiáo receber al- [o Senhor deu aqlla ~idade fem -mÔr 
,o-ú clã no fem o podernn. fazer aos te d' algú· dos nôffos:muiros das pe. 

, fmigos: o q agéte mJl fo!i'ecp câ hiáo dras & frechas ficarão cõ íignal do 
cõ aquelle feruor & defeJo de t01nar trabalho q tcmei·ão, â cu fia de mui. 
húa çeuadura na c~panbia q elRey tos Mouros q foráo m Órros.Acabã. 
leua~a. Poré porque não qcaüe fô- do efl:c aéto de bora(q he o primei .. 
n-J.ente cot:n o trabalho & honra da ro oalardão da guerra)pola géte an. 
·entrada d~quetla ~idade, mádou dó darjâ mui cãçada fem ter é ~amido 
Fran~ifco aos capitães q qu~da hum · não entendeo dõ Frã.cifco em maes 

_ com fua gére a.foflc esbull1ar:enco- q récolherfe ~porta d; fortaleza on~ 
rnendando a todos a peífo~,éafas'& . de fez (ua etl:ancia com as côfias no 
fazenda de Mabamed An~onij, & / muro : & âs oJrras efiam~ias enco .. 
mandou a João da Nôua Á fe foffe n:1endou a feu filho '&aos c~piráes 
a fua cafa ao defender não fe defmá fegundo a ne~e(sidade que ;luia. 
daí! e algué com elle. Partiqos algús 
capitães a efl:a bbra)•Inãdou. nas co· .. 
fias delles (eu filho dõ Lomenco có 

" .hum córpo de géte nôbre temédo 
algú def::dlre pelos· defmã_çhos q [e 
fazem no ~mpo de C1qu(}ar . o qual 
quando chegou â ~idade andaua jâ 
a gente cõmú tão engodada na prea 
q reue afl:lz_trabalho em a f.1zer re-
~olhcr. Finahncnte acabadq aquelle 

C A P ITV LO. v. 
·({[C orno a ci-dade (.,) uiloafe· +ft-u . ~ ;::!_!__; J I 
· dou f5 os Reys que te11te tefer 

tomada per ~1~s: (5' corno do 
Fran~iftodeeA,lmeida noua~ 
mente fez Rey della a Ma-
harr;e,J A nconij. 

·DOM 
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m~ O M Francifco deAhnei cacdas q como atras vimos farão~· 
'J:: ~ .. da por fer cõmendador primeiras- nefia côHa: quafi nos ãn:... 
~ ~Á da ordem de Santiago, nos quatro~éros da era de Mahamê4 
::""" ~~ ao dia feguintc.q era de- reynaua em a cídadc Xirâz q he 11a 
~e Apoftolo náa.entédeo en1 maes PeríiahúRey ~ouro chamado Sol.. 
-q folénizar fua fefia: porq alen1 de _tã Hoccn.Per môrte do qqal ficarãQ 
elle por razão de fer caualleiro da fete filhos, hú delles-chamado Ale 

. {ua mili~ia .Pardcularmente lho de.:. era pouco dlimado ~ntre os irmãos• 
.uer, toda Hefpa~1ha lh<Z h e uêfl:a o-' -por feu p~e o auer étn húa fua efcra .. 
. brigação por fer patrão ddla, & có üa da c'afia dos Abexijs,& elks teré 
feuappellido entrar· em todalas b~ta mãe ~1Ôbre da linhagé dos principes 
lhas contra Mouros. ~ pwpria & da Pedia. O qual como era h01;1é q 
prin~ipalméte a gente Portugues fe quãto lhe t1lle~ia no fauor da linha-
p8de glori.ir da caufa de fuas cõqu~- gé, tanto fupria com pe!loa & pru~ 
H:as ~ pois Gõ contra infieis:no adju:- · dé~ia: por fugires dc:fprefos & ma<>., 

tprio das C]Uaes tetn ral.cqpitão geral traétamento dot\s irmãos em prehcil 
.q os ajuda com legiõe,s . ~eleíl:es- no deo ir bufcar noua pouoação,quafi 
cxalça1nenro daf~,como muitas ve cham~do pera melhorfortuna daq 
2es no meio das azes pera terror do• tinha entre os feus.E por fer jâ cafa~ 
imigos per elles tnefmos foi vifro.E · do recolhédo fua molher filhos fa..; 
o q daua maior contétanieto & de- mil}a,& algúa géte q o feguio nêfl:~, 

. uação aos nÔíf<;>s etn qnanto efriu~· . e.mpreza: embarcou em duas naos 
rã o~ mifià & pregação: era veré fer na ilha de Ormuz, & çom a f..1m~ 
lhe dl:a viétoria con'5edida em húa do ouro q auiandl:à.c8H:a z~ngue~~ 

· .~idade rem<3ta & çafara da jurifçli- bar veo ter a ella.Cheg~do âs pouo~t" 
~ão catholica da Igreja,& fubdita âs · ções de Niagadaxo & Braua,afsi p·or 
·idolatrias dos Cafres & blasfemias elle fer da linhagé dos Perfi. os éj a~en 
dos Mouros. E porq não fôméte pe cada feéta de Malúm~d differem 
ra p~ofeguiméto deita hjfioria mas dos Arabios(fegundo a diante vere~· 
ainda pera criação do Rey q dó Frá- 1nos,)como porg fua tenção era fú_, 

... ~ifco de Almeida nella nôuamente dar propria pouoaçáo onde fo!fe fe .. 
criou,conuernfabermos á fundação·. nhoz & não fubdiro dealgué: cor.; 
àefia cidade & os Reys q· nella fo- ·. ' reo a c6fia maes a diante tê que v e~ 
t·ão tê pdl:e q era tyranno chamado f ter ~qudlc porto de ~lo a. E ven-
1t1ir Habraemo q a defernparou:tra ·do a defpofiçáo &-.fi tio da terra fev 
él:arernos hú pouco defra tnateria. torneada de agoa etn que podia 
Segúdo apr:ehédetnosper húa chro- viuer f~guro dos infultos dos Cafi·es 
l'lica dos Reys defia ~idade, auendo & que era pouoada ddles a. troco. 
pouco mae_s de fetéta annos q,as çi:.. de panos lha comprou,~ per as ra..: . 

· dad~~ Magadaxç & ·B~~ua erão ~difi.-: _ ~ões que lhe de~ fe p~ílaráo 6âxerr~ _ ) · . rm.e~. 

I . 
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. . t]),á primeira 7:Jecad;:J 
'6rtne. Na ·qtúl deifpois qne foi def- ~1os. Ao <jUal fucçed~o Ale Bern 
peJadà d.eHes con]'eçou de fe forta~ . Da:Lq;tJem íobri~1ho q reynou fef~1~ta 
lécet/nào f6m~rite contra clles .fe annos,& ftKsedeolhe hu·mfeu neto 
ref.Lürfem .. al.gúa rüah~ia_, t:nas •l'inda · -chamado do feu nome: contra qué 
c6t.ta algúas ·pouoaçi".J!::s ·dos Momos fe ku~nrou o pouo por fer m.ao hó 
~~l~ tinha ·por vizü:rhos : ~[si corno 1ne1n & o · meterão viu o em hú po-
hús q hofbitãt,~áo -as ilhas a que cba- Iço ·atH3tldo [eis .,,nnos qt1e reynaua, 
in~·o Songo & Xaügà, os quaes fe- leuanwdú por Rey a feu if.1náo Ha-
n'herealiàótê lvlompaaa que era d~ -c'en Bé Daut q reyn'Ç>u vinte qua-
~loa obra de vinte legoas. Poré tr~ amH:1sJ & apos dle reyn<;>u dons 
êomo ·eUe era homem prudente & annos Soleiroan q era da linhagem 
B1e gt.aLld<Z efpidtoJ em brnle tempo do's Reys, a'o qual o pouo cortou a 
fe fo,rtaleéeo de maüeira aue fitou :.cabeça .por fer mui mao Rey .E em 

,; J . 

húa nôbte pouoação a que poso ·feu lúgadeuanraráo aDaut feu -filbo 
trome ·g6te ~ta .tern: & de fi come~ .q rúãdarã:o vir deC,ofala dondeveo 
~ou -de fénbortar os vizinhos àt~ ·mui 1:ico <} rcynou quarenta annos9Z 
nHindat hüm [eu fifho ben1 tnoço dàixai1do feu fiH1o SoleirnanHacen, 
lenbotear as ilhas ·de 1\!Io·n·fia & o'u- ·q cóiJ.quifl:ou muita · parte daquella 

. tl'às daqUa comarca, da ge1raçáb do . .fc:Ôlta : & por auer ·a bençáo de feu 
. quál os que o fuc<;,êderão fc~intirula~ ·pae fe fez fenbor do refgare de C,o-

tão por Reys coíno elle . també fez. fala &·das ilhas de Pem ba,Momfia, 
Per mÔrte dó quallhe'fuc)edeo feu ·Zéz.ibar,_ & de 'J.nuita p>aite da côfh 
filho Ale Bumale> q·ue r~inou quo:. da terra finne. O qual alé de fer có-
rénta a11l1os-: & por 11áo r;er filho ·~ cmifhtdor em·nobreceo a cidade de . -l j . ~ 

herdou QQiloa Ale Bufoloquete feu -~lóa, fazendo nellã fortaleia de 
fobrinho,fitho do innão que tinha pedra & cal, & cõ murosJ torres & 
éfil Mõfia: quê não duro4 no dl:a- cafas nÔbres: porq tê o [eu ternpo 

. clo tnaes que quatro annos & 1ncio. quaGtoda a pouoaçáo dà cidade·eút 
Ao .qual fuccedeo' Daut fe:u filho 'q -de màdeira,& todas dl:as ~oL1Cas fez 
foi lançado de ·~loa , ao~ g uatro em eípaço de dezoito· âl1l10s q _rey-
annos de feu reiliado, pef Matata nou.A qué (uccedco [eu filho 0Jut. 
Mandelima que tra Rey 6.-l~ Xanga g durou dons innos,& tras dle vco 
feu imigo:& Daut fe foi perJ !\1õfia T<llurfcu irmão<] vil1eo hú: & por 
e11de rr10rreo. E efre Matara dcixgu {úa mÔrte reynou Hocé outro irmã 
em Quilóa hurrt fe-u fobtii1ho per vinte & cinco annos. ;E por não tet 
nome Ale Bonebaquer q aos dous fi lhos Íuc~edeolhe outro feu irmão 
~mnos os Parfe~s de QLúloa o lança q viueo dez ann,as:& efie derradei-
rão fôtà &. l~uam:aráo ·por R.ey a ~ ro irmão ~hamado HaleBoníj foi o 
Hocen Soleiman fobrinho de D:.tut n1aes bé. afornmado de fua linhaaé 
. 1\ b ' la defunto: qu.: ~eyncou ~e;~a(eis an~ porq tudo o qu: çÓnletteo ac~bou, 

.. ·. · & fucée ... 
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, · & fuécedeolhe Bo.ne Soleiman feu 

·íobrinho quê reynou quarenta an-
li.os . E apos elle reynou quatorze 
Ale Daut, ~o qual fuccedeo Haceo 
{eu. nêto que reynou dezoito annos · 
que foi mui excellcnte caualleiro:& 
r cr fua m&rte ficoü no reyno [eu 

quatorze à11nos, per mô~re do q~al 
fe leuanrou per Rey- o gouernador 

. do Reyno, q não dl:eue no dlado· 
maes q hurn r.nno, porque o peuo 
.leuantou por Rey o gouernador do 
Re:yno: o qual não efieue no eff:ádo 
maes que hum anno por tornarem 
.por Rsy a Mamud homem pôbre 
·P?r fer ·dalinhé\gem dos Reys, ·que 
nao durou naq~elle dl:ado maes q 
hum anno por fl-1a pobreza . E foi 
leuanta~o por Rey Hacé filho d' el:-
Rey Ifmael j1 paflàdo,q reynou dez 
annos, & feu ·filho C,ayde outro~ 
~ez: & per fua môrre fe -q.uis leuan.,..: 
tat cõ o Reyno o gouernador delle~1 

& duron nefie poder hú anno. Nq 
quãl tempQ fez gouernador a húfc:~ 
inriáo per n0n}e Mamud~ q tinh'! 
tres filhos: dos quaes fobrinhos te; 
mendofe efl:e tyranno por kren1 bQ 
mems pera -muito mandou os de 
~loa q fofTem gouernar as. terras 
fubdiras a ell,a, & acont'cceo a fôrte 
deC,ofala a hum chamado Içuf do 
qual·defpois faremos larga·menção; 
porq dl:e era [enhor daquella terr~ 
ao tempo que Pero d'Anhap ali foi . 
fazer hôa fortaleza como lôgo ve-: 
remos. E etn lucrar defl:e tiráno leu á 

t> 

·.filho Soleiman que foi 1norro em 
Úindo dà mifquita per traição}auei1 
.do q u3torze annos q rcynaua. Per . 
rnôrre do qual reynou dous annos 
fçu fll h o Daut, & a pose fie reynou 
vinte qüatro H acen [eu irmão: & 
·por não ter filhos tornou a reynar 
Daut Rey paílado, porque os dous 
annos que reynou ~ra e1n aufencia 
de Hacen por fer ido a M~cha, & 
~m vindo,dle Dautlhe alargou o 
reyno por lhe ·pertencer. Deftafe-. 
gu.nda vez reynou eHe Daut vinte 
~uatro annos, ao qual fuccedco fell 
nlb:o Soleiman q reynou vinte dias 
fômente, por lhe tomar Hacen feu 
tio o reyno, o qual reynou [e~s an~ 
nos & meio: & por não ter filhos 
fuccedeolhe Talnf [eu fobrinho ir-
mão de Soleiman paíT~do o qual 
reynou hum anno, & ourro feu ir-
mão chamado tambem Soleiman 
reynou dous ános & quatro mefes, 
110 qual tempo foi tirado do Rcyno 
per outro Soleiman f eu tio q reyá.ou 

·vinte quatro annos & quatro 1nefes 
& vinte clias. E a ef\:e fuccedeo [eu 
filho Hacen que reynou vinte qua-
tro, & tras elle veo [eu irmão Ma-
hamêd Ladil que reynou nôue } & 
Soleiman [eu filho que o herdou 
vintadous. E por dl:e não ter filhos 
reyn.ou Ifmael Be.m Hacen1 [eu tio 

rou o pouo por Rey Habedala ir-
111áo d' elRey CJaíde jâ paffado, que 
durou no Reyno hú anno & meio, 
& [eu irmão Ale outro táto. E per · 
fua mÔrte o gouernador.do Reyno 
forçofàméte aleuátou por Rey a hú 
I-Ia c é filho do gouernado~ paJJàdo., 
4 [e aleuãtara cõ o Reyno, a fim de. 
dle me[mo aouernadorfer maes ® 

# b 

. r . -
rulto _c~ dte fer poHo da. fu~ 111áo. ) 

. - Poren\ 



7Ja priméira 'Decaàa 
-P~reniopou.o b náó cõfendo por- verdadeirá delles~, & a callfa potqne 
<}ue.lôgo leuantou por Rey hum da o fofriáo. E afsi foub"e das peffoas 
hnhacrel'n real chamado Xumbo, q notaueis que auia na terra ·& ou~ 
viueo

0
naqqelle eíl:ado hú ann'ü fô r. tras coufas de q~le [e· elle quis infor .. 

•:mente: ·&tornarão aleuaütar o paC. . mar pera faber o mbdo 4 teria acer~ 
fado que ads cinquo annos fqi .dif- ca da fegurança & gouetno da' cida 
-pofio, ett:i cujo lugar a1euantarão de:-.porque pera fati~fazer ao que lhe 
Habr~emo filho de Soltão·Mamu.... elRey 1nat1daua, pr.incipalniente a 
:de jâ-.defúi1to que aos· dous anno~ quemdeíxaria por gouernador d'a-
.;tap1be1nJbi difpofio, & leuantaráo ·guel~es Mouros,daualhedh eleição 

· -·~r hum :feu.fobrinho per nome Al- grande cuidado :porque [obre efi:e · 
• 1 , ·fudail que c:furou ·mui pouco. E o fundamento {e atlião de orden~H as 

feu gouehiador chámado Mi-r Ha- outras coufas do góuerno da terra,_ 
·bràemo_ não quis fazer Rey.& tem: & pera ifio teue confulra com os 
-oReyn~ ç-1n feu poder com tençáo capitães. Finalmente jútos elles pe.;. 
.de ·h c ar liaquelle e fiado por filbo ra e fia eleição de Rey; & prepof\:0 
~'dRey Soleimáo jâ defunto & pri-: . ·per dotn Francifco o que elRey lhe 
mo com irm·áo, defl:e Alfudail: o mandaua em feu regimento & o q 
qual náocleixou maes que1 hú filho era pa(fado com o tyranno, per cÕ• 
de húa ·efcraua,de que ao d-iante fare murn :Confelho [e afrentou q a Ma-· 
:mos menção porque de.fppis veo a hamed Anconij fe entregaífe o fe-
fer Rey·defl:a 'Cidade fenqo jâ nô:ffa ~ nhorio daqudla cidadepolo que ri'" 
E pofio q dl:e Habranno foífe ab:. nha mere'Cido & paífado por nôíl'a 
fe}uto fenhor de~loa~o po~o lhe amiza~e: porque A alem diífo tinha 
nao chamaua Rey fenao ;M1r Ha- peífoa,1dade de ate fefenta annos & 
braemo,& [e· álgúa coufa p fufl:en~ prudencia de gouerno pofio q·nâo 
tou na aqlla tyrannia,foi o q paífou _ foífe da linhag-em dos Reys , pois 
com Pedra!uarez Cabral ~ Ioão da pera reformação da terra ne~1búa 
Nóua, & o Almirante dõ Vafco da outra couC1 conuinha. Pera emreg:l 
Gamma: por os modos que reue cõ da qual, ante que fe dali leuantaíle 
elles & por e'ntáo ifl:o o f~z fer ac- dom Francifco mandou a Io~o da 
cepto ao pouo. Dom Francifco de · NÔua que foíle traeer a Mabamed; 
Almeida pofio que não t~~uefie fa- o qual como innocente da honra 
bido tão particulannéte a [uccefTaó pera que era chamado1chegando â-

. defies Reys como 6ra contamçs: quell.e lugar onde iodos efl:auão,lá-
.rodavia·per Mahamed Anc:oniJ [ou çouíle aos_pês do cápitão mÔr pe ... . 
be como o pouo não efia9a muito díndo q o~mdle piedade delle mi[e,. 
fatis(eito defie Habraemo,~ quan- ralido[e co1n atl:os de homern que 
td ~odos · defeJauão aleuantar Rey . temia vir a efiado de capitueiro por 
~ue foffe maes chegado â linhagem . ct~as alhea~. D·dlll-Franciico .c~m 

.. · . · muno 
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muito g~falbado l'euandoo nos bra 
.ços começou de o con[olar,dizédo: 
que não tnndfe porque homems 
leaes como elle era:Jnão tinbão que 
temer mas efper~ merce & honra, 
& q db do tituló do Rey de ~
loa que lhe elle qnetia d01.r em no-
me d' elRey feu fe-nhor feria a pri-
meira·, & defpois. pelo tempo em 
diante elle faria tae·s feruiços g me~ 
recdfe outras rnaiores, cdm que fi~ 
caíle o maes podero[o Rey de toda 
aquellà c~Ha. Mahamed quãdo ou-
llio tão nôuas palauras & não eípe-

·rada~ de feus meriros,tornoufe a de-
bruÇar aos pês de dõ Franci[co fetn 
o poderetn leuantar delle~. Final-· 
n1ente ante que dali partifi'e elle foi 
vdhdo em húa m~rlora de efcarla-
ta forradJ de cetiln com alamares. 
·de ouro, & hun1 capelhar do 111ef-
mo panno que lhe dom Francifco 

.. , 1 ~ 

mandou dar,& leuaao a hum cada-
.falfo q [e lógo armou fobre pipas 
vazias encoitado â torre da forrai e-

. za alcatifado & embandeirado : ao 
qnal lugar vierão tod<Jlos !v1omos 
pnn<;ipae? da ~idade chamados p~r 
.pregão que dom Fran~ifco mãdou 
dar·~ E fendo juntos con1eçou hpm 
official de arnias em alta voz en1 
lingoa Portugues & defpois em A-
rabigo per fcgunda lingoaJ propoer 
as caufas de [eu adjuntamento & as 

·~da traição de I-Iabraemo gouerna .... 
dor que fora daquella ~idade roman 
do armas contra elRey feu fenhor: 
por razão da qual traição perdera o 
gouerno ddla, &. elk capitão môr 

. co1n .aql.u;Hes ~-apitáes d' elRey. (eu 

fenhor a tornara }1ú jufio titulo de 
armas:& como prqpriedadc Cua em 
nome de fua alteza, a entregaua cá 
título de Rey & obrigação do tribu 
to que d'antes pagaua ao honrado 
& leal Iv1áhamed Anconij em retri- · 
buiçáo dos feruiços que tinha feito 
a elRey fcu fenhor. E em tdtelnú ... 
nho & confirmação deite titulo, 
elle o cor,oaua com aquella coroa· 
de ouro : & em di z.endo il.1:o dotn 
Fran~ifco lhe pos na cabeça húa que 
leuaua pera dRey Je Co.chij como 
a diante veremos. Acabado dl:e aéto 
foi o nono Rey pofl:o em hú caual-
lo acompanhado de algús capitães 
& Mouros q eráo pre[éres,& leuado 
per os lugares publicas da ~idade có-, 
pregões q o denun~iauão por Rey 
della: indo 'diante aruorada húa b:u1· 
deira real das armas do Reyno,cotn 
to.dalas tr?be.tas éj .~elebrauá<? aquel 
la fe!la ate o tornaren1 onde dl:aua 
dõ Francifco. E ante q fe delle efpe-;, 
diíle pera Íe recolher a feu apofenta .. 1 

1nento, teue tanta pruden~ia por ga1 

nhar a voi1tade aos ·Mouros de qllé. 
fabia q auia de fer inucjado,q lhe pe 
dio quãtos foráo captiuos na entra-
da ch çidade:dizédo q mal parcçeria 
receber elle honra deixando os feus 

~ 

namraes en1 dbdo de captiri6~o có 
os quaes elle efperaua de fermr d .. · 
Rey feu fenhor. O q lhe dõ fran~if-. 
co con~edeà tudo a fim q a ~idad(f 
torna fie a feu dl:ado <::o1no logo to~ 

- , ~ ~ A nou ,co os pregoes q o nouo rey m~ 
d 1 d ~n. "'d h. d. nu ançar: e me1ra q a 1 a .2. IaS; 
todos os q andau_ão pelo: palmares 
da ilha fugidos fe t01:narao ~ ~idade;,~ 

· pouoat 
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pouoar- fuas -cafás : tanto fegurou fuas efian~ias ao pee da torre do 
o animo dos Mouros d.ta honra caíl:ello. E a primeira coufa que fez 
& aalardáo que fedeu a rv1ál1amed. foi derribar (ete ou oito mo~·adas de - b 
Auendo rodos que eramos gente cafas pegadas ao muro da parte ~a 
grata dos benefi~íos q re~ebiamos, '!,idade, por ficarem as torres macs 
pois por tão pequenos meritos co- defab,abdas pera maior defenfaõ da 
1no eráo os de Mahamed: de' c{cri- fortaleza: & _da parte .do mar fez 
não da fazenda do Reyno de Qui- húa larga {eruentia cõ hnm cu belo 
loa era feito Rey della .. Pare~e que · junto da agoa pera que os nôfios fe 
não [Ômente a lealdade q dl:e M0u- guraméte tiueílem? mar & a terra; 
rq teu e com noko o. trouxe a que H e E 0rdenou como com a ôbra n6ua 
eH:ado, n1as ainda algúa particular que fez q a maior torre do cafJ:ello 
fortuna:pois o aéto de fua corooçáo fitaífe en1lugar das que chamão da. 
foi deflpoisornan1ento de caC1s d'al-. omena~é: tudo muito bem acaba .. ._., 
gús Prinçipes como virnos em bús do fegundo a defpofição do logar 
pannos.de tapeçaria que fe armauão & breuidade do tempo, que foi eL 
na camara delRey dom Manuel em paço de vinte dias: â qual fortaleza 
dias folemnes q elle mandou fa'?er pos nome' Sanébago por lhe no fio " 
por me1noria do defcubrirpento/da fenhor dar vifroria daquella_ cidxde 
!ndia & defie feito ,de_ ~loa. vefpora daqlle Apofl:olo. Da qual 

ôbra os prin~ipaes offi~iaes eráo os 
capitães das nabs per qué dom Frã-
cifco reparti o a giros o_ feruiço del.. 
la: & qu~mdo vinha ao féu elle to-
ma~a a padiola per húa parte & 
Louréço de Brito per oui:ra ou-Ml· 
nuel Paç:mba: porque quada hum 
dcfies o ajudaua de companheiro 
ndl:e trabalho fendo per todos feita 

CAPITVLO. VII. 

!f (omoacabada a Jmttalei{Ç 
de §)-!!)lotfl f5 prouit{o capi-
tão ê5 ôs ofjiciaes del/a, dom 
Fr ancifco fe partio pera a &i-
dade Momhaça, a qual de·-
terminou de tomar pelo que 
ne lla pa Jfou .,., 

· · A !fados os primeiros tres 
dias que fe g~frarão na to 
mada da cidade & hon-

::~ . 

_ ras do nouo Rey Ma_ha-
ln~d A~conij, qp~ndo VfO ao f~
gm~lte d1a; começou o cap~táo mor 
entender na fortaleza .: & 11era me-

. lh?r auia1.11,ento dª $bra ~)rdenou · 

• A co1n 1nmro prazer, graças, motes, 
& cantigas. E andando nefl:a ôbra 
a~1Ía tres ou quatro dias chegarão 
Bermudez & Gonçalo de Paiua que 
o capitao môr mandara a Maçam-
bique faber 11Ôuas de Lopo Soares 
& das outras naos da cõpanhia de 
Baíhão de Soufa como a tras diile-

' mos: os c1uaes trouxeráo cartas que 
Lopo Soar~s cleixou j~ da tornada 
da India cn1 que _daua nôuas do qne 

· · la pa!fa. 
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la paílara & da cárga que leuaua; bre feu confelho f1zer efb cnrrada: 
com que rodos tiuerão muito pra- Da fituação da qual cidade, pofl:o 
zer. Finalmére acabada roda a ôbra que na pafTagem que o Almira'nte 
da fortalezadeixou dom Francifco dom Vaíco da Gúnma per ella fez 
nella ellas peíloas pera fua gouer- ddremos algúa noticia:toda via pe-
napça & defenfaõ, Pera Ferreira Fo la entrada que dom Francifco d' Al-
gaça filho de Fernão Fogaça por cá meida nella fez conuem darmos 
piráoj alcaide 1nôr Francifco Cou- maior rela~ão. Efta ilha j~z metida 
tinho morador em Alcobaç?, por dentro na terra firme torneada de 
feitor Fernão Cotrim & afsi todo los · outro efteiro de agoa ao tnôdo de 
ofhciaes pecdfarios: que com_ a gé- Q!jloa, a qual fera em redondo O-

te d'armas faziáo l'luinero de cento . brade qúatro legoa.s, & na entrada 
& cínquoenta peiloas. Edeixou pe- · della mui perto da barra dl:â afien-
ra fenüço da fortaleza & guarda da-·· tada a cidade em húa chapa de terra· 

· tÔfia Gonçalo Vaz de Goes na fua de maneira que fe amofira a maior 
carauela, & hum bargantim q def- parte de rodo o corpo de lia: · & afsi 
pois [e auia de armar com regimen - como o fitio a faz fermofa pera ver 
to que auia de refponder â fortaleza def6ra com as grandes cafarias eira-
de C,ofala: agual e-lRey 1nandaua dos & torres gue apparc~ê, a(si fica 
fazer per Pero da Nhaya que ouuera t~merdfa a qué a ouuer de cõmet-
de ir em fúa con[erua , & ficoü atê ter. Nefie fitio defronte della faz o 

· Mayo que partio d~fl:e Rcyno co1n mar húa maneira de concha com 
fr~ta de _s,erras velas como a diante que fica húa baya mui efpaçofa pe~ 
vere!Uos. Leixadas todalas éou[as ra anchoragem de grandes naos,& 
defl:a fortaleza em ordem, a oito de lâ per dentro em partes vai o rio tão 
Agofio [e partio pera Mombaça, largo q folgadamente podem an .. 
onde chegou aos treze com onze d~r nauios â vela em voltas, (ômen-
naos, & tres nauios: o qual dia de te no meio ddte torno da ilha da 
fua chegada por fer jâ tarde, f e ouue ban_da da ~eHa firme, com~ça hum 

. mifier pera anchor:.u as naos de fô- re~ife de pedra que atraueíla o rio 
ra da barra, & ao feguinte rnandou com q de mar€ vazia podem paflàr 
Gonçalo de Paiua & Feltppe Rodri- a pee de húa parte a outra: & alen1. 
guez que entra !Tem pelo rio & o dd1:e braço de agoa qlle abraça a.:. 
fondafiem pera faber qu~ naos po- quella cantidade de ter_ra com que 
dião entrai.Porque ai_nda que os pi- fica Ilha~ per dentro da tetra ·firme 
lotos que trazia de ~loa lhe ~er- entráo outros dl:eiros que r~~ben?
tificaflem auer fundo pera as naos [e podem nauegar. Elle canal da fer 
grandes entrare1n pelo canal húa uemia da ~idade, a lugares he tão 
ame outra: quis elle fegurarfe na ex- . efireito que húa beHa o paifara: ·& · 
periencia deftes d9lls canitáes, & [o ante que cheguem~ concha que fe · 

J · ..,. - J. ,- - - · X fez 
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faz no poufo das na os, da banda da ~ terra firme con1o fez elRey dç 
mefr 1a ilha contra o lcuanre.)efi:aua Q3loa.· E afsi mandou os capitães 

. hum, b.alu·ar~e que f~ fez_de[pois que que fundarão o rio,q lhe fo(fem me 

. por ah paílou o -Á.lm1ranre dom ter duas naos em bG lugar per onde 
Vafco da Gãma. O qual ·tinha fere rnofi:raua que podiáo palTar da ilha 
ou oito bõbardas éj ouuerão danao 'à terra. Tornados dles bateis trou-
de Sancho de Toar q fe perdeo na- xeráo húMouro que 1~ to!!laráo per 
quella paragé, vindo da IncHa cmn o qüal dõ Frácifco foube toda a def-
Pedraluarez Cabrabque o Rey ddht poíiçáo da cidade: & con1o elRey 
cidade· mandou tirar de mergulho. efi:aua po11o em a defender & tinh3; 
Cõ as quaes)chegando aqui Géçalo n1et1do nella maes de mil & quinhé 

. à e Paiua & Phellippe Rddriguez, tos frecheiros dos Cafi-es da tetrà fir. 
<;ItÍe biáo fondando a barra ~o me- me,& lançado pregão q fe algL1é da 

. ~aráo os Mouros de lhe tirar: hum cidáde fe .paífaíle a ella q n1orrd1e. 
dos quaes tiros tomou o nauio de Sabidas dbs coufas & vi fia a difpo 
Gonçalo de Paiu.a pela cm1ara de fição da entrada, porque em quanto 
popa & foi vazar aos cafiellos de ifio paffoü de terra não veo a elle 
proa, mas quis Deos q ·não fez ou- âlgun1 rccaqo: mandou dó Francif-
rro damn<(. Em refpôfia 

1d'O qual, co a l<?áo da Núua com hú dos pi-
colno o baluarte não era maciço lo tos .<í trouxe de ~oa que falTe , 
& as paredes fracâs,hum tiro furio- có hú recado a' ell\ey. Mas elle não 
fo do nauio penetrou de maneira q fm ouuido, antes en1 m&do de def-
foi dar na poluora com q fez mara- prefo chegando ~ ribeira diílerão 
uilhas,defpejando toda a gente: & lhe q os Mouros de Mombaça náo 
outro tanto fizer á o a dom; cu belos eráo os de ~loa, q fe entregauão 
cercados de pedra enfofa qpe a dian aos rrõs das bombardas. E de an-
te efiauão com anilheria. l\ qual Ô- tre d1es q fallauão e1n Arabigo fal~ 
bra defpejou o caminho,de manei# }ou hum Portugúes arrenegado que 
ra q naquelle dia & no feguinre fo- fugia aAntonio doCampo quando 
dado o rio, forão metidas po porto . per ali paílou : as palauras do qual 

. todalas naos. Dom Francifco porq eráo conforn1es ao efiado em q elle 
a cidade fazia duas mofha~ húa frõ- di:aua, & [obre ifio derão búa gráo 

. teira da barra & outra pera tras de grita fa~endo fuas algazaras de bran 
h~m cotouelo ' nundou repartir a dir os braços fegundo elles cu nu-
frota nefias duas partes)na do rofico n1á€>o Tornado Ioão da NÔua com 
da cidade ficou dõ Lourenço feu fi- eHa refp.ofi:a,mandou Iôgo dó Fra~-

. lho,& a de detras da pont~ tOlTIOU cifco qHe as naos refponddfem ,áS 

1:,era ~:mandando lôgo dqqs bateis apllpadas delles com hum varqo de 
q fofiem rodear a ilha, paq:cédolhe anilheria per o corpo da çidade, 
§per detras fe pódia acolh~:r a gente pois. d1ziáo 11âo f~rem h01nem~ que · 
·· · (e en# 



. ' 
Liuro Oétauo: • Fot. 16z. , 

- I 

[e entregauáo com~ os trõos della:· quella parte em ca'üalgan"o a cÔfi<\ 
& afsi mandou a Antão Gonçalüez . per fôra da cidade tê chegare.m·aeL-
& a Ioão Serrão que co1n fua gente las , por çfl:arem no. cabo della na 
nos bateis foílem por o fogo á l)úa·s parte maes alta,& feú filho tomaria. 

· naos deCan1baya q efiauão metidas a rua do _m~io da cidade,a fe adjun-
~tn hum onco den·as da ilha. E foi tar com dle.-0 qual defe1nbarcaria 
tàl;ttó\ a frechada ao cõmetter, defie quando dlem-andaffetirar dous tt-
feit~,~ era afsi a.terra Í()ber~a & al- r~s,porqqe juntamente aJ:um terrt-. 
t~ nefie lugar q ficauáo elles deb~i- po cõm·etteíTem a terra : & . n~fte 
.xo: de maneira que vierão efcalaura mdino tempo iriáo dous çapitáes 
pos fe:m fazer é algúa coufa,-& lo á c> · cõ ~ gente do mar queim~r as r~ aos 

~Serrão foifrtéhado em húa coxa,& < donde Ioáo Serráo veofqido,câ p~r 
·afsi Francifco Rodriguez criado do efie múdo repartirfé.~ hiáo os Mcm""; 
·pri<f'dn Cram dó Diogó de Almei- i:os acodindo ~s tiombetas q out;Iif; 
.da,& hú boJ.l!bardeiro,& dl:cs dous fem per tantas partes, co).n q algúa 
fallecerão dahi a doze dias por feré das entradas lhe ficaffe fem Q pez~ 
as frechas herúadas,coufa que.os h o da gente, ·do-grande nu.~ero q au~a 
·menls muito receauáo & Ioão Ser:- ·dentro fegundodizi~ o Mouro.Do 
rio efieue â mÔrte. Dom Frarici(co gual m8clo de ei1trada ~ os MourQ$ ' 
·vendo q jt1reeebia d,amno dos ~ou• efiauão fero (IJfp~i~a,& tqdo (çll in~ 
·ros & auia dous dias que era chega- tento era na frontaria da ·cidape per 
:do, defpois de ter confelho em quÇ! or1de auia de cÕmetter domLouren .. 
·otme differenres vôtos: detenninol) . ço: por vereiJl q ali.faziáé> os ·nÔ[os 
fe g ao feguinte dia que e'ra de n~{fa n1aior roflp com o corpo da frô~a. 
:senhora de Agofio [àiflem _en1;ter- . E por'efia r~zão todalas ruàs que vi~ 
;ra. E tom<lndo configo algús cap\- , nháo_ dar corri. fuas gargantas lia fi.. 
'tães· em hú batel &.feu filho dom beira, efl:auáo com tran-qucir~s mui 
-Louren~o em outro :-vierão ver bú fôrtes,& cuidauão que dl:e fdlugar · 
clugar detras da. poqta. que diflerpo's tinháo_ que defender:porqt::Je as fron:. 
per onde .pareCifl que ·era à rpelbor t~u-ias das caCas por ferern ~obrada:..-

.. entrada, poH:o que a terra era mui das '& ~om t~rrados per t1ma fi·c~:.. 
{oberba,E v.i{ta ~ a defpofiçã?, man- ~á o em lugar dc .muro,& era a·_elles<. 
dou vir algús nal9ios pequenos pera couC1 facil dla defentàõ por as .fll'!fl 
aquelle lugar , os quaes _[e àuião de ferem mui ~flreitas & -tão ingfe~H~~ 
·igu.ar tanto com·a terra fobranceira de fubir, L]Ue faltando no çima ~~ 

· :que delles a dla (e pude.ífem .lançar rua húa pedra grande podia vir çpr 
pranchas pera fairem ·ao te~po da :... bando per elb: abaixo çmn r~n;ra ' 
maré: & o 1nôdo de cõm.etter a cir .furia <-1ue 6.ca~a em lugar .de trabu~ , 
dade feria irem fero fe d~fuiar direi:-- co. E da outra parte que dotn Fr_~n~ 
t:ünente âs-cafas d'elRey J elle per a-.. cifco tonio_l:_l, çfbuáo el1es fegueos . 

.. :.- · · X 2, ~por 

., 

'' 
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···· 'Da primeira ~ecaâa 
po.r a·tetra fer húa: barrôca em lucrar Antão Gonçaluez:quada hun1 com 
de muro: E o que os fez maes .fe~u- a o-ente das fuas riaos. E Ós da CÕlU-

·c b ~ d d . .- F ' rar defia entrada.) wi mofl:rar dorn panhia e om ·Lourenço erao q-
FrancifcC? que aui.a de commetrer não Soares, Diogo torrea, Ioão da 
1'er o rofro da cidade onde dó I::.ou- NÔu:a: pela mef~a ordem com fu~ 
renço efl:aua: com mandar por ali gente.: os outros capitães acodirã() 
as naos rn.aes 1~rôífas, & on?e dle ao lugar das naos de Cambaya que 
efperaua fa1~, fomente os namos pe- . lhe era encomendado. E defl:as tres; 
quenos; E ainda de indufl:ria aquel- partes as prim.eiras ttombetas que [e 
la tarde do dia feguinte que elle eL ouuirão que tomauão terra,foráo a~ 
peraua fair, mandou a dom Louren de dom Francifco: o qual defpois q 
~o com alg~s capitães que com eFe teue fna gente toda em hum corpo 
àuião de fer, que cõmettdfem á ri- . affi co1no ef\:aua inteiro fém achar 
bejra da cidade & ~rabalhafiet:n ·de quem lhe impediífe o caminl-iq),co. 
pór fogo a alguas cafas & tran_quei- 1neçou de fubir pela côfl:a acima pe 
ras: & que acodindo gente 1nofiraf- ra encaualgar O·alw·da.cidade onde 
. km no tnÔdo ele f e r,ecolher·qu.e te- eflauão as cafas d' elRey'. A qual fu-
n1iáo fc'lir em terr~ fazer dfa ôbra ,o bida .lhe foi leu e em quanto foi per 

' que elle fez ·queimando al~úa pou:.. fôra da cid~~c 1-lor não ;~char que~. 
ca coufa que .os Mouros logo apa- lha impeddle ,.& maesfe!lr o camt .. 
garão. nho efp.açofo: poren1 tanto que en~ 

trou na pouoaçáo por o lugar fer 
cil:reito, conueolhe ir a fio com a 
gente toda .pôfta em ordem fem fo 
defmandar pelas:trauefl'as .& ruas per 
onde lhe fahiáo .algús Mouros, rê q 
fe pos junto das cafas d'elRey:ondc 
j~ acodio pezo de gente que âs fre-· 
chadas & pedra.das afsi de cima da's 
caC1s como per b;l;ixo nas ruas fer~ 
uiáo bem os n~ífos. É como dem 
Francifco pela experiencil da entra~ 
da de Quiloá, fabia a manha ddles 
Mouros que maes fe femiáo das ja~ 
nelas & eirados que das ruas, leuiua 
entre a gente de armas, béil:eiros & · 
efpingar Ieiros repartidos que lhe 
defpejauão os lugares altos donde. 
os offendiáo :· co1n que maes leue-
lnent~ do que 'dle cuidau.a tanto 

CAP.ITVLO .. VIII. 

. ! (~~o dom Fr àncijcq de eAl-
metda tomou a cidadr Mom~ 
hafa ~a queimou . . 

~ , - ~.· 0 -SEGVIN'rrE DIA 
f--~ ~ que era de pÔ.ílf1 Senh~ra 
. :~ · ~ ~de Agoilo e.m rompedo 
· ~ aalua,co1no jâ todos efl:a 
oio p,rcl\:es & abfolutos per búa ab 
foluição geral .dos facerdqres fegun-
do feu cuftume: feito hmn fianal g,J 

• · I b 
dom Fraric1fco tin ba ordenado,qua 
<la hum na ordem C)lle lhe foi dada 
feguiráo feu capitão. Os qpe fe"uião 
a dom Francifco erão dom Fc~nan-

. r po De~a,Ruy Freire.,Bernlun1Diaz, ·- ~, , que 
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que clíegoü a bôtc de lança, foi le~ <]lle com defejo de as toubar á gên.: 
uando os Mouros tê dar com elles te cõmum não dçfamparalfe a elle 
~m hum grande terreiro diante das & aos outros capitães,tomôu cami--
cafas d'elRey,onde vinháo dar 1nLÜ nho elitre a cidade & hum palmar 
~as ruas per que fe ellesefpalharáo. per onde corria o fio dos Mouros 
Per a·s quaes pofl:o q faiífem muitos e1n fugida tras elRey,que era jâ aco-.' 
Mouros a offender os nôífos,maior lbido per húa porta falt1. t1a maior 
damno recebiáo do que dauáo: por efpe}fura defl:e palmar. Dom Lou.-
que era o lugar largo pera todos fe tença a ef\:e rem po andaua tão o C-· 
ajudarem das lanças, o que não po~ . cupado no baixo d:1 cidade que não. 
diáo t1zer nas ruas que eráo ef\:rei... pode fer en1 cima como dl:aua aiTé..-. 
tas : & fé algum da1nno receberão tado entre feu pae & elle: porq cO-
os 'nÕífos naquell~ lugar, era de ci- 111.0 a. rua do meio porque dle.hia 
ma dos eirados das ca[as d'dRey q era muiingreme & toda [e fubiaem. 
cfl:auáo cheos de tanta pedra falta degraos, tanto q os Mouros a virá~ 
que cobria o chão. Dom Francifco bem cu berra dos nôffos, afsi per c i~ 
como deu vi(l:a a efte lugar que era ma· dos eirados co1no per baixo pe-
a princi11~1 parte da cidade & de fô- · las ruischuuiáo & corriáo pedras~& 
ra não auia corpo de gente. que de- dl:as que corriáo eráo as J11aés peri ... 
fender as cafas d'elRey, mandou gofas por feren1 grandes & tedon .. · 
quebrar as portas parecendolhegue das ordenadas pera aquelle mifl:erJ 
por fet foltaleza dhria aq)lhida dé- as quaes como tomauáo galga vt--
tro algúa gente n8br~: & os primei~ nh~o tão furio[as pela rua abaixo q 
ros que arrombaráç> eftas portas fo~ pareciáo vxr efpedidas de algú trabu 
rão Rúy ·Freire, Rodrigo Rabdo, co. E fegtm~o na entrada deil:a rml 
Bermum Diaz~ dsquaes cotn a ou- perque dom Lourenço entrou, os · 
tra gente éj os feguio' 1neteranfe tão- Mouros fe ouueráo hum pouco re-
rijo co1n os Mouros gue ef\:auáo 1nifos em defender a tranqueira que 
dentro, que en1 pouco efpaço defpe . a fechaua, pareceo que o fizeráo de · 
jar:-io o baixo & o alto)dõde os nôL il'ldufl:ria peta g~1e como· os no!fos 
fos que eíl:auáo no terreiro rec~biáo a enche.ffem faltarem e~as pedraS;: 
.o damno das pedradas . Do1n Fran- & [e a [si não foi, parece quê Deos 
cifco como dl:aua no cabo de{l:e ter lhe quebrou o coração,pÍ;)rque ver .. 
reiro onde vinhão dacas principaes dadeiramenre [e elles o teueráo tão 
.ruas da cidade et1 tretendo a gei1te q defenfauel con1o era o íitio da cida .. 
fe não derrama[e per ellas , tanto de & a fubida def\:a entrada >ao me,.. 
que fonbe gue as cafas d' elRey eraõ .nos per · ella nunqua a cidade viera 
defpejadas dos Mouros, deu lá búa a nôífo poder. Mas como todos an~ 
chegada: & entregádoa guarda del- dauão afombrados do que ouu~r~o 
las a~~ .capirães que as entra~áo por: · dizer de .~loa, tanto que oulllrao 
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. 
as tromber:;s detras de {i no terreiro· fetl.l ter a qLié off'ender,& ali lhe veõ 
dos paços d'elRey, & fouberão fcr recado dos outros éj mandara quei-
dle acolhido pera o palmar, pare- mar as naos como erão qtJeimadas, 
eendolhe eibrem cercados, & que cotn que ouue por acabada toda a 

. os auião de entalar naqudlas ruas ôbra daquelle dia. Finalmente porq 
per. baixo & per cima : começarão a caln:la era grande & o trabalho f o . 
de bufcar l1.luação furando pelas ca- ra muito & todos dbuão por co-
fas. Dó Lourenço como feu inten- . tner,repartio dom FranciTco aseH:ã~ 
to era fubir ao alto da cidade onde cias da cidade per os capitães,& mã~ 
dbua ordenado que {c ~wia de aj ú- dou os feridos âs naos: os quaes fe~ 
ta r com fcu pae,ddpepda a rua de... rião maes de ietenta, & n1Ôrtos f o-
fie prin1eiro impero das pedras, fu. mente quatro corn. dom Fernando 
bio tê chegar ao terreiro d'dRey: Ikça. 0 qual parece que tinha o 
.& ante que fc1!!fe da garganta das tnarryrio de fua vida & mÔrte nas 
ruas que v in hão dar nelle;leixou al- · m.áos dos Mouros: porque quando 
güs capitãs por lhe 11JO vire_m dar os partio deíl:e Reyno auia pouco gue 
~louros nas côfias, leuando hum fah1ra de captiuo polo captiuarem 
golpe delles anre fi como quem tá~ corn Diogo Lopez Sequeira, iendo 
ge gàdo. Os quaes Mourqs biáo de capitão de Arzilla como contamo~ 
boa vontade porque os e11canlinha em a nofTa parte de Africa. A mor-
uão pera as cafas d'elRey, parecen- te. das quaes F(effoas foi vingadacõ-
do;~he acharnn ainda là ajgúa gua- rpÔrte de mil & quinhçntos & rre~ 
rid~<Vendo dom Lourenço gue as ze Iy\ouros feguqdo . elles me[mos 
cafas eíl:auão em poder de Ruy Frei diff~râo , & duzentos caprinos dos 
re & dos clerigos & .fra4es d~-!àõ mil & t.:tntos que fe defpois toma-
Francifco que rio alto dellas ~in hão ráo ::.w faquear da cidade. Pofio d<i 
aruorado húa cruz_, ai?imJ,ndo a to- ' Fr~1nCÍko. & a gente em repoufo de 

. dolos qne a1i cbegauão no exalça- . comeJ' bús bocadós,d~ dbncia que 
n1ento daquel]e fignal : p,a~cceolhc era vizinha ao palmar onde dl:aua 
que_aquella parte efiaua ja fegura Ruy Freire, vto recado '3/J c?pitáo 
pois della tinháo to~ado pôífe niÔr que dtaua ali hum !vJouro ca-
dous glad1às fpirirual & .t,:emporal, pcando com hü'á bandeira branca, 
& começou encaminh~r pe:;r onde ao qual elle mandou Gafpar da In~ 
feu pae fora, o qual achop jâ defa- dia que foubdle dclle o éj t1u.eria: & 
frontado dos Mouros pof ferem a- trouxe recado que diziaelRey q an..: 
~olheiros ao. palmar. E v~~ndo am- tedaquella Cidade.receber n1aes dá~ 
bos que por aquella parrr eibua o no e!1e (e queriafazertributario d'el 
negocio de todo acabado: tornaran Rey de- Porwgal, & q~e pera iD'o fe 
fe ao ter~eiró das cafas d'd~ey onde 9ucrín: ver cô dle capitão rnôr. Mas 
~mbem os <?Utros ~apitã<,~s eitauão parece ~1uc ou eil:e reçado ·não era 

~'elRey 
/ 
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d'dRey ou defcon6ado dos meritos 
de fua peíloa;náo quis vir mandan .. 
~olhe d6 Francifco por.fegnro húa 
manopla fua,& ddpois·hú capacete. 
O qual recado por fer traél:o de paz 
meteo logo a gente en1 aluoroço de 
duas coufas: a húa que faqueaílem a· 
cidade primeiro,& a outra q cõmet 
reffem o palmár onde eftaua elR ey 
pois riáo acceptaua efra paz g man-
daua pedir & lhe concediâo .Efobre 
dl:e córnetter do palmar algúJs pef-
foas nôbres m:Jes defejofas de glo-
ria qHe do defpojo da cidade, aper-
tauão con1 o capitão m~r g o enti:'af 
[em n1as elle os difuiou diílo: dizé-
do 4 fe c01ffaífen1 .cõ da,rlhe noífo 
Senhor aquella cidade tanto a feu 
[aluo, fendo a maes tímida de toda 
aquella côfta. Porg entrar o palmar 
era cmlfa Inui perigofa por fer mui 

·bafi9,& per baixo ter tanto feno & 
herua g fe não poderião os hon1és 
defem pcçar , & detras dos pês ·das 
palmeiras os fr.echariáo a todos:dá-
do ainda.outras razões com q con-
uerteo o aluoroco defta entrada a 

~ 

íàquearetn a cida~e que; reparti o por 
capitanias por fe não fazer algúadeL 
0rdem. O rnouel da qual por não 
fer algúa coufa defpejada foi tanto, 
que fe encbeo o terreiro & as cafas 
d'elRey da primeira ceuadura da-
quelle dia : & ao feguinte foi ainda 
tanto que por não pejar as naos não 
cõ[enrio d01n Francifco que fe em-
barcaíle,nen1 .menos mil ahnas que 
ali forã tomadas: fômente duzentas 
que repartia por dfes ~dalgosJ& as 
ma~s por fer~r~ 1nolhe~es & outra 

gente fraca mandou fo!tar.Paílàdos. 
dous dias na efcala da cidade, quan ... 
do veo ao terceiro em fe querer1.dQ 
recolher : mandoulhe dõ Francifco 
pó r fogo per mui tas partes,& ran to 
fe ateou em pouco efpaço pelas ca ... 
f~s ferem mbi apinboadas, g quan-' 
do fe embarcou jâ o fumo & as c h a. 
mas do fogo trazião todo o ar tão 
corrupto que o não podiáo fofrer. 
O qual fogo abrazou a maior parte 
daquella cidade de abominação: fi_ 
cando nella húa faifca de efcandalo 
que dahi a vinte tres annos a tornou 
outra vez a por naqwelle efiado co ... 
mo veremos em feu tempo. A efte 
que dom Francifco quis partir pera 
Melinde era o vento tanto por da-
uante pel.a garganta do r~o g â fs>rça 
de toas tirou as naos fora : & em 

· quanto andou nefle trabalho rnan- . 
dou a Bermum Diaz & a Gonçalo 
de Paiua que lhe fofie1n fazer algúas· 
coufas prefies. E afsi efpedio Gon:.. 
çalo Vaz de BÓes que elle trouxe de 
Quilo a & auia de ficar nella: o qual 
leu ou muita ~oupa pera o refgate de 
C,ofala a que elle auia de ir entrega-
la defpois que· chegaffe Pero da 
Nhaya. E â eípedida defies nauios. 
chegou.. Vafco Gomez de Abreu 
com o maítro quebrado de hum 
temporal que o fez apartar de Ba-
fiiáo de SouC1 & com muita gente 
doente: por razão dos quaes doen .. 
tes dom Francifco o mandou em 
companhia .ddl:es nauios ) & elle 
deteueíle ainda quatro dias, porque 
no trabalho que reue na faida per-

" l . .. dco o le1ne a nao L~onaraa cap1rao 
X 4 D~o-go 
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piõgo Cõrrea 11o qu~l. tempo fe fez quaL'1to a fim de o por em adio cõ 
outrb & t-a~bern proueo de capi- nofco, partcendolhe que per efl:é 
fáo do nauio em que daqui foi dont · n1Ôdo feria cldhuido. Mas como 
fernandu Deça a Rodrigo Rabelo. elRey de Melinde lhe negou [eu re~ 
Pollo dom Francifco em mminho querimento: o une f~ po.r mui in~u~. 
por muito que encomendou aos pi~ riado em dcfprezariua hança,& JU. 
~ot?s que teuelfen1 tento não efcor rou que pa[[1do dom Franciíco â 
refle1n Mel in de que feria dali vinte In dia auia de ir f obre ellccom todo 
lego as : toda via as ãgoas o leu ará o [eu poder. As quaes coufas fàbendo 
.a baixo oito a húa angra a que Ôra. dom Francifco,nTaúdou muitas do 
thamáo de Gnéta Helena, onde a- defpojo de Mombaça a elRey dé 
chou Ioão Hotnem capitão ~a ca- Melinde , & omras que lhe elRey 
raueralafaõ Iorae. O qual difle '1ue dom Manuel mandaua con1o a fiel 

b ~ c cotn o temporal q Vafco Gomez ~migo: com palauras conrormcs 
de Abreu fe apartou de Bafbáo de ·aos meritos da lealdade que tinha 
Soufa, fe apartara elle & Lopo San- com nofco , & aos prepofitos d'el-
chez,torrendo ambos â vHb hú do Rey de Mombaça. PaHados eft~~ 
outro: tê que outro tempo os apar- recados & viíirações que ouue de 
~ou,no qual caminho tinha paílado parte a parte, partiofc .dorn Francif-. 
bem de trabalho & defCL·brio no- co daqu.ella angra vefpora de fan-
Úas ilhas. ElRey de Melir~de como éto Augufhnho com quatorze ve~ 
pelo recado que lhe dom Francifco las : & em dezafeis dias chegou â 
inuiou dl:aua apercebido co!n to- In dia ao pano \de Anchediua com 
dalas coufas pera o receber, vendo q menos duas , de t1ue erão capitães · 
o tempô o leuara âquella ~ngra, ali Bennum Diaz & VafcoGomez de 
o mandou viíitar co.m w~po ., dan- Abre'u que chegarão 'dc(pois, & af-
dolhe a prol 6ça da tomada de Mó~ íi Bafb3o de Soufa com dl:as me-
baça que foi o maior praz~i· que lhe nos, Lucas de Affoqfeca que jnuer~ 
podera vir. Por(i alem d~s paixões nou em Moçambi<]UC pelo tempo 

. antigas que por n8flà caiub tinha o náot:!eixar ir aúame,~ Lopo San~ 
com o Rey ddla, fe ddta feita não chcz que fc perde o como fe a dian~ 
ficara ddhuido totalméce, elle Rey te verâ. O qual BaH:ião de Soufa 
de Melinde padecera muivo 1nal_, & trouxe ctnas do nouo Rey de~
a caufa era dla. Tanto que dRey de loa Mahamed Anconij, & cFdRey 
Mombaça vio a ddhuiçãq de QQi- de Melinde : em que dauão coura 
loa, mandou apertadan1entc: requ~- . da paz & o d\ado da terra. E entre 
rer a elRey deMelinde que fe fizd!c alguas coufas que BaH:ião de Soufa . 
ctn hum corpo contra nós: moué- contou ao capitão môr do que 
do lhe cafaménros de filhos com fi_ acontecera de(pois de fua .vind~, íe-
Jhas 11á~ tamo por defejar_fua lian~a · giido [oube de Per o Ferreira ~apic!~ 
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de ~Uçá : foi guê Habtaemó de... que trou:xe!l'etn a eÍpêcearia pera a 
fierrado que fe intitulaua Rey della, carga das naos, poréj elle feria lôgo · 
proci.lrando ·a môrte a Mahamed lâ. Eafsi e{pedioRodrigo Rabelo & 
Anconij,m·andou hum Mouro que a Gonçalo de Pama q anda.ífetn da.-. 
0 vidfe tnatar dentro nas fnas cafas. quelre lugar de Anchediua t~ o ·mó 
O qual vi~1do ao negocio, pofto q te Delij,& fizeífetn arribar a elle to 
0 cótnmetteo como valente ho- dalas naos de Mouros:& as q o não 
mem, não .fez maes que clarlh~ có quifeílem fazer as meteffé no fúdo, 
·húa agonia pel6 bucho de hum prin~ipalmente as de Mecha & Ca..; 
braço de que ouue faude: em paga- lecur .Porq a.dl:es dous lugares Ati. .... 
mento da qual oufadia foi efquar chediua & monte Delij vinhão dê-
tejado; que fez grande · terror entre mandar todalas naos ·de Mêcha 
os Mouros , & foi caufa que os ou- Ormuz, Cambaya pelas cáufas q 
tros dahi em diante t~uerão tnaes ern outra parte diffemos. ·E a prin ... 
veneração ao nouo Rey Mahamed · ~ipal que moueo a elRey dom Ma-
'AnconiJ, vendo como vingauamos npel, n~andar a dom Francr,ifco que 

! ~s offenfas que lhe erâo feitas. fizdfe ndl:a ilha Anchediua húa for 
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raleza : foi por fer pegada na terrá; 
de ·v_olra aos mareãtes perafuas agoa 
das & mui abrigada de todo! os vétos 

f '])e algúas coufà.s q do Fran- _ pera nella pcderé inuernar, & efi~r 
· cifco .de eAlmetdfl fez em no meio d~ toda a c8fta daindia.Na 
q~tan~o Je tra.balhaua na~- qua! ilha pareçe q algú prin~ipe mag 
hra da Jort ale{a dé .Anchedt- nificó ou zelofo do bé cúmú, a fim 
ua .f$ oJ recados que ali teue do proueito dos nauegantes no _alto 

del b mãdou fazer hú gráde tangue 
d'e!Rey de Onor per fet-ts em- de cátariaem lugar deagoa nadiuel: 
haixadores, f5 a/si de algus do qual per hú carrego abaixo cor ... 
ltdouros cvizinhos àforz-aleza re húa quatitídade de agoa q vé aar 
procura,ndojua amiZ>ade. · na praia pera éj as naos q ali foré ter 

fação fua agoada. Defronte do qual 
corre ao q'" h e na face da ilha cõtra a 

" 1J terra firme fica o abrigo pera as 
na os, & da banda de fôra em torno 
della e{láo quatro ilheos éj tambe1n 
a judão abrigar aqüelle porto porq 
quebra a furia do n1ar nellcs: & ne: 
fie lugar de anchoraget_?, efraua d~ 
Vafco da Gáma·efpalmado feus naUl 

~~ qua~do. ~o~ .~!!E ye~ fCr Gdaíf.~ti l 
· atn .. . .... 
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'da ln.día que era .ali com dom l3ran- a nôífa vizinh~riça~ & q~é primeiro 
ci[co ao fazer da· fortaleza. A qual . moftrou eita amodl:aç:o dos Mou 

. elle fez d~ pedra :& barro por náo ros foi elRey de Onor q ~ra dali OL· 
achar modo pera am~r càl: & nd.l:e to legoas per ef\:a mane1ra .. Como 
~épo tam~em fe armaua búa gatt de Ioáo~Homé que d01n Frádfco dali 
madeira q ~oi laurada· def\:e Re:yn.o . efpedio pafi'ou per Canan?r & den 
& outra tanta f e perdeo em o nau i o o recado que leuaua a Gonçalo Gil 
de Lopo Sanches (como' veremos ) :Barbofa q 1~ ef\:aua por fe-itor , elle 
pera duas que ouueráo de fer.O rra:.. Gonçalo Gil en1 hú barco da terra 
balho das quaes obras reparrio em per hum homé da feitoria lhe efcre~ 

. duas capitanias, o' da fortaleza deu;a . ueo dando lhe razão dç fi & do dl~ 
Manuel Paçanha a q bia de cá prOL1i do da. terra & de Qntras coq[as que 
do da capitania della por elRcy , & cõuinha fer dom Franci[co informa 
o da galé a Ioáo Serrá o 9 tambe1n a 'do dellas. Per o qual homem quan 
leuaua de câ: & cõ eila galé' també do dom Franci[co refpondeo a Gõ4 

fe fezerão dous bargátins pera anda çalo Gil Barbo[a, mandou J1mn re- ,; 
rem em cópanhia ddla,de hmn era cado a elRey de Onor que cdlaua 
capitã<? Simão Martiz & doutro Ia.. em caminho: po'Aue alem de fero 
<:orne Diaz . Profeguindo 1 a, 6bra · maes chegado vizinho daquella for~ 
nefia ordem toda agente daquella raleza <.Jue elle começaua,fàbia fera-
cÔf\:a ficou em éonfu[aõ, princ-ipal- quelle porto (\colheita do coíl'airo 
mente o~ Mouros porqüe nào f~- Timoja capirã0'1 ' elRey ,o qual Ti-
menté os ·afombron o nuq1ero dàs , mojaeraaquelle'queveo ali cõmet-
velas, gente darmas, & n~ua t1o q ter d01n Vafco da Gamma. A [ub-
dom Francifco leixaua feitq per ou- ![anda do gual recado que lhe dom 
à~ vinha: mas ainda ver fundar húa Francifco . mandou , era fazcrlhc 
fortaleza. dozç leg~as de Goa, hGa faber .· fer ali vindo , & o contenta. 
ciÇ~de do Sabayo q eretendia que- rriento qüe tinha ~e o ter por vizi-
r~r fenhoreartoda aquella comarca, nho dáquella fortaleza pera [c pre-
tomando as terras aos gérios tomo fiarém como a~.igos, por elRey 
fez is do dbido de Goa. E afsi efies [eu fenhor lho encõmendar mui ... 
per.fuas inteligencias;como os vizi- to : & que trazia .algúas:cOL1fas para 
11qos de Ancbeditla que er~o os de praticar cõ elle da fua parte, éj lhe 
Sintacola & Ancola q efl:ayáo defre pedia ordenaífe como fe ·puddiein 
te,procurauáo per feus meios que o ver. Ao qual recado elle não r.eípon 
gério da terra acerca· dos quaes era- de.oeH:a vez ne1n outras que dom 
mos acceptos, fe não fiaffem denôs Francífco H~ mandoiJ ., de propoíito 
nem deífem ajuda algúa. ante traba- & não de paífada como o 'primeiro, 
l.haíiem colno aquella fortaleza fe i8mente em fe~ notne refpo~1dia. 
~~ fize~e P?I lhe fer hú ·gr~~e jugo hum capitão que efiaua er~T .Opor, 

· · ·&tudo 
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& çndo erão defculpas: dizédo que 
elRey feu fenhor dbua metido den 

· rro 1:o ferrão em ~1mn negocio de 
O'Uerra., que por iílo não vinha are-v . d pofi:a os ·recados, & cõ efi:as efcu-
fas mádaua palaut·as geraes de offer-
tas por dilatar r_em pb & fe prouer 
pera rõpimento [e o hi ouu.dle. Dó 
Francifco recebia efias couflls com 
brandura, defi1nulando a verdáde q 
dellas fentia: & mofi:raua aos feus 
m.éíàjeiros gafalhad9- dal~doH1'e da~ 
diuas & boas palanras, porque o té-· 
po não ~ra pera maes. Mas parece q 
afsi dl:aua ordenado per elRey de 
Onor: porque ao fegundo dia cbe. 
garão per nur dous feus em baixa-
dores,como homems q eráo inno-
cei1tes de tudo o q era paífado entre 
elle dó Francifco & o cap'i~o. Di-
zen·do q como a nôua daquella fro-
ta & ôbra que fef~li fazia fora ter a 
elRey de 9nor, poito que andaffe 
occupado em hús li'louimentos de 
guen~;un ui af.:1!hdo da côfra do 1nar 
pelo defejo que tinha da ami:zade 
d' eU,~ey de Portugal & de f e pref\:ar 
com elle cap'itáo pois vinha fer ali 
vizinho : iôgo os inuiara ao vifitar 
& offerecer tudo o quç ouueífe mi--
fier >de manrimen tos & qüalquer 
our'ra coufaque foífe necdfaria pera 
prouimento daquellaobra. Dó Frã- . 
ci[co defpois q lhe refpõdeo a efi:as 
offertas geraes, quis dar algúa culpa 
ao capitão de Onore1n não lhe rcf. 
ponder a prepofito : ao q elles ref· 
ponderão que a fua partida elRey 
{~p. fenhor não era fabedor do pri-
Jneír~ ~ecado .quant_? maes das ou: 

tras con(as que elle dizia. ~ iíl:o 
lhe podião ~Iffinnar,el Rey ~uer mui 
to de fentir . quando o foubeífe:perâ 1 

que aos capitães dos Principes roda 
cautela era licita por fegur~nça do 
ellado delles,em quanto não fabião 
a fua vontade,que elles dariáo con .. 
ta defl:as coufas a elRey & em breu e 
tornarião com repofl:a. Dom Fran ... . 
ciiCo por efie fcr o primeiro recado 
d'elRey difsimulou com efres feus 
embaixadores, dizendo que na ref,.1 

po_f\a que treuxdlcm aueria o paf.. 
fado por verdadeiro ou falfo, & eC. 
pedio oúnui cõtentes das paldoras 
& couíàs que leuauão por re~orno 
das que troxeráo. Partidos dh:s da ~ 
hi a dous dias vieráo certos Mouros· 
<]Ue dl:auão no porto de Onor êéi 
efl:e requeriméto: q por quáto elles 
erão vaílallos d 'clRey deOrmuz ,do 
qual fabião o grande defejo q tinha. 
da amizade d'elRey de PorEugal, ~ 
cujas erão húas cinquo naos que 
efiauão furtas no porto de Onor: 
pediáo a ft1a f~nhoria ouueíle por 
bem de lhe _dar bú.feguro pera pode 
rem nauegar.~ C]uanto ao nego-: 
cio q-ue entre e:lle & o capitão de 
Onor era pa.flàdo per recados elles 
o fouberão,& por verem que 9 ca-- ' 
pirão d' elRey fe retnittia â vontade 
delle cujo recado tardaua muito, 
elles determinarão de {e fàir daqlle. 
porto de Onor &.que õ não ~uif1e
ráo 6zer fen1 diífo vir dar coma a 
eUe fenhor capitão m?r: que (c lhe 
approuueífe elles fe mererem entr~ 
elle & elRey de Onor pera o trazer~. 

ao f cru i co d' dRcy de l?~n:ug~l ,qu~: . . 
- ~ -ú · P fauª~ · 
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o fariáo de mui boa vontade por.:.. de, o~ leuou conligo;& como elles 
quç nrfto lhe parecia que [eruirião não eráo cufiumados ver aquella 
a elRey de Onnuz [eo [enhor, pela grandeza _ da na o [aõ Hieronymo, 
boa vontade que[abião ter âs c'6u- & tanta artilheria,arn1as,muqições, 
{às d' elRey de Portugal. E que ain- & feruer dos noílos a[si tÚ 6bra da 
da fe atreuiáo fJzer com elle Rey terra como do mar, ficarão pafma .. 
de Ormuz que deffe em íignal de dos: & muito maes quand~ lhe cá-
amizade quada.anno húa rica joya: taráo d~us Mouros Guzarates cap-
& ·que ·em retorno defia amjzade tiuos que forão tomados em M01n 
lhe leixaíle· ella capitão tnBr naue- baça o que virão fazer aos né'>ffos 
gar dez ou doze naos naéjlla cÔfl:a naquella cidade, & ~uuiráo do ql1e 
da.Indil q ordinariaméoe tnandaua. deixauão feito em ~loa. Partidos 
'<]Uada a,nno pera prouiméto de cou efl:es Mouros a[ombrados go que 
{as pera [ua cafa,& éj a refpoíb d'el- vi~ão & ouuírão,ao feguinte dia vie 
Rey podiáo elles trazer pertodo De . rão outros de húa fortaleza chama 
-zembro. Dom Fràncifto per6 que dà Cinracora qu(t feria dali meia 
entendeo que a vinda defl:es Mou- legoa : &por entrada trouxeráo hú 
1·os foi na {egurança das palauras q galego remeiro do bargantim ca-
dle auia tres dias que pafl~1ra com pitão Iacome Diaz que per.nlanda-
os embrixadores d'el-Rey dc1~ Onor, do do capitão môr auia dousdias 
& q tudo era por fegurar fuas naos: que fora áquelle rio tras dous zam-
toda: via os de[pachou cor,n graça · bucos. O qual Galego faindo com, 
& gaf.'llhado ' QJofl:rando rer con- outros em terra quando veo ao re-
tentatnéto da vinda de tacs peífoas, col-he·, [e leixou ficar como ho-
& concedeolhc. o feguro de fuas rnem que queria Caber o que lá paf~ 
uaos por ferem Par{eos do reyno faua : mas logo foi tom~do & tra-
<ie Ormuz .~ quanto ao c1de pro. zido ao capitão da fortaleza, que 
n1ettiáo d' elRey de Onor ,elle e[pe- ordenou de o inuiar com hni11 pre-
dira auia tres días feus em baixado- fente ·de .refrc[co a dom Francifco 
res per os quaes· efperaua 1auer !tu · co1n titulo de viGração. Oefculp~n
recado :que niH:o receberÍ;

1
l prazer do[e de o não ter feito,& que a em 

àelles, faber elRey de Orrnuz feu fa fora· [e r dle au[ente, & que em 
fe~1hor como elle traétaua Cpas cou- chegando a primeira couÍ<t que (ou 
f~s, !k do maes que promet,:tiáo cÚ- be foi daquella boa vizinhança que 
priílem com fua palaura & que na tinha com fuafenhoria do que ou-
obra elRey o acharia" mui certo. E ue muito prazer :~ em lignal delle 
porque efl:a·praéhca foi et}l terra on & de boní vizinho lhe mandaua 
de fe fazia a d·bra da fortale:~,~a & en. aquelle, refre fco. Do.m Francifco 
tendeo nelles que de(ejauáq ir co1n efpe_didos os menfageiros que lhe 
;tlle â 11a_o.1quando.fe rccolhyo á ta r~ trouxerão efie recado.1con1 ou~ro r~ü 
I - retorno 
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retOfllO de Cot.tfas qtÚ: lhe inànpoU ~ eftar nella d~na gente de guarni.: , 
) dar, pb~o gue quiífera çaftigar dl:e çáo principalmente algús Mouros 
galego por fe deixar ficar em terra bra~cos, ·que clle não ~rnpregaua 
entre gétios & Mou-ros: não· o quis . fe nao em parte de que fe muito te .. 
faze~ por ellefer caufa de o efpert~r Inia.Dom Francifco pofl:o que não 
.e'm algúa co ufa de gue eftaua def- foube dhs coufc1s do galego fômen 
cuidado, auédo dl:a ficada fer maes te polo que elle diífe do que vira, 

· premifiaõ diuina que n1alicia .fua. mandou feu filho dom Lourenço 
;Porque per el_le foub.e gqe élétrq do &-com dkBafl:iáo de Soufa Ioão 
rio onde fe atolherão os ' cara~Jelóes da N6ua & Antão Vaz: todos em 
'tras q Iacorne Diaz foi, eftaua húa bateis có a gente que pode~ão leuar 
fortaleza rnu~ defenfauel afsi perna & prouid?; do neceifario pera qual 

·tureza COnlO artificialrnente,em C)\.1C qu,er COU{a que .fobreuidfe . . Ü gual 
;meria rnaes de oito centos bomés: dó Lourenço t1ão fe auia .de molhar 
& grande parte ddles Mouros bran . que hia ali por não dar algúa pre-
ces, a qual c~ufá lôgo deu_ fufpeira . fun:pçã~ aos Mom~os ~uãdo viíl~~ 
a dom Franc1fco como gue . o feu peíloa rao notauel: fomente h1ao 
fpirito lhe pronofticaua o trabalho . todos em m~do de viliração da par 
que.lbe c:H:a fortaleza auia de dar,~ te do capitão môr ao capitã'o da for 
muito maes e1 temeo defpois que i:aleza & afs~ fe fez.Por9ue não oLmc 
f(1Ube fer ella do Sabayo fenhor da n1aes que notarem elles o éj lhe era 
cidade Goa q feria dali doze legoas. niandado & o capitão della vir eH:ár 

, 'A qual como · era q:trefi1o do R~y- · â fala com elles & afentarêm paz co 
11o de Onor que fe apartaua do fe- mo bons vizinhos & trazerem de 
nhorio de Goa per hú rio chamado là algum refrefco: & dahi a poucos 
'Aliga ao longo do qual ella efiaua dias pera maior · confirrrúção defta 
fituada p~r efta rezáo de fer fron~a- · paz o capitão da fortaleza . rnandoll 
ria: fempre efl:aua bem prouida de fens tnenfajeiros a dó Francifco có 
gente de guarnição pala guerra L1ue dous zambucos carregados de 1nan •. 
muito tetnpo auia gue_tinhão com .tiínentos. Perà todas eil:as coufas 
dRey de Onor de que ao diante di- eráo feitas· _maes por temor que a 
remos a caufa. Porem defpois que outro fim:como dahi a pouco tépo 
cntran1os na In dia & as noflàs na os fe vi o fe.gundo a diante veremos. A 
forão _demãdar aquella ilha Anche- dl:etempo chegou .hú fobrin.ho do 
diua· por caufa de fazerenl ali fuas feitor .Gonçalo Gil com cartas fuas 
aguadas, teue o Sabayo maes tento ao capitão môr,& ent:re muitas cou 
nella & a niádou fortificar, & niui- (as que lhe mandaua dizer, era do 
to maes cotno foube a que fazia dó bom auiamen~o q tinha pera a ~ar
Francifco p9la vizinhança gue ti- ga das naos.& o grand~ ~emor que 
nha COlU ella: & ef\:a foi a 'aufa de afaa1adaquellaannada tmha }?Ofr<il 

-· ~ro tod~ 

' l 
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, em toda a terra : principalmente zãmbuco grande cuidando que ain-

quando ouuiráo o feito de ~loa da aquelle abrigo da ilha efiaua 
~ Mo~nbaçaque tinhão grande no~ defpejado _, vinha o den~andar: & 
me na In dia por razão do traéto do quando f~ dchou entre tão grand~ 
ouro. Cotn as quas nôuas efbndo frôta, com temor vendo que os 
dRey de .Calecut perto da cidade. nÕ.ífos [e defpunháo pera ir a~le) 
em hús paços fens fe; recolheo pera foi · correndo ao long~ da coíh 
o pê da ferra & que lâ adoecera de contra Onor ~ & vendo que não 
grau e doença : & muitos dos prin- podia efcapar· aos nê>ffos que o [e .. 
ópat:s tambem o feguiráo leuando guião _, de.u configo en1 terra. Dom 
çonfigo molheres & faz .enda fimu- Lourenço & Lourenço de Brito & 
lando que era por cauC,da Joença outros capttáes que hráo tras elle 
d~elRey & que na ~idade de Cale- em feus bateis : quando lhe chega-
cut auia grande preGa pera fe acabar ráo foi a tempo que náo acharão 
húa forte efiacada de gróilà madei- nelle maes que doze c:wallos _, pm:-
ta ao longo do mar com entulho que os Mouros eráo acolhidos pe~ 
de terra, coufa mui defenfauel. E la tetra dentro_, os ·quaes vinháo de 
taínbern rinbáo por nt,ua atter pau Ormt:lz fegundo defpois fouberáo. 
êos dias q viera húa naodeMêcha q E porque o tempo era-ral ·que eom 
trouxera algús fundidcres de artilhé muito trabalho tornáriáo â forra. 
r.ia & muitas ar:ma.s :· os quaes tra- leza _,quanto maes trazer confige o 
·balhauáo de acaba~ d~as peças grdf zambuco: diíle d01n Lourenço aos 
fas pera afefiar na frontari1 da cida... Mouros da terra (que logo acodi. 
de com c;>Utras que jâ efiauão po- rã o ~praia como ·a vizinhos da for-
fias. ·E maes fouberão per hum fra~ taleza ) que lhe entreguaua aquelles 
de que de Narfinga viera t:er ali a • cauallos pera darem co11ta .dell cs 
Cananor, como dRey de Narfinga q.uando. lhos pediffen1 , o que os 
qu~ era quafi hum emperador do. Mouros acceptaráo de boa vonta-
gen~io da India ~m efiado & rique- de

1 
& comprirão mui mal, donde 

za:, ordenaua embaixadores pera lhe.: procedeo o q~e fe verá neH:e fegu i11 
in ui~ r ·: & que lhe parecia fer cfia te capitulo. ·. · 
embaixadé! a fim. de feg4rar algús 
pártos que tinha naquella côíl:a, de. 
rque os principaes delles eráo Bati-
cala & Onor. Sobre efias & outras 
uúuas que-dom· Frai1cifco quada dia 
tinha do efiado da terra & moui-
n1en.tos dos principes della , [obre 
veo.que-com ~um tempo que auia 
~ous dia·s .que.a11da~a no tnarJ h.mn 

•. 

C A:PITVLO. X. 

f C o mo partido do_m Fr ãcifto 
de Anchediua deu em Onor· 
onde queimou as na os do t;{)r ... 
to: f5 do .que paffiu com 'rn·-: 
mo_;a. . .. 

boM . 
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i;;~. · ""ei O~ Fxanc1fco· de AI..:' 
t: ) - r:; mélda como teu e a ga ... 

.I ..1, . 

, if F. le & bargantim ~ança-
.~ ~ dos ao mar, & v1o que 

- <::?>®C 1 fi A . a wrta -eza caua ja em 
cf~ado pera fe poder defender, ro-
ll10l1 a omenagem della á Manuel 
Paçanba que vinha prouido por el-
Rey. da capir'ania, .& Duarte Pereira 
de alcaide mcSr,& afsi o feitor & ef-
criuães cõ todolos outros officiaes · 
pera feruiço della, que com os ho-
mems de arma~ ferião at~ oitenta 
peiToas : a fôra a gente do mar que 
ficauáo nos bargantins, de que erão 
.capitães Simão Manü~z & Iacon1e 
Diaz. E entre alg{jas peffo~s n8brés 
ij ficarão naquella fortaleza, farão 
dtes filhos deManuel PaçanhaJioáo 
Paçaríha, Jorge Paçanha, Francifco 
Paçariha,Ambroíio Façanha,& AI~ 

, uaro Façanha q era bail:ardo:o qual 
em feitos & qualidades de fua pef- · 
foa não auia inueja a feus irmãos 
ainda .que teueífe eH:e l~b:;:eo, & no 
difcurfo ·deita hiil:oria fe verâ como 
todos 1nerecerão fere1n juntamente 
aqui nomeados. Ficando efia forta·-
leza prouida de todo o necdfario, 
partiofe dó Francifco con1 fua frôta 
a dezafés dias de Oél:ubro pera o 
porto de Onor : onde achou Gon-
çalo de Paiua que elle inuíara diante. 
O qual tinha to-madofiríquo zam-
bucos,& porque dons delles traziáo 
feguro d~ d~m Francifco,por ferem 
daquelles que leuauão a vender mã-
timç:nro [i fortaleza de Anchediua: 
forão faltos, & dos outros ouucrão 
trinta Mouros & húa fo1nma de ar-- ' . -

roz pera mantimento dà genre.Sur1 
ta toda a frôta na barra ·do rio, dert~ 
tro do qual pouco maes de húa le.~ 
goa eftaua a cidade Onor, mandou 
·dom Francifco a Fernão Soares có 
algús bateis faber fe eftaua elR~y 
)nella ou osfeus embaixadores :por 
quanto elle vü, ha cumprir o que 
ficara com dles,que quando pailaf .... 
fe pera baixo veria âqudle porto , 
pois elRey lhe rnand:1ra dizer que 
elle feria ali pera fe veretn ambos & -. 

· aflentarem pai· & amizade. E quan 
do dle per {i o não podelfe fazer por 
eil:ar em outra parte, que mandaria 
o capitão da cidade & os mefmos 
embaix::tdores que em {eu nmne o 
fizeliem: & que fe não rinl1áo rec;;1~ 
.do algpm d'elRey fobre dl:e·nego-
cio,que fofi'e1n algúas pe!foas prin~ 
cipaes a eUe capitão môr pera· pra..: 
ticar cõ elles coufas que faziáo a bé 
da cidade,& os que lâ foífetn leuaf-
felnO~ doze cauallos que fens capi..: 
rães derão em guarda aos n1oraclo-:: 
res da terra. Tornado Fernão Soa ... 
res. con1 efte recado que leuou,rrou 
xe por repofra que elReydbuadali 
longe como elle fabia, & elles não 
rinl;áo recado algum feu nen1 Ç>s 

embaixadores não eráo vindos & o 
capitão da cidade era chamado per 
'elRey, o qual não poderia tnuito 
·tardar: que com mantünentos ~ 
refi·efco da terra que de tnui boa 
vontade o feruirião por Caberem 
quanto prazer elRey feu fenhor te~ 
r.ia de o dles afsi fazerem, & acerca 
dos can~llos elles não podiá,o .dar 
~~zão delles pois lhe não forão en-

-trecrues a - -
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treQues ~ & que fegundo parecia a _-ouuera elles os queriáo pagar.bom 
en·;eaa [e fizera a gente vádiaque Frat1cifco pollo que entendeo que 
acod0 j colla onde o zambu{:o fe o vinháo entreter, éomoa fua t~n · 
perdeo, que ell~s, mandariáo fazer çáo não era maes q a traher aquella 
diligencia f obre 1ílo. Dom Francl- gente â obediencia de elRey. refpõ .. 
co corno j~ ellaua enfadado delRey deo que pera fegurança do que,pro-
& de feus a.rtificios , & feg~mdo ti- mettiáo lhe trouxeífem logo arre-
nha por· informação elle ouuera os fens q entretiueífem a illdignação 
çaua.llos, a!lentou com os capitães da quella fua gente de armas, fe náo 
que com as carauelas & b~rcis fo-· que a faltaria logo pera irem tomar 
biífern acima dar húa vifia a cidade: emmenda dos enganos em que an-
& qu:!!ndo não refponddrem maes dauão. O l\t1ouro lançando fie a fc:us 
a prepoíito do que tê li t_inháo fei- . pees diíle que elle tornaua logo cõ 
to, fair ndla & lhe dar ca{hgo de repofia a qual foi que elRey feu fe~ 
ferro. Pofl:a dl:a ida en1 effeéto e1n nhor dlaua dahi a quarro legoas & 
rornpenclo a lúa poífe Don1 Fran- ~imoja capitão dos armados & o 
cifco etri caminho, indo diante em, capitão do lugar eráo idos arecebel 
companhia de dotn Lourenço Fer- lo, que pediáo a [ua fenhoria pois 
não Soares, João da NÔua, 1& Gon- . entre elles não auia peiToa que po~ 
~alo de Paiua por jâ faber~:m o rio. · deffe a[entar coufa firme, fe entre-
Os Mouros como tinhão vigia fo- tiueífe t~ vinda' de quada hum da-
bre elles, tanto que os íinr~rão em- quelles capitães, ou d'elRey ·q ná? 
barcar defpejaráo a pouoaçáo: & fo podiáo tardar: & entre tanto tiueí1e 
birão fé a hmn monte qqe eHaua os rayos d~ fua potencia & os não 
fobre ella ot~de feguramen'Fe fe po- quifefie dl:ender [obre a vida de tan 
<I.ião defender. E pera terem 1naes .. tos inocentes como o fol queentá.o 
cfpaço de o fazer á (ua vontade, mã nafcía os dlendia febre os montes 
darão hmn Mouro dos honrados . da terra. Do1n Franci[co lhe refpó-
ào lugar obra de hum tiro de bom- deo que era contente de entreter a 
barda qelle que entretiudf~ o capi- furia daqudles caualleiros que ali 
tão m~r: pedindolhe que os não auia armados, os quaes fempre fo ... 
quifeffe defhuir porque el11~s [e que- rã o piado(ros a quem fe bumilhaua 
rião fazer vaílàllos d'elReyde Por- js armas de [eu Rey: poré que náo 
tugal com o tributo que a terra po- daua maes efpaço que em quanto o 
deffe fofrer, & que a el11~s lhe pa~ fol que elle dezia deffe com os feus 
recia. que o feu R~y feria d~ilo con- raios na altura do monte que efiaua 
tente,cuj orec ado efperau~o ao ou- f obre o lugztr,amofirandolhe aqlle 
trq çlia por lhe j~ terem efcripto f o- onde fe elles acolhião , iíl:o maes 
bre iílo, &. guátoaos cauallos pofio por acerto que por faber o que elles 
sue ná~. cr:áo fabed<;;>res de que111 os faziáo. A qual palaura deu fufpeira 

(". J •• •• ao 
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ao Mourõ q erão entretidos & que 
mofirarlhe .o monte com o dedo 
era ren'iôque dillo: & como homé 
que recebia naquella refpoil:a húa 
grão merce ~ debruçoufe aos pês de 
d01n Franciko,& efpedido delle ror 
11~ufe ao lugar a grão prcífa mofirâ 
do o contentamento que leuaua do 
q lhe diífera. Mas como todas'e(tas 
dilaçó~s de ir & vir eráo a fim de fe 
acolberem.ao monte, & elle cfl:aua 
j:bem cu berro do fol que era o ter-
mo de fua tornada , cómecaráo os 

' ~ 

Mouros .de fe mofl:rar armados ao -
-loncro da praia como quem a que.-

. ria defender. Veúdo dom Francifco 
eil:e defengano delles,repartio aquel 
la frt>ta de bateis em duas capital~ias 
mandando a Ôo1n Lourenço c~1n 

.. fere delles. em q iriáo cento & cin-
quoenta homems, que ~o !Te acima 
·do lugar onde . appareciao l!aos & 
zambucos & lhe pufeífe o fogo fem 
fair em terra, fenão vindolhe a reíi-
ftir o feito : & dle dom Francifco 
tom,ou os mae~ . que ficauão & foi 
em refguardo de dom Lourenço, 
.porque fua tençã<? era queimar a-
quellas naos &·não o lugar por fa-
ber que era . da obedíencia d'.elRey 
de Naríinga cuj.os embaixadores vi-
nháo a elle fegundo lhe tinha ditto 
o fobrinho de Gonçalo Gil. Chega-
do dom Louréço ao lugar das na os 
era jâ tanta _agente derredor dellas 
per toda. a praia . com apupadas & 
aluoroço de pelejar, que maes mo-
·Hrauáo oufadia de offender os nôf-
fos que temor de ferem offendidos. 
E eo_m c~e aluo_ro~~-& alaxid_?,s que 

traz a furia da guerra,d~ quando em 
quando lançauão húa nuuem de fre 
c?as pe~didas encima dos bateis que 
fa:zia allaz de damno aos nôífós: & 
veo a tanto que foi o capitão mô~ 
frecbado em hum p~,a qual frêchà-
da lhe deu maes in_dignação éj dor. 
Porque com ella feguio auante dan 
dp Sátiago onde vio maior fomma> 
da gent€ que era junto de tres naos · 
que dles,querião defender,a que da 
Lourenço .per húa parte & L~uren 
ço-de Brito per outra punháo fogo: 
& quando chegarão a duas que efl:a 

. uáo maes auante ao p~ do monte 
onde os Mouros recolherão fuas 
molheres & filhos ,foi afetada & pe 
drada tanta, que daqnella primeira 
chegada que os nôffos fizeráo grão .· 
parte delles ficarão feridos & cahio 
morto hun1 remeiro. Mas com to-
do efte damno que'OS no!fos rece~ 
bi_áo as naos cotneça~áo ârder -~ 
parte da pouoação,o qu~l fogo ne- . 
fie tempo foi amparo aos Mouros. 
& aos nbffos cau[a de recebçrem 
rnuito daml1o:porque o fumo & la 
bareda q eil:aua entre hús & outros, 
por caufa. do terrenho que ventaua · 
vinha· da parte donde osMo·mos frc 
chauáo â fua vontade, & principal .. 
mente pedradas que defàtinauão os 
nóllos,os quaes cómeçaráo de fé re 
rraber p~ra a praia. Dom Louren ~o 
como [e tirou da frontaria defia fu-
maça;tomando catninho ao long'o 
do rio. foi encaualgar a terra maes.a 
cima por lhe ficar"' o v é to nas cô{tas, 
& como rodeou o fogo que o cãp,~ 
lhe ficou de[cuberro tornou fobr~ 

y os 

. ... 
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os Mo!.lros: Ô~ quaes tinha o j~ hunt nhar a elJas, & in~o jâ f6ra da po..; 
co~·po de ~ente contigo de maes de uoaÇão [e apprefentou dian~e · d~lle 
n11l & qumhentos homems, & co- hum Mquro gue em fua prefença 
mo que~ fe offerecia â tnÔrtc por parecia-homem honrado. O gual a 
faluar molheres filhos & t1zench q O'randes brados com aquelle fpirito 

, a olho vião d\:ar em gritos no tnõ~ de p.:üxão com que vinha ao longo 
te1 efperar~o animofc1meme a dom do rio, meteofe na agoa ~êa cima: 
Lourenço_ & ·capitães que vinhá? pedindo ao capitão 1nÔr que ouue[.. 
con1 ellc. No qual encontro [e tra- [e mifeticordia delle,por quanto era 
uou. entre rodos húa mui crua pele- natural de Cananor & e!bua ali có 
ja, os noífos por lhe entrar na cida- aquellas na os que eráo fuas & de ou 
de & elles por adefender;& afsi .car- tros h01nems principaes vailàllos 
regou ágrãdenutnero delles qvierá de Canâuor. Dom Francifco quan. 
algú~ dos n9ilos bufcar abrigo dos do o via afsi afadigado , adíantoufe 
batcts, por razão da a.rtilberia que com o [eu batel & o n1ádou rcco-
varejaua & fazia mdhor terreiro. lher dentro: dizendo q não remeflC:-
Ao qualrempo chegou dom Fran- q r~ afsi era como dizíafuas naos [e • 
. cifco que com fila gente ta

1
nto fauo riáo feguras por .fervafiàllo d'elRey. 

r~ceo efl:outra,quetornaráp inudl:ir de Cananor,a quem elle defejaua de 
. com os Mouros·: de maneira que comprazer pelo amo.t com quetra~ 

começarão de fe acolher <fO monte tl:au<t as coufas do feruiço d'elRey 
11áo. podc:ndo fofrer a furi~ dos noC. ·de Portugal [eu fenhor: & qt,le ou-

. fos J~ afanhados do ~amqo quere- tro tanto fizera a elRey de Onor fo · 
cebia~ & derribauão neliFs· D01n quizera acceptar fua amizade & náo 
F~anc1fco porque fua tenç!io (como vG1J de tanta cautela & engano, & 
dláemos) era não dellm ~ r aquelle ' final mente [4a bendo cerro q o Mau. 
lugar de Onor. por fer de hum vaífal ro era de Cananor defpois gue fero 
lo d'elRey de Naríinaa , f8mente colheo ~ s naos o efi:>edio em paz. 

. b . c * d queimar as naos da .earga & os na.- Acabado d1:e reiro ja cantra arar e 
\.lÍOS de remos que ali tinlla Timoja . dacluelle dia, jazendo dom Fl;ar c:"(~ .. ·~ 
capitão dos co!fairos: vendo que o co lo~re húJ camilha por caufa da 
fogo lhe tinha j~ dado vingança de- frêchada que ouue no p~ chegou 
Has duas coufas , & ·que a gente fe hum mcnfc1Jeiro do capitão Timo-
começaua de meter em furor ·com ja: que lhe manda ua pedir licença 
o vencimento pera ir maes auante, pera feguramente vir ante dle ;& .. 
roándou dar âs trombetas que fere foi lhe concedida. O qual Timoja 
colhe.ífetn. E porq ao recolher dos como era homem n~bre de bom, 
bateis foube q pelo rio açíma 8bra L1ber, nefi:a primeira vifia enten. 
de mea legqâ efiauão ;

1
ainda tres deo o capitão múr que lhe podia 

paos de cargaJcome~ou de encami- dar maes credito que aos Mouro~ 
- porque 

., 



Liúro Ot!auo 
· porqtie afsi na {cgtirai·1Ça de · vir an- . 

rcs elle como nas palauras . de fua 
chegada & preferrça de fua pdfoa, 
parecia homem digno de honra, & 
que conuinha ao ferüiço d' elRey 
fer recolhido em fua amizade, & 
por iffo o recebeo coi11 gafalhado. 
E entrando na pratica c:·omeçou Ti-

. moja de pedir petdão de fua vinda 
fer tão ,tarde,& que acaufa fora oc-
cupaçóes em lí}l1e o trazia elRey de 
Onor, mas que ell~ tinha pBgo efia 
negligencia em perder a maior par--
te de feus nauios: os quaes arderão 
em companbia·das naos a que fua 
fenhoria mandou · poer fogo. Poré 
de qualquer màneira que foffe, elle 
.fe vinha aprefentar por vaílallo d'el~ . 
. Rey de Portugal, & que efte defejo 
·não era nelle nono· mas do prirrt'ei ... 
ro dia q vira Portuguefes L1aquella 
terra: que lhe pedia por merce ou-
ueífe por bé de o acceptar nef.l:a có~ 
ta porque elle ~que fazia de fua vi-
-da era em prega la em feu feruiço. 
~ quanto as coufas dle!Rey de. 
Onor, elle lhe mandaua dizer que 
feu defejo era fer yafiàllo·d'elRey de 
Portugal por ter amparo etn hum 
tão grande Principe comú elle era: · 
& o reconhecimentó deita Ç>bedié-
da feria càtn coufa que à terra po-

. deO'e fofrer ;&g melhor era acceptar 
dle capitão m8r vafiallos. leaes aó 
f~ruiço d' elRey de Portugal com 

· pouco em cargo, que · reu~is tribt:-
tarios,& tambem lhe ped1a úuueile 
por e[cufado eU e Rey per {i vir a elle 
Gapitão môr por lho impedir húa 
certa ~nf~!.~~d~d~ . q~e l~e - ~~~hia 

} 

taminha·r. ~acerca dos ca:uallos 
que lhe dixerão que requ~ria aos 
moradbtes dc-Onor, dle tinha (a • . 
bido nenhum dos que ali viuião ret 
parte l1a enrtadà delles: & com ru~ 
do elle mahdatia fazet exame diíiú, 
& per qualqL1er inat1eita que foífe 
os mandaria pagar; & dle Tin1o)à 
offereéia ali fua peffoa ein pet1hor 
de fe cttmprir efl:a palaura. E també 
lhe pedia que tomaífe por fatisfaçáô 
·de algúa culpa que. os inotadotes de 
Oüor .podiáo ter en1 tomar :;trmas 
€ontra fua bandeira, o dámnó que 
.por ifio receberão: & gue não eta 
co ufa nelles muito eíhanha , mas , 
grande lealdade quererem defetider 
a propriedade de feu Rey,fendoelle 
aufente & não Cabendo fua determi-
naçáo . Dó Frãtifcó à eil:as pa-I~it,ltas 
refpõdeo graciofamente,arribuindo 
muita parte aos meritos da pdfoa 
delle Timoja:q quaoro'ao negocio 
da paz & pareas d'elRey de Onot, 
elle fe 11áo podia deter ao prefente 
por lhe conuir !r a Cochij defpàchar 
as naos da carga, mas que feu .filho 
doni Lourenço auia de tornar lôgo 
de annada per· aquella tSfta,ao qual 
elle daria cõmifiàó pera rodas dl:as 
couC1s. Timoja poH-o que-das pala~ 
mas de dom Francifco ficou cõren-
te,não {e quis efpedir delle fem pri.-
meiro leu ar prouifa_? fua, en1 que, 
:mia por bem que afientàltdo feu fi .. 
lho paz com dRey de Onot,~lle & 
os Moutos de Onor podefiem na-
uee:ar (eouramenre· pelos -mares da 

v b {'_ ""' [c r. · In dia: & com db prouüao e t1pe- , 
dio de dom Francifco . Oo ·qual 

·· · · Y ~ Timojà· 
~J 'L--- ~ 
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Thnója poll:o que ãã diapte aue- compradores. o.s que elle auí~ mi-
mos de fazer maior relação pelo fer. fier, erão por dobrado preço. Final. 
uiço que fez a cite Reyno na toma- mente com0 a gente prejudicial a 
da de Goa: aqui por lhe tirarmos a feu dbdo,mandoo ao Rey de Onor 
infa.mia de coílairo daquella c~H:a feu vaflàllo que mataífe rieH:es Mau 
dir~mos fômente a cauC1 de fuas ar- ros os maes que pudeífe, porque os 
n1adas. Efre porto & o de Baticalâ ourros com temor lhe defpejaHem 
que dl:â adiante fere legoas, com a terra. E no anno de Mallamêd de 
.outros deil:a cÔfia crão d'elRey de nouecentos & dezafete, quehe da 
BiG1aga,& eH:e Rey.de Onor feu tri- era de Chrifio noflo Redempwr 

. butario: os quaes p8rros auia me~ 1nil quatrocentos fercnra & nôue, 
110s de q~arenra annos que for~o os oULle húa l11Jtança defl:es Mouros 
maes celebres de roda aguella cofl:a, per todas as terras de On~r & Bati. 
11ão fdmenre por a terra em ií fer calâ,quaíi em modo de conjurJçáo 
fertil & abafiada de rnantiménros em que morrerão maes de dez mil: 
onde auia grande carregação pera & os outros que ficarão feitos em 
todalas partes, mas ainda era entra- hum corpo dando lhe os da terra 

. da &faida de todalas mercadorias azo pera fua ida; foráo pouoar a 
~rera o Reyno de Biíl1aga dF que el- ilha Tiçuarij que he onde dl:â fun-
a\.ey tinha grande rendiméfo. Prin- dada a cidade Goa, como adiante 
cipalmente dos cauallos da Arabia, veremos.Do qual inCulto que [e fez 
& Períia que aqui. concorriáo , co.. contra eftes Mouros, começarão 
mo a porto dG maes prouFito pela elles en1 odio do gentio de Onor 
grande valia que tinhão em Bifna- pouoar Goa & aduocar ali as mer-
ga: por eft~s cauallos ferem a pnn- cadorias, principalmente os caual-
cipal força con1 que fe ellc; defen- los pera os paffar ao Reyno daqué: 
<lia ~os Mouros do Reynq Decan, a qual ôbra fizeráo em breu e por 
com que continuadamenFe tinha . dlas couGs andarem nauegadas per 
guerra, & o ccrcauão pela parte do · 1nãos de Mouros, que querião fa .. 
n~rte,& lhe tinhão tomad,o muit:.1s uorecer fuas partes contra o gentio, 
terras. E ppr caufa defia fe:rrilidade com que os p$nos de Onor & Ba .. 
d~ terra & do traéto defi~s pdrtos ticaJt começarão de fenrir efte dam 
auia aqui grande nun1ero de Ivlou- no. E pera obrigarem a que as naos 
ros dos naturaes da terra a que elles· dos cauallos & afsi das . outras mer-
chamâo Nayrds :os quaes cufiu. cadorias que fempre biáo deman-

, roauão comprar dl:es cauallos & dar efies dous pÔrtos, foírem a elles 
, ,vendianos aos Mouros DeFanijs,de & não ao de Goa :ordenou elRc;y 
. :qu.e elRey de BiG1aga recebia gran- de Onor quatro capitães gentios, 
de damno, por lhe fazer~~n1 corn que co1n húa armada de nau i os de 

-~llcs a guerra~ & maes da ~:náo dos . -remo fizeifem arribar ro<Nlas LHos --- .... -~ - - - - - - ...... ___. - --- - -- -
I '· ítO 
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ao (co porto ~ & ~quelles. que (e de-
fendiáo roubauáo & fàzíão todo o 
damno que podiáo. ·na qual arma~ 
da dle Timôja de que fallamos

1

era 
capitão lli~r> auido por homenl. de 
füa pdloa & que fazia todo o mal 
que podia ao? Mouros per aquella . 
c8H:a , & ef\:a foi a caufa da annada 
que elle traziaJ& ante que elle vief-
fc a dl:e officio jâ o Rey de Onor 
teu era outros . capitães : pala qual 
razão fem pre entr~ elRey de Onor 
~ os fenhores de Goa ouue guerra, 
& daqui vinha eHar a fortaleza de 
Cintacorft prouida como frontaria. 
de imigos. Os quaes Mouros tanto 
preualeccráo fobre dRey de Onor, 
principalmente defpois que o Saba-

. yo foi fenhor de Goa,quê tendo el-:-
Rey de Onor a pouoaçáo da cida-
de na boca da barra, a mudou pe .. 
ta dentro do rio , aueria trinta an-
nos:a qual com o fogo que os nôf-
fos lhe puzeráo na entrada de dom 
Francifço auiáo de ter trabalho em 
refonnar o qu~imado, porem ma- . 
ior o teueráo fe não entraramos na 
India,porque co1n tomarmos Goa, 
ficou elRey d~ Onor fegur<? ~m ~eu 

I 

eíi:jdo. · E(pedido. dle Tirnôja m.u'i 
h1tisfeito da honra que lhe dom Fr.á 
cifco fez, pofio que delle naguelle 
tempo não teudYe fabido dl:as cou:-
fàs : ao feguinte dia <.]ue c:do vipte 
quatro de ?él:u?ro parriofe elle _CÓ 1 

toda [ua frota vta de Cananot oride 
chegou. E porque com a fua entra-
da n~fla cidade dle tom01,.1 o titulo· 
de VifoRey, de que elRey dom 

· Manuel mandaua q fe_ intitulafie fe-
gundo f6rma da prouiíàõ queleua-
ua, & em quanto dl;eue na Ii1dia. 
defcubrio ~ conquiíl:ou muitos lu- , 
gares da. cof\:a della : entraremos 
no feguinte liuro que he o nono· 
defia primeira Decada,(azendo húa. 
vniuerfal diícrípção da~ terras & 
p8rtos maritimos f;â maneira de rek-· 
teiro de nauegar de todo aqudle 
Oriente. Pera que quand'? efcreuer-'> 
mos os lugares que cÁonquiftaráo &_ 
o caminho ·que as noífas naos fize-
rão & os p~rtos que tom"ráo, feja 
melhor enténdida.a relação das taes 
coufas, po{l:o que em quada húa 
dellas principalmente o faremos 
quand? f.o.r neceiTario~ 

LIVRO 
~ 
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má primeira rnecada . 

~L. IV .RO· NONO~ · 
DA PRIMEIRA DECADA .. ' . '""' DA ASIA n ·E IOAO . DE . BARRQS: DOS FEITOS 
9ue os Portuguefes fizerão no defcubrimento & conquifia dós n1ares & 

terras do O~iente, em que fe contem _ o que ~ez dom Francifco de 
. Almeida -defpois que entrou na .In dia t~ fitn do anno de f!UÍ-

nhentos & cinquo, 9ue ddle Reyno part~o, no qual 
tempo ja feruia com titulo de 

. VifoRey. _ 

!J· Capitulo. I. Em que fe defcreue toda a cÔfla marítima do Ori-
ente corn as diflancias que ha entre as m~es notaueis cidades (5' 
-pouoações per modo de rotéiro:;fegundo os n~tuegtt~ntes. 

' { 

""""'""\.""""' ··Era declaração da terra 
~~· Malabarquefoi 1 primei 

ra dalndia quedp .Vafco 
~i~~ da Gamma trilhou, na 

entrada que fez em Calecu~ cídade 
-metropoli ddla, fizemos em [otn-
ma relação da prouincia 1 que os 
ahtiguos propriamente chamarão· 
I11dia dentro do ,Gange, ~>c os na~. 
turaes mo~adores Indofrãq: & def-
pois por cáufa do que do+n Frtln·- ' 
cifco fez e1n Quiloa & W~om baça 
( fegundo nefie liuro prect;dente fi-
ca) traétamos hum pouco daquella 
}:erra- Zanguebar onde ella~ cfiáo G-
t'uadas, que he parte da ter;ra de· A-
;frica a q os Geographos . cpamaráo 
Ethiopiafobre Egipto. Ao prefente 
porque com a· entrada ddle dom 
Frácifco d' Alrnei_da na Indfa os n1a-
:res Orient~es def\:a terra Alia, come 

·' ~arão a fer laurados cõ no!Ias naos 
& fenttr fobre fi o graue pezo de 
[~~ potencia J & qs mor;,ldores da - .. _ - .__. _ _. - ..... .... - -

terra firme & do grão numero das 
ilhas filhas daquelle Oceano fé dá ça. 
faros do nomeChrifiáo fobmeteráo 
feuintédiméro em obfequiodeChri 
fio per doéhina nôífa, & todo los q 
fentírão & ouuiFáo noífas armas a· 
baixarão feu pefc0ço ao jugo dellas 
per al(lor & ten1or :- conuem pera 
f e entender 'o difcurfo defias obras 
fazermos maes particular relação q 
a paffada, declarando ~s cidades & 
principaes pouoações & p8rtos da 
cdfia n1aritima defia pane Oriétal, 
ifl:o per môdo de :itinerário mariti-
lnoJ ou por fallarn1os cõforme aos 

' nauegaiÍtes fera fegundo elles vGlé.i 
na maneira de fuas derr6ras. Pú>rq 

· per môdo de graduação com0 vfa-
mos em as tauoas da noílà Geogra-
phia,~â fe verâ 1naes a olho verifica-
da eil:a difcripção·:· pois( como dilfe-
mos ) aql:li não ferue maes que pera 

dar razão da hifl:oria 1áo pera 
íituaçãq dé lugare.s. V e'rdà e h e que __ ., dos 
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-cios lugares ,n1aes notaúees vae.de· 11:ç~~s ém. crença, na~uellas partes 
hús a outros a fua diftancia pela al- fao tao vanas ·<luada hua per fi, gue 
rura que ps nôílos pilotos tomarão: fal1ando propri_amente poucos faõ 
mas os lugares do meio, ~e pela puros na obferuancia do nmne g·ue 
dhmatiua defeng~ad9ras fegundo a ~ua~à hum profeíi"a : com as guaes . 
orde1n da nauegaçãd dell_es pois a uaçoes os noíi"os defpois que eptra-
t:nateria he della. E começando etn , rão ~a India começarão cõmun~ar 
vniuerfal, aterra de Afia he a maior & cotender per doéhina, cõmercio 
parte das tres em q os Geographos & armas. E começando a diuidir to· 

. diuidirão todo 6 vniuerfo, & a par- do o marítimo de fia Afia q ao pre- -
taifc da Europa per o rio Tanais a feúte faz ao propofito pera relação 
q agora os naturaes della chamá o de nôífas nauegações & cõguifta,po 
Dom, & per o mar negro onde fe demos fazer dl:a diuif.1Q em nôue 
dle vem meter contili.uado ~o de p~rtes em q a natureza a r~partio,céi 
Grecia pelo dheito de Conftanti- . fignaes notaueis fen1 lanrannos li:. 
nopla: & da Africa apartafe per ou- nha~ imaginarias :os quaes fignaes 
no rio oppofito a elle, (o qual pela faõ mares,cabos &rios,& onde aca-
grão copia de fuas agoas fem.pre re- ba a prin1eira parte,cÕn)eÇa afeg~n
teue o· antiguo~ no.m~, de N1lo 9ue da,& afsi fuc~efsiuamére .. A. primei .. 
tem) & per hua. lmha ·que fe pode ra tem feu prin~ipio na boca do e:-
com o intendin1ento lançar defte fl:reiro do 1nar a que propriamente 
Nilo pe1a cidade Cairo 1nerropoli charna1:nos Roxo,&· acaba na boca. 
qe.wdo Egipto ao porto de Suêz q do outro P~1Ío:a.fegunda ~acé}ba na 
efiâ úo vlrimo feo do mar roxo, ($z do rio Ind,ó:a terceira. na' cidade 
onde antiguamentefoi a cidade dos Cambaya fltuada· naJnaes interior · 
Hero~s: na qual linha auerâ difl:an- . p;ute da ~nfeaâa : do mar chamadp· 
cia de tres jornadas de camelo gue qo feu nmne: a. quarta cõ.meça no. 
podem fer ao maes v~nte quatro le- grande çabo Comorij :a: quinta no •_, 
goas. Eíb parte de AGacomo he a illuílre rio Gangé;fexta . .no.cabo de . 
maior e.m terra q as outras aíSi con~.~ ,. Cingapud alt da nôfi"a c!dade Ma- r 
muitas & variasnações de gente,h\\$ lâca :a feptima no grande:rio chá- . 
q fegué a. lei de~ Chriílo,outros a fe- mado Menão interpretápo . mãe .. : 
éta deMahamed,& os tnaes adorão das -agoas: o qual côrr~ :p'er . ·m~io , 
o demonio na figura de feus ídolos.; do Réyno de Siáo~ .A oétaua feneçe : 
& outros que faó do pouo Iudaico: em hú111 not~uel ·cabo q .he.o .. mae.s · · 
p0rque nao ha bi parr~ ,da terra on .. · oriental de toda a t&na firme,qweao i 
de efl:a cega gente'fe não ache, vaga prefente fabemos,aqual h_ e· guafí no ·., 
fem natureza ou affento· fazendo meio de rodo o lnaritimo·da gran ... .. 
penitencia·fen1 [e arrepender de fua de regiãQ da c .hina Jign~ os,nô!Tbs .. 
.cohtut.;nac{a~· E ainda e fias qllatro. · chamáo cabo de Liam pô por razão 

~ - · · · - · Y 4 de h lia 
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de húa ilfuílre cidade que· efià na cidade Cax:ein que eHi fere leáoas 
volta delkd~amada pelos naturaes ante de chegar ao 'cabo Fartaque~ 
Nimpo, da qual os nôflos corrom- & na volta delle outro tanto efpa-
perão Liam pô:& ·toda a maes côH:a ~o dtâ a cidade _de Faüaquc, cabe-
ddle grande Reyno o qual corre ~a do Reyno afst chamado de que 
<jUaii ;o ·NoroeHe, fique pera efie o .cabo tornou o nome & a gente 
lugar aefcriptura c? nome de n~na . Farraquijs. E d~qui tê Cu ria Muria,i 
parte, ainda per nos não nauçgada. duas pouoaçoes onde fr perdeo· 
Pofro q pa!Iemos ao Oriente della V1cente Sodr~ auerâ fetenta legoas: 
âs ilhas dos Lequios & dos Ia pões, & fica nefie meio a cidade Dofar, 
& a grande prouin~ia Mcacô q.ain- fol donde ha o melbor & ma.es 
da por fua grandeza não fabemos (e· encenfo de toda d1:a Arabia·, & a-
he ilha fe terra firme continua a.ou diante vinte duas legoas Norbare. 
tra côfl:a da China: as quaes partes De Curia Muria rê o cabo Rozfal-
jâ paífaõ por anti podas do 111eredia gare q dt~ em vinte dons graos' & 
no de Lisboa. Da qual côfia uáo fa 1neío, & fer~ de côHa cém & :vi:ore 
bida dos úauegantes damos demõ.. legoas: toda heterra dhele & de-
firação, ~ de todo o interior deita ferca. Ndl:e cabo começa o Reyno 
grande prouincia da Chi~1a e1~ as . de 9rmuz, & d~lle tê o outro ca. 
tauoas da nôífa Geographia: tiradas . bo Monçanda~ aucrâ oitenta & 
de hutn liuro de.cofmographia.dos fere legoas de cofia: em. que jazem 
Chijs imprdTo per elles, con1 'toda• efre~ lugares do meftno Reyno, 
:dituaçáo da terra em 111~do de ití- Calayare, Curiaüte, Ma[cate, Soar, 
ner~tio ·que nos foi. de la trazido & Calaja, _ 01facamJ Dobà, & Lim-· 
interpretado per hun1 Chij q perá ma, 'que fica oito legoas ante de 
iífo ouuetnos .. E tornádo ~ primeim chegar ao cabo Moçandan: que 
parte .Oc~idental · ddh rcparriçád, Phto!omeu chama Af.1bor0 firua~ . 
deixando 9 interior dos dous efrrei- do per elle ell! vmte tres gr:ws & 
tos do ma.r Roxo & Parfeo pera [eu meio, & per nôs en1 vinte íeis, no 
tempo: da garg;J!ta de!t~ Ro:xo que · (.lua~ acaba , a · primeira pÔ !la diui:" 
dl1 em altorade doze grào~ & dous 'M~. E a roda ·a terra que [e com .. 
terços at~ a cidade Acletr~ cabeça prehenckentre efie~ dous termos, 
daquelle Reynó, auerâ quarenta le- . os Arabios lhe charriáo HyamJn, 

. goas:, ~.della ao cabo de l,:;arraqne _ & nôs Ar~bizt Felix: a maes fertil ' 
que efra e1n quatorze graos ~meio, & pouoada parte de toda Arabia. , 
feráo cé legoas.FA:re os qui1es exrre . Atraudlando de fie cabo Moçm-
tnos ficá o ~fias pouoaçõe~ A biáo, dan ao dccima a elle oppofito· 
~, Canacan, Brmn, Arg~~' Xad chamado 1afque corn guc a boca 
_,1dade cabe~a do R.eyno: Herit,a do efireico fica feitá 1 entran1os na 

· " ~ · . ~ fegunda · 
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fcgunda diuiC1õ,ql1e he mui ·peque- tro dos ·quaés e:letremos deA:a ci~ 
na & pouco pouoada:porque defl:e dade Cambaya & Iaquete_, fe co~~ 
cabo Iafqde· ar~ o illufire rio In- prehende parte do Reyno Guza~ 
do (aõ duzentas legoas, nas quaes ra.te _, com a terra monruofa dos 
efiáo efias pouoações Guadel, Ca- pôuos RezbutGs. A quarta parte 
larâ, Calament~ s & Diul limado defl:a nÔíi:1 diuifaõ comeca na ci .. : 
na primeira fôz do! Indo da par- dade Cam baya & acaba· n~ illuft:re 
te do Ponente. A qual côfia he cabo C)amorij _, na qual diH:ancia 
pouco pouoada ·por o maes ddla por côfta auerâ duzentas & nouen...: 

· [er apparçelada & de perigofa naue- ta legoas pouco maes ou menos: 
. gação, & a terra per ,dehtró, quaíi ~m que fe comprehende quaii to~' 
.ddáto chamada dos Geographos da a frol da In dia a 111aes trilhada 

· Carmaniá : . & os Parfeo? cantão de nbs. A qual podemos 'di~üdir em 
efia pai·te na região a que elles cha- tres partes com . dous nofãueis & 

. mão H erac Ajan, na qual fe con- · populpfos rios, qüe ? trauefla~ do 
tem os Reynos de Maçran , & ponente a leuante:o primeiro diui-· 

: Guadel que cae f obre o cabo afsi . de o Reyno Decan ( a que corrup-
·chamado. Auerâ cento & 'inguoe- tam~ntc os . noffos chamão Dá-
' ta legoas na rercei;a parte àa nôífa que1n ) do 'Rcyno Guzara~e que 
1 repartição ( nã; en rrando per den... lhe fica ao Nôrre, o fegundo apar-
tro da enfeada de Iaquete 'por fer ta e!l:e Reyno Decan do Reyno 
mui penetr~nte . na terra) conran- Canarâ, que fica ao S!;!l delle. E 

·do per dla maneira ': da fbi d~ ainda pare~e que como 'a natureza 
Diul atê a ponta de Iaqu<i:te trinta fez dta diuifaõ pelo interior do fer-
·& oito lego;:rs, & ddl:e Iaqu<:te que·· taõ, afsi acerca dos que habirão o 
-he dos prin~ipaes templos daquella maritin1o :>de toda. efta c6fl:a per 
-gentilidade COlnhúa nÔbre pouoa- Outl"OS rios mui pequenos que naf.. 
çáo t~ a noffa ~idade rDio do Rey- ~em nas côfias defres dons no .. 

-no Guzarâte ~inquoenta legoas, . taueis ' ·fazem a 1nefina demarca-
r na qual difiançia efião eíles luga- · ç;ão do Guzarâte Decan & Canad: 

res, Cutiana, Mangalor, Chcruar; & afsi os pequenos como os gran .. 
-~atan Corinar. E do Dio iiruado des rodos vertem da grande feHa. 
.em vi~te oraos & 1neio t~ a cidade chamada Gâtc, que como arras vi- · 
Cambaya

0
que dl:â en1 vinteto dous n1os corre ao lõgo da côfia fempre 

.ora os auerâ cinquoenta & tres le- a vi fia do mar. PerJ ren1 cfl:a diffe ... 
b ' ~ . . 
goa~ em que fe emitem dtes ~uga- repça, que os grandes nafcem nQ 

· res : Mudrefaba, Moha Talaja~ G~te da bat'llh do Oriente, & porq 
Gundim, Gôga ~idade qde dl:â an- das fuas fontes ao mar onde elle.s. 
te de Cambaya âoze 'legoas den-: vão fair que he na enfeada de Ber~-: 

· · ,gala~ 



'Da pr.imeirà lJ),ecaJ~t · · 
galá~ há' grãi1de difianci~ leqandà can. E pelo·n1efmo rnÔdo outro rio 
c~nfi&_o g~ande numero de outros pequeno que verte do ?ate pera o 

, nos nao fomente per ell:es Reynos Ponente, ao qual chamao Ahga <?11 
. acimanomeados que elles diuidem, . de efiâ íiruada a fortaleza Sintacorâ 
mas ainda per outros que não 'Í1o- que [ae de fronte da ilqa AnchediL1a 
meamos,que por feretn no interior_ em altura de quatorZe grao.s & tre · 

, da terra não feruetil ao prefente. O <]tlartos: efiâ encon~rado pela parte 
primero ddl:es rios nace de duas do Oriente com outro gran-de rio 
fontes ao Oriente de Chaul quaíi que diífemo~ que aparta o Reyno 

:per difl:ancia de quinze ·legoas e1n Decat1 do Can?râ, porque nell:e pe~ 
altura ent;e dez01iro & dezanoue Gueno Aliga fe faz a diuiL1Õ dellcs_. 
g~aos:ao rio que fae de húa das fon- Porerü em o nacirneoto ddl:e.gran .. 
res gtie jâz 1naes ao Nbrte chamáo de rio ch~mado Nagundij ao do . 

·, . Cruíi1~, & ao que fae da que efiâ ao outro Ganga ha dl:a differe!'lça,náo 
Sul Benhotâ, & depois que fe ad-. ' ter aqlla religiá~ das agoas:& maes 
juntão em hum corpo chamanll~e üace quaíi i1a parage1n do Gâte que 
Gãga, o qual vae fair na .fôz do illu. · dtâ {obre Cananor & Calecu~, & 

~ f\:re rio Gange entre efies-dous luga vae corret~do ao lorigo delle contra , 
res· Angelij & .Pic_hôlda quaíi ein o NÔrte, & como he de fronte do 
yinte dous graos. E por(]ye com a rio Aliga fa~ hmn cotou do & toma 
copia· das muitas agoas <:JU<!: leu a en1 ~urro curfo P.~ra Oriente , & paffa 
que pa re~e querer com pet:ir com o pe~ à metro~oli Biíi1aga & per ter-. 
Gange, ou per qualg uer <Jiu~ra opi- ras de O rixa t~ fair na enfeada de 
nião do gétio,com9 ao G~nge elles Ber~gala per duas bocas entre deza-. 
chamão Ganga, &tem q9e as fuas · [eis \& dezafete graos, onde dl:áo 
agoas faõ fanétas ( fegundo · adiante duas cidades Guadeuarij & Mafulí-
veremos) afsi a dloutro dt que fal- pata o em q fe faz tnuita roupa d' al-
'laJ1!0S chamão Ganga:& dizem ter godáo que ~ra vem de lâ que tem o 
a mefma fati.él:idade: donde ven1 q mefmo nome. E -tornando â pri-
·os Prinç:ipes Mouros per cújas ter- meira defia~ tres demarcações . dç 
r as elle pailà tem grande n:nd~me_n- Reynos que h e a do Guzarace, & 
to de fu~s agoas, porque 1

1
ÜO 1COlJ- começ·ádo da fu~ cidade (~ambaya 

fentem que.ó gentio que [e nellas onde acaban10s a terceira diuiíàõ ao ' 
quer lauar o fa·çá fem pag1ar·hú tan~ rio Bate_,ou por fallar maes norauel~ 
to. E quaíi na mefii!a parage1n das méte ao de Nogotaua a elle vizinho 
fontés ddl:a ferra Gate vqrre outra, auerf tetenta legoas , em que dráo 
per_a o Ponenre,q faz hum pequeno e fias po~oações: Machigam) Gan~ 

, rio chamado Bate que Giei na bahia · dar, a· cidade BarÔche o lide v~ fabir 
de Bõbaim ~ per o qual'demarcáo o hú notauel rio chamad~ Narbadá, 
\Reyno de Guzarate do Reyno De~ & adiante oito lego as fae outro t~m 

· · · - · be11,1 · 
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bem í1ürãiJel per nome Tapetij; na radares da t~rá efia differença: a 
mz do qual húa defronte d'outra todo o maritinio que contamos atê 
-eftáo as cidades Surat & Reiner. Se- a ferra _Gâte que vae ao longo da 
s;uindo maes a c&fia eHão Nofçarij, côfta com que dlefaz húa comprf-
Gandiuij, Dámão, Dánu,T~rápor, da & dl:reita faixa de terra,chamão 

. ~lmaim, Agacim, & Baçai~: elles Conc~n,& aos pbuos propria~ 
onde ao prefente temos húa forra- 1nente ConqueniJs ·, pofio que os 
leza com as terras .de fua juri(diçãp n~ITo.s lhe chamao Canarijs, & à 

, que na paz nos pagão de rendime1\- outra terra que jâz do Gâte pera o 
to ce1n mil pardaos,que íj.õ da noC. nafc;imentc;> do foi, dte he o Reyno 

' {a 1nóeda trinta & feis contos. E a- Decan cujosnwradores fc éhamão 
,diante treze legoas em altüra de de- ·Decanis.A ter~eira demarcação que 
. zóito graos & dous terços dYa a çi- diuid~ a prouin~ia. Canad do De .. 
dade chaul, onde temos outr~ for- can acaba no c o Cornorij ; CO-

taleza que jâ he da fegunda demar- me~ai1do do rio A liga em que ~me
cação do Reyno Dec·an : porque d cem legoas per efta maneira : de 
atras·ficáo eflas poúoações · Maim, Aliga tê outro rio chamado Ca11ge:" 
Nagotána, que.fe_:áo de C_ha~l qua- recora, que efiâ· cing_uo legoas ·ao 

·· tro legoas, & hua ao rio Bate que Nôrre do mon~e Ddij ( ca,bo úo-
he o extremo do Reyno ( fegundo taúel nefla côíla,) auerâ quirenr~ 

' ài!femos.) Tornando a fazer outra ·& feis legoas. No qual mariti~o 
. tomputação defia cidade Chaul a& jazem e fias pouoações; Anc~la, ~
·O rio Aliga de Cintacorâ em que . gora-pan, Mergeu, a cida_de 01idt 
acaba a terra do Decan auer1 feten- cabeça do Reynoj Batica·~à,Bendor, 
ta & cinquo legoas: ao rio Zan- Bracelor, Bacanor, Careatà; Car ... 
. guizar vinte ~inquo; no qual efpa- na te, Mangalor> Mangeira11, Cú·m-. 
ço ficão Bando r, Sifardáq , Calan- bata, & Cangerecora per qu~ corr~ 
<:ij , & a cidade Pabul , · & do rio hum rio defie 1~mhe ,que he extre-
Zanguizar ~outras vinte ~inquole- mo, & demarcas:áo, como fe verâ 
goas onde efiâ o pagóde fe contem, abaixo. As qu~is pouoações . todas 
Ceitapor, Carapatão Tamaga: & faõ da prouincia Canarâ fi1bditas 
,defle pagôde ~a. Cintacorâ onde fe- a elRey Biíi1âgá, que fendo tão po-
nece o Decan que faõ as oqtras vin- dero[o em· terra. que pard~ipa de . 
te cinquo,dl:áo Banda, Chapora ~ .dóus mares defie 11onente, & do 
a no!fa cidade Goa Metro poli epif- outro de leu ante que jâz do cabo 
.éopal da India. E·P.ofio que no rio Comorij pera dentro: entra [ô:... 
Aliga de Cinracorâ que dl~ maes niente 'l.qui com · efre pequeno 
àdíante doze legoas fe demarqu~ o n1aritimo: E.como do Gâre pera o 
Reyno Decan , começando do rio mar ao ponente do Decan , toda a-: 
~â~e(como diífeln'~sJ)f~z~n1 o~·ln~: qu~l~a f~ix~ [e ~~~~~a C~n~~n ·:ais~ 

'• 
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<lo-G3te púã o mar ao Pbnel1te do Reyno do fet1 i1ome}a6 tempo q.tie 
Canara tirando d.l:~s . q~1arenta & entramos na India era tão pouca 
feis legoas, gue Ôra contamos que co~fa ~ue não t~nb:a fo~ça pccx~ . re~ 
l1Õ do 1nefn1o Canar~:aqu~lla faixa fi(hr a potenc1a do c,~nonJ de 
~1-ue fica tê o cabo Comorij que Calecut: & bra com faudr nÔffo 
ferâ de. comprimento nouenta & não fôrrtente h e feita huma magni,. 
tres legoas [e. chama Malabar, etn fica cidade etn templos, edificios~·· 

·.que a e!h:s Reys foberaqos [em fer . & cafas rílui fumptuofas dos nôíTos 
fubditos a outro ·maior · Príncipe. naturaes que ali fizerão fua viuen~ 
.O marítimo das quaes nouent:l & . da, gouernan do a terra per ~s leis 
,tres 1egoas iremos contando com · & brden~ções deae Reyno de Por~ 
a diui[aó dos Reynos que 'vem co.n- tugal como q11ada .húa das cidades 
frontar ndla. D fio Ganhcrecora . delle, mas ainda o Rey natural da 
donde c'omeça egião Mala bar t~ terra & feus fubdiétos faõ feitos có 
.Puripatan que{e~·ão per cÓ{lá v-inte nq.ífa communicação, poclerôfos 
Jegoas he do Reyno Cananor, em em riquezas & potencia pera rcGHir 
9ue hâ efi:es lugares: Cdta, Coúláo_, ~ a todq Mala bar, por lhe ferem mui 
Nilichiláo; Marabia ~ Bolepatan, fubjeétGs ;tquellcs Prin~ipes & fe-

.. Cananor cidade onde tctnos húa nhores do Reyno a qli~ ~Hes tha~ 
Jortalcza,a qual dH en1 dqze graos, ·niâo Cain1âes (que com o atras vi..: 
.;Tramapatan, Cbombf, ~~1aim, & mos forão mui reueis âo Rey.) Se.} 
..Purepatan. E daqui t~ Ch~tua cor~ gúdo maes adJ:ãte nÔíT.'l defcripção,1 

· · re o Reyno de Calecut, q':1e pode ... , ,de Porcà tt Trailimcqr efl:â o Reyno 
râ fcr pei: cÔfra vinte fete lFgoas, & de Coulão, que iera per co{J:a vinte 
.tem ef\:as pouoaçóes: Pandarane, lego~s: cujas pouoaçóes [aõ; Cale 
C:oukte,:Capocâte, a cid~tlc Cale- CouHo onde temos húa fortaleza,1 

;cut que eítâ etn onze gr::
1
Los hmn . Rotora, Berinjan & outras pouoa-

.quarto, & abaiX"o Chála 9nde Ôra çóes & pôrros de pouco n01ne. E 
temos búa fortaleza, ·. P1arangale, no lugar de Trauancor etn que efte 
Tanor cidade & cabeça de.> Reyno Reyno de Coulão ·acaba, c9meça 
.fubdito ao C,amorij , Panpne, Ba- outro intitulado do mefmo Trauá-
J,eancor, & Chatuà em qu~~lle aca... cor a que os n~ílos chamão o Rcy 
.ba & entra ·o Reyno de-Cranga- grande, por fer 1naior c1n. terra & 
1110r_, qüe por ter pouca terra logo n1agefbde de feu fc:ruíço que eftes 
com dle vizinha elR~y de; Cochij, paflados do Mala bar, o qual h e f uh~ 

. cujo Reyno acaba em Porçà _, ram- di co~ elRey de Naríinga. I unto ào · 
bem de poücas pouoaçõe~ por não qual Traup.ncor dl:â o notauel &. 
ter p6rtos ern efpaço de ~1uatorze illuilre c·abo Comorij,que he maes 
legoas que tem de comp~~imento. · aufi:ral teri·a deflà prouincia In.; 
~ qua.l cidade Cochij ca.pe~a do . do.fi:an ou In dia dentro do'. Gange,' ·' · .. ---~ ~ · ---- - ._. --· · - -~- ~ ... ,.., -~ -- - o qual 

} -~· 
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do Gange ~ Õ ·qual eíU da parte do auia como outras cou(ás gue c:1n. 
11Ôrte etn altura de fere graos & · feulugar demõfiramos. Entre dl:es 
dous terços a que Prholomeu cha- dons ráo celebres & illufires· cabos , . 
n1a Cor i, & põe em treze & me- Cotnorij occidenral, & Cií10·apurâ 
io. E não fômente de~e cabo más oriental (dos quaes podemgs crer 
dá fua Tapobrana a que nôs cha- que o mar cortou as ilhas Ceilão & 
mamas Ceilão, que eH:â defronte Camatraj afsi cbmo de Iralia Cezi"' 
delle em feu lugar faremos maes lia_ ( feg~ndo [e e[creue) j~z aquelle 
particularrelaçáo: bafl:a aó prefen~ nwi celebrado íigno Gangerico per 
te f.1ber que · ndl:e cabo feneccn1 efcriptura de to dolos Geooraphos~ 
os Reynos do Malabar,& dle h e o & per n&s rnu i nauegâdo ~ao qual 
outro . termo que a natqreza fez, o chamamos a cnfeada de Bengala; 
qualn8s toman1os por fim da quar por cau[a do gráde Reyno de Ben- · 
ta diui[aõ defia terra marítima de g:1la per onde corre aquelle tão illu .. 
Afia. E nauegado defl:e cabo Co- ihe & celebrado rio Gange tnuí ' 
morij , per fora da ilha Ceilão con.. foberbo con] a furia de fuas agoas, 
tra o Oriente per difl:ancia de qua- & entra no mar Oceano. Cujas bo:-. 
trocentas lcgoas, fegundo os nauc- cas 'Ptholomeu ftrua entre oito & . 
o:.mtes, & não per fituaçáo -geogra- . nÔm; gra~s da pane do Nôrre:, & 
pbic~ : e fi~ o urro tão , illufire cabo nôs entre. _vinte & dous & vinte~· 
com 1 outra macs notauel ilha,. ao deus & meio : ao qual rio os na.-
Gual juntamente com ella Ptholo- turaes chamáo Ganga, acerfa det. 
meu chama Aurea Cherfonefo. Pe-r les & de rodo o gemia Oriental · 
cima da qual cÔrta a linha equü)o.. tã<;> çel_ebrado em nome por a co:.. 
cial', por cfl:a fera maes aufiral ter- pia de fuas agoas, como .vene~ado 
ra de toda Afia , fegrmdo a verdade por a r~l_igião de [anétidade .. g_ue 
que nôs temos mofirado ao mun- todos pozerão nellas. r;c mane.Jra. 
do .com npífas nauegações : maes que ·como acerca de nos por Íal-
certa que a terra onde Ptholomeu llarmos nÔíTas ·alm.:1s ao tempo que. 
fitua nn fuas tauoas a cidade Cati- dh:tmos enfermos, pedimos co_I'l-
gara, & faz a compuraçáo do com- fi!Taõ & os outros fanétos facramen 
prirnento de todo ()rbe defcuber- . tos gue dão remiíhõ de peccados·~ 
to Oriental. Couf.1 maes imagina- affrelles mand:mfe leuar as corretl-:-

1 da ~omo ponto celefie pera com- .tes d~fl:e rio Gangc onde lhe fazen1 

1 

. , putação mathematica, que vetda- húa choupana, & ali_ morrem co1:1;1 
dei_ra .p_era ii~uação d~ôrbe tcrrdl:e: os pês n'agoa crendo que n.o 1~-

. p01s vemos que as no(fas naos na- uatorio deltas agoas correntes· ck 
11egáo per' cima defia fu~ Carigarf · fanétidade deite Gangc lau~o fens 
&,da cô.fl:a da terra Afia, que elle peccados & váofaluàs)ou ao 1ne.no~ 

aqui finge ~u ~~~ ªz~rã~ ~r~~ qu~ qua~~o ~m ~~d~ nã_o p~~~, per fu: 
· · ~nor~.e 

_ ... *,... 
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m~r-te manda lançar nelle as tin~ me firuada ria corrente delle ~onde 
zas do [eu corpo defpois de quei- os nô!ios fazem fuas commutta-
mado. E pera [e melhor entender · ções & commercios : & a outra 
efb enfeada & côfia com os dous Oriental, fae mui vizinha a outro 
cabos&. ilhas oppofitas a el~es que n1aes celebre chama~o Charigam,' 
diílemos, quen1 não tcuer vifio a porque a elle geralmente concor-

~ figura deita côfia Oriental ) vire a rem· toda! as mercadorias que vem 
tnáo ef<:Juerda com a palma pera & faem dcfie Reyno. Na qual dif: 
baixo & ajunt<:: com o dedo n1t- ·tancia de húa perna â outra auera 
-minho os dous feguintes quebran- quaíi per linha de lefie oeHe pouco 
doos tê as primeiras junturas, & a maes ou menos cef!llegoas: & a-
parte o index delles com que f.1r~ qui fazemos outro termo n1en.fural 
húa enfeada, que he a de Sião: & da nÓilà diuifaõ arras J em que fc 
defie index aparre o pollegar quãto co1nprehcnde a quinta parte, em 
poder & farão outra m.uito maior, que diuidimos toda eH:a cÔfia da 
& efia he a de Bengala que jâz en- terra Afia. E pofio g 110 arco defia 
tre dl:es dous dedos . Finja · maes enfeada aja as quatro centas & dez 
que de fronte do primeiro dedo , legoas de côfia (que diflemos) per 
pqllegar aqui fazetnos o 'cabo Co- linha dereira do rumo,a que os ma-
morij, & pera dentro cl~ enfeada reantçs chamão Nordêfie: fududl:e 
jâz a-ilha Ceilão: & rocla a côfia do cabo Comorij ondecomcçaefra 
da In dia que tê . ôra defçreuetnos, 11Óífa quinta diuifaõ a eHe porto de 
. começando da cidade Cam baya Cbatigam, em que ella acaba a uerâ 
jâz ao long~ ddl:e dedÇJ pt;JI~ar tre~enras & fetenta legoas. A qual 
da parte de fora, a qual corre nor- enfeada repartimos em tres dl:ados 
te ful. E da parte de dentro ,nefie· de Príncipes que a fenhoreão: as 
mefmo dedo, começan~o da pon~ quacs duzentas legoas faõ do Rey-
tá delle que he o rofio d - abo no de Biíi1âga _, & as cento & dez 
Como ri L tê o m~es efiremo lugar . legoas do Rc:yno prixâ que faiJ 
-defi:a enfeada ond<; ella .fica n1aes ambos gentios;& as cento do Rcy-
curua, aued quatro celi.t3s & dez no de Beng~la éj de nôffos tempos 
lcgoas. No qual extremo da enfea- pera ca h~ j~. fubjetl:o a Mouros. 

· da f~e o illuíl:re rio Gange: o qual As po~oações da qual côfta faõ 
pera que verta fuas agoas per mui~ efias, logo na volra do cabo Co-
tas bocas, duas faõ as n1aes celebres moriJ as fete legoas Tacancurij & 
co_m que figura a letra delta dos adiante M~napar, Vaipar,Trechan-
Gregos como todolos outros illu~ dur, Callegrande, Chcreacalle, Tu-. 
. fires rios:~ A primeira boca que he cucmij, Bem bar, Çalecarê,Beadótla, 
-Occidental fc chama d~ Satigam, Manácorr,& Canhameira onde e.fr~ 
JJO! caufa de húa cidade defie no~ hú notauel cabo ·afsi chamado em - --· - -- · - ·- ----- --- - ·- dez 
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'dez graos da párú~ do Nôrte.E adi- com as afàs abertas ao rn~do gt1e 0 . 
ante dláo dl:es 1 ugares Negaparan, efp~riro fanéto em figura de pomba 
Aahor, Triminapatan,Tragambar, dece fobrc .. os Apoftolos como fe 
·Tr iminauaz, Colóran, Puduchei- ~ufiuma pint;lF.Per ó corpo da qual 
ra, Óalapate, Conholl?eita, Sàdra- cruz & cãpo da pedra, efl:auão tntli-
pata.n,Meliapor,a que os noffo~ ora tas manchas & gotas de Í:1ngue,rão · 
chamão faõ Thomê'. húa anrigua frefco que parecia auer .pouco rem-. 
cidade q• elles rem renouado com po que fora ali vertido:& per derre..: 
magnificas cafas de fua morada, em dor per ôrla tinha húas letras de ca. 
que.Inuiros del.les jâ ca?(ados dos ' raéteres dhanhos q os da terra não 
trabalhos d~ guerra fizerao affento · fouberão ler.A qual pedra os nóífos 
de viuenda, Afsi por a terra fer ~ui leuarão dali com prociilàõ & folen:. 
abafl:ada & de grão traél:o, como nidade.)& forão por üa propria Igre 
principalmynte por renouar a tne- ja que faõ Thomê per fua mão fez: , 
1noria do Apofl:olo faõ Tbomê.) q & fegundo o que a fama tem entre 
fegut1do os naruraes da terra dizem os naturaes, dizem que fobre efl:a. 
&.rem por lembranç:is, aqui foi fua pedra padeceo o bem auenturad.o 
habitação, ou por melhor dize~ a _ Apoitolo dhmdo aqui fazendo ôra 
<:idade onde elle obrou tantos m1la ção, outros dizem que eradilcipulo 
gres corno elles contão, da mão do feu. a de buxo. da qual pedra o an- .: 
·qual efl:â~eito húa cafa en1 que elles no paliado de !nil & quinhentos . 
dizem que jâz enterrado. E pofto q quarenta & oito me mandarão etn 
o gétio ddl:a terra fep idolatra [em . tfes papeis, hú dos · quaes com húa 
pre efl:a rcliquia de cafa que o fanéto inquirição que o gouernador Nu no . 
fez foi entre dles mui venerâda & da Cunha en1 feu tempo .. mandou 
principalmente d'algús que confef- tirar pelos naturaes acerca do éj fe ti · 
fauáo o nome Chrifl:áo, & tinháo nha entre aquelles Chrifl:áos de faó 
nêlla patriarcha Armenio. E o·que Thomê davidadellê.) & afsi hmn 
Ôra maes accrefcentou deuaçáo na liuro da efcriptura dos Chijs & oU'-
clf::t, foi búa pedra que os Jiôífos a·· tro dos Pàrfeos com algúas infor-
charão em húas rui nas que ·parecia . 1ua.ções dos cuftumes dos gentios 
em outro tép'o fer hermida,ríos ali- . daguellas partes dei a Ioáne Ri ceio 
cece~ da qual querendo-dles por f~a de monte Pulciáno Arcebifpo de 
deuaçáo fundar outra, acharão hua Sypomo.) que nefl:e tempo eilaua 
pedra quadrada,lüppa & bem laura ne11:e Reyno por Nuncio do Papa 
da: & na face que jazia pera ~ terra Paulo terceiro: por me pedir qu~ 
tinha húa cruz laurada de vulto da the ddfe algúa cou[a defias par-. 
feição das que trazem os commen- tcs da In dia pera mandar ao Car-
dadores da ordem de Auis, & ·eu- deal Farnes nêto do mefmo Papa 
c.im~ ~e húa ponta lau~~9~ h~~ ~u~ ,qu~ ~ha~ n~a~~do.u .pe~~r) ~ idnH:pan~i~ 

· · e a.UJ..9 
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'<le Paulo ltmio Bifpo Nofcerino, 
barão diligére & curiofo ~eH:as cou. 
fas dignas de efcriptma -pera a fua hi-
fioria geral do fel.1 tempo.,<) promet- , 
te Jlas obras defia facultade que jâ 
·tirou a 1 uz. Das g uaes coul1s eu não 
quis (e~ auaro, lembrandome q na 
pena ~"' eH:illo deH:e doébÍsimo 
Paulo I8uio as nünhas achegas fi-
cauáo p8fias em edificio de perpe-
tua 1nemona po1s rim:: ffirte da v1da 
que teriho maes cabedal em defejo 
que fa~ultade & tempo pera d \:c 
officio de efcriptura . E tornando a 
cõtinuar a defcripcáo da n~fla c~fl:a, 
da cidade [aó Tb~m~ e1n q no~ de-
ti~ em os por louuo~ ddl:e A pofiolo 
n~ffo proptetl:or da Iridia , pofio q 
e·m outra parte relararpos 1 rnaes co-
piofamére o que fe tem & cr~ delle 
·acerca deHa gente: defia, fua cidade 
a Paleacate auerct n~ue legoas & a-
rliante efrão Chiricole,Arpnog~m, 
~aleture Careeiro, Pentepolij, Ma-
çulepatari, Gudauarij , junto doca~ 
bo ddl:e nome, q efiâ ero~ dezaf~te 
graos. No qual acabáo as terras do 
Reyno.de Bifi1~ga ( comodiílemos) 
& começa o de Ori~~, ç:uja c~fia 
por [er braua de poucos pprtos tem 
fômente efies lugares : penacore, 
Calingam, Bazapâtan; ViiCáopaf:an, 
Vituilipatan, CalinhápatanJ Naci-
q4epàtan ~ Puluro, ·Panagate, & o 
cabo Segógora: a que os n~ífos cba 
mão das Palmeiras por húa·s que ali 
ef\:ão, as quaes_ os nauegaqres no tão 
por lhe d.ar conheciment<.l da terra. 
E defie cabo onde fazemos fim do 
~ey~~ OrÍxa .. o 'lual eftâ pm vin~e 

húm graos, ao outro ter'nlo do fim . 
.do Reyno de Bengâla g h e a cidade 
Charigão quç d~~ em vinte · dous 
gra;>s largos : auerâ as cem legoas q 
di-Hemos. Ficando poré ainda ndl:a 
difiancia de cem legoas,na volta doça-
bo Segôgora húa cnfe~d~ que h e do 
Reyno Q.rix'à,onde vem fabir o ou,.. 
no rio chamado Ganga de q arras 
falamos :o qual atraue!là pela maior . 
partedefie Reyno & paífa ao .Longo 
dá cidade Ramana rnerropoli delle, 
& vem fe meter com o rid Ganges, 
onde elle_tambem entra no mar. E 
porgue roda eH:a difiancia que ba 
do cabo Segógora êe Chariga1~1, he 
maes pera pintura q efcriptura por 
fer roda terra cortada en1 ilhas & 
baixos que fazem as bo,as do Gan-
ge com a copia das fuas agoas : não 
nomeatnos as cidades & pouoações 
que cfião per.e{l:as ilhas, os curiofos 
da firuação dellas em, as tauoas ·da 
n~ífa Geographia a podem ver; Af. 
fi q continuando ao.longo do nSífo . 
dedo index na fexta parte da geral 
diuifaõ que fizemos,a qual começa 
em Çhatigáo & acaba no cabo de 
Cingapura que eíht hum grao"afa-
ftado da linha equinocial pera a par 

A . 
te do norte & quarenta pera Orien-
te da ntJílà ddade MaUca: auedetn 
toda dl:a ·c~fiatrezentas & oircntJ 
legôas, as quaes reparti~ os per dl:a 
maneira. Ao cabo de Negraes que 
efi~ em dezafeis graos, onde come-
ça o Reyho de Pego auer~ cem le-

, goas: no qual efpaço dl:ão eftas po., 
uoações, Cbocoriá,Bacalâ,Arracáo 
cidade cabe~a do Reyn.o afsi chJ-

. - - mado, 
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111âdo)Cbubode_,Sedoe,& Xar~ gue que fe tinha leÜantado· co11tra d'\:e 

· efM~na pont~ de Negrae;. E ~aqui ~eX de Siáo co~~ em feu lu&ar fe 
paíla~1do a cidade de Tauay q efi:a dira. Em a qual cofl:a de terra mdo 
em tre~e_ gràos, gue he a ~l~ima do fempre~~ao l~ngo do dedo index gue· 
Reyno d~ Pesu , _fica_ hua ~rand; figuratnos~te a po1~ta delle gue be o 
enfea1a de mmras Ilhas & baixos ' ~ cabo de Cmgapura,& dahi tornan~
_ao n1odo do Gange faz outro tnUl do per elle acima t~ a jútura do ou-
pod_erofo rio que retalha roda á ter- tro do meio. onde p~de fer o Rey-
ra de _Pegu =o qual vem do lago de no de Camboja:auerâ·pouco maes 
Chiamay,que dl:â ao nôrte per di- ou n1enos quinhent~s legoas de cb-
fiancia de duzentas legoas no inte- fia_, t9das defi:ç principe gentio; O 
rio r da tdra , donde procedem feis qual perdeo a maior p~rte dellas cõ 
notaueis rios, tres que feajuntáo cõ a variação dos tempos_,& principal-
outros & fazem o grande rio que tnente defpois que tomamos Malâ-
paílà per meio do Sião,& os dutros ca: porque lãçâdos os Uouros Ma .. 
tres ve1n faír nefi:a enfeada dé Ben- laias daquella .cidade bu[6:arâo no-

) 

- I 

. g~la. Hum que vem-· atraue«ando o uas pouoações ao longb daquella 
)Zeyno de Cáot donde brio /\tomou · c~ !la, & como_ ella -h e do gentio 
o nome_,& per o de Camoray, & o 1naes faluage daquellas partesJtoma 
de Cir~te onde fe fazem todolos 'ta dos os melhores p()ttos, per via de 
pados daquelle Oriente:& vetn faif traéto' & nauegaçáo q .os naturaes 
'aCima de Charigáo J1aquelle nota-. da terta nãovfaõ_,fizeranfe fenhores, 
uel bra~o do Gange defrõte da ilh~ & algús delles fe i i~ titularão co~ !T . ' ' 
Sornagao. O outro de Pegu paíla nome de Reys. Afs1 que cot~ efi:as t!MMta. a;n 
pelo Reyno Auâ que he no interior 1nudanças que o tempo fez & o ~ G 
da terra:& o outro fae em Martabáo maes que relatamos .adian~e quan- r }ef'Jt().j '/!L M1 
en~re T<tuay & Pegu_, en1 a~tura de do ~ffohfo de Albuquerque tomo!! f;;éJútbJ 11A 
.qumze graos. E as pouoaçoes que Malaca, ficou eíl:a cMta fem repar~ 5 !7?1-n./tW~ 
dl:áo fôra defta enfeada de ilhas de .tição de e fiados : & as pouoações /11 n~ h 
Pegu(que diffemos)& vão ao longo que autra de Tauay atê Mal~ca G~~ tM/1-MZÕ 0 
da côfra delleJaõ Vagam,Martabão efi:as, Tena!làrij cidade notauel_, Lu:-- <3o3 . 
cidade norauel por caufa do grande gur_, Torrão, ~dâ frol da pin:íen-
.craéto q nella ha,& adiante ReyTa- ta de ~oda aquella cefi:a, Pedão, Pe-
gala &Tâua~.Na qual ... cidade de Tâ r!, Solungor_, & apôffa ci~ade Ma-
uay pouco tepo ante q entraífemos laca, cabe~a do Reyno afsi chamá-
!1a India _, começaua o Reyno de do. A qual _ eH~ em dons grao~ $c. 
Sião & acabaua no outro mar dele 1neio da linha pera a párte do non. 
uanre no Reyno de Cam~ája: em !Í te ~ & feg1.1ü~do adiante. à~ quarel}" 
e;:nrraua o Reyno de Nlalaca que co- ta .legoas e fia o cabo Je Cmgapur.a} . 

• ']Uiftatnos de hum -Mouro tvranno onde col)::le~a }\:?: longo do .~edõ ,. 
- - - - -- ~ -·-· 1 --- ~ ~ - - z . 1nde~ 
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r:D1t f"rirneira q)ecaâa 
índex a feptiri\a diuiflõ cjué ha dali Reyrio a êj 0s ~nôífos~ch~máo Caú~ 
tê o rio de Siáo(que como di{fernos) chij, China & os: 1uturaes Cach6•. 
a maior parte delle procede do lágo b qual acerca de nôs he o m~nos 
de Chiamay. Ao qual rio por caufa f.1bído Reyno daquellas partes, por 
d.a grão copia das agoas que tras, os a [ua c~fia· fer de n1Uitas tormentas 
Siames lhe chamáo Menáo q quer & grandes baixos & a gente fem na-
dizer a n1áe das agoas, & entra no uegação: & os dlrangeiros quepe-

. 1nar em altura de treze graos : ~1a ra l~ nauegauâo que [aó-Siames ·& 
qàal c8ila ha efl:as notaueis pouoa- Malayos de quatro nauios hão de 
~ões. Paro que he cabeça do Rey- perder dous & as vezes rres, & poré 
no afsi chamado, Ponticáo, Calan~ huJ{ll que efcapa [e faz nelle n1aes 
tão, Patane1 Lugar, CuyJ Perperij, proueito que [e todolos q·üatro na-
& Bamplacot que efiâ na boca do uios foílem ~China. Adiante delle 
rio Menáo. Do qual começando entra a região da China repartida 
na oébua repartiçáó nomeare~11os en1 quinze gouernanças, quada húa 
fB~ente os ell:ados dQs príncipes q das quaes pode fer hú grande R~v
,vizinhâo4 cÔfia & não os luaares, no: as maritimas que fazem a nbfto 
porque não feruen1 ao intetfto Cia propoíito faõ, Cantão, Fuquiem,' 
nÓflâ hifioria : cá nefia 1parte não <Chequeáo em q efH1 a .cidade Nim .. · 
·ouue conquiila nd~~,po(to qu~ na- , p~ onde~ terra faz ?ur:n !1orauel ca~ 
uegafTemos o mantuno per vta de· bo de que no prmctpto fizemos 
cõmercio.E o primeiro dl.ado éj eilâ 1nenção, o qual efi$ em altura de 
,vizinho a Sião h e o Reynp de Cãbo trinta graos & Hous terços,& tê qui ' d Á \ ~ .1 fi . ja, peF meio o qual corre aguelle cor~e a co fia nordefie , uduefie. A.:. 
foberbo rió Mecon,cujo pafcimen- uera na dtrrSta contando da1lhade 
.to h e na região da Chiníl : ao qual Aynão onde fe pefca o ai jofre:, que 
~e ajuntáo tantos & tãp _cabdaes he o principio da gouernança de 
.rios,. & c~rrc per tant~ difiancia de Cantão duzentas & Cetenra & cin-· 
terra~ quàndo quer fair ao,mar faz quo legoas: & daq~i torna a côfta 

· · hum lago de maes de fefe·nta legoas a virar perj o rumo do noroefi~,em 
de cóprimcnto: &afsi retalha a terra que acaba a octana p~ute & come-
~ faida per muitas bocas,~~ não chc:- ça a nona q~1e di1Te1nos não fer ain~ 
ga a-elle nenhum· dos Ot.itros nota. da per os no(fos nauegada. Porem 
neis rios que a cerca de n8s [aõ cele- fcgundo a cofmographia da China 
brados. Paffado .efie Reyno Can1- ( que arras diiTemos ) as prdtüncias 

. boja entra o outro' Reyqo chama~ 1naritimas que deite Reyno càÚenl 
.do Campi, nas ~ontanl~1as do qual . quaíi p~ra oJfumo do noroefie[aó 

· nafce o v.erdadcaro Lenholoe, a que efias tres, Nanquij,Xantom, Quin-
'os Mourosdaqudlas partes cbamão Cij :onde o maes do tempo o Rey 
Ça!â~lb?.c ~ ~om o. qual conª1~a ~ r~_~ de, qu~ dl:~ e~ quarenta & [eis 

grlos 
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graos, & corre ainda á ~coíh dell:a . . '"' . proumc1a te cmquoenta graos, na 
qual [e contem quatrocentas legoas 
~m que acaba a maes oriental & 
~qreal terra firme· que fabemos. E 
pof\:o que alem defie marítimo da 
terra firme de Alia, tambern n~ue .. 
gamos & conquifiamos muita par-
te das ilhas daqudle grande Ocea-
no,afsi como as de Maldiua & Ceiw 
láo fronteiras~ prouincia Indofl:an; 
Samâtra ,Iaua, Timor ,Burneo, Ban-
~da. , Maluco ; Lequijo, & ~ra per 
derradeirq as dos Ia pões & a gra11 .. 
de prou~ncia Mdco que todas já.,.. 
.zen1' de Mal~ca por diant~; nos tem 
pos q fe fizennos algús feitos nêll~s, 
daremos a relação que conuier pera 
entendimento da hifioria. Fica nos 
:to pre[ente outr~ coufa mui necef-
faria a ella, que como ·em vniuerfal 
nze1110S a difcripçao de toda a terra 
maritima po~ fe [aber c1n que par.te 
acontecerão os cafos : afsi demos 
tambem outra geral relação dos 
.Pdncipes que a fenhoreauão , por-
que con1 dl:as duas coufàs pode-
mos fem confufaõ difcorrer cotn 
nÔíl"as armadas per todo aquelle 
Oriente. 

C t\PI T VLO~ n.· 
' 

. ' !f '])e algus Reys (5' Principes 
das partes 0-rientttes Mou- . 
r os ê5 Gentios ,com que tiue-
rl1os communicaçao: afsi per 
roia ~e cõqu_~f}q~ ~o mo ~e ~0'!1_-
mcrcto. ·-· 

OS TO que ~1ei.l:e paffaJ 
-~~ do capítulo diO'emos q 

....... ~,..., , toda a terra de Afia era , 
· · habitada deíl:as quatro 
nações de gentej Chrifiãos, Iodeus, 
Mouros, & Gent-ios: as prime~!'as 
duas podemos dizer que naquellas 
partes faõ rnaes capti.uos que liures 
pois por razão de iua habitação {a.Ó 
[ubdiros dos Mouros ou Gentios q 
occupão toda aquella terra) comó 
vemos fera gente cifinarica de Ar-
tncnia, Suria, & Iudea, que roda he 
tributaria a elRey de Pcrfia & ao 
grão Turco, ao m~do dos Gregos .. 1 

Certo coufa não pera paffar:mas de 
ter hum pouco na cóíideração della 
& co1n muita cauf.1 lamentar eíl:o 
c~fo: r1ão COlTIO alheo mas proprio 
de quada hum de nôs, fe q~1c:remos 
fer do namero dos membros do 
·efi~do d~ Chrifrádade. Pois os pec-
cados ddla ( por<] da parte de Deos 
não pode auer cau[a ) qu&fi toda a 
redondeza da terra eH:â fubdita ao 
imperio dos Mouros & Gentios: & 
Europa que he a n1enos porção en,l 
quantiqade, em q a Igreja Romana 
parecia ter congf:egada a,fua grege 
aind~ efie açoute do Turco veo af-
folar hoa parte. E na.outra q fica_l,l 
liure delle que [e deu era vnir corp. 
vinculo de charidade & zelo pera il: 
<onrra clle, a lhe. tirar do poder o 
fanétuario de n~ffa redempçáo:tçu~· · 
o demonio tanta ail:ucia, que aind;1. 

·nd1:e pequeno agrq do Senhor vep: 
femear dous generos de zizania qu~ 
não leixa crefeer a catholica fe,mére.' 
Hun1 rte u~uas opin~~t~ impu~ .. · .__ .. ~- ·-. z 'Zt J;1~P.-dQ 
, --... .....- t \.~· ·.;.r~ 
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'Da primeira Decada 
nando a fiel & pt1ta intelligencia do tnos) tatholicos~ &.d'. outros ti'rulos 
Euangelbo,que·nosdeixaráo em ef- . ~e gloria ndl:a vida ~ na outra? 
cri pro aqudles fan6tos & doétos Certo que com our.ras obr.asfe con, 
bai-ões, aprouados per exemplo de figue acerca dos homelns & ante 
fanéta vida, & o outro genero de Oeos efies üo.tn-~s dados e·m galar-
cizania foi cobiça ~ de accrefcemar dão dêllas. E_ certo que por it'laés 
efl~dos a efi~des : querendo fazer benuuenwrado fe deue ter à Rey11o 
na tetra propria monarchia, & que cujo e_xercicio efi~ em d~1m1ciar o 

· os fanétos do ceo pera iífo fejáo feus · Euangelho & na coflutrfa·o dos inw 
proteétores,& acudáo a fc_us appel- fieis & p~gáos, que àquélle qu·e att-
lidos ao romper das baralhas. Co- da occupado em remouetos cathú .. 
mo que o c.eo foífe . alg~a congrega licos a doétrinas ptoprias: & 111aes 
~ão de deofes dos· gentios que con- bemauenturado o Reyno que anda 
tendem hús co~n os outros por fá- com a efpada na mão fobre a cabe .. 
uorecer fuas partes: hús aos Gregos, ça defics infieis & gétios,;que aqt1eh. 
outros aos Troyanos,hús a Eneas·& leque os co11uoca &·rras petJ dtrra 
outros a Turno. Como qualquer mar feu ptoprio fangue. Fitulrt1.tt1-
appetite & defordem de príncipes te be1nauenturado aqüdle Reyno, 

.. poderofos ha de pagat o Çangue da que no juizo finalleuar os trium-
Chriflandade? Como defobedecer a phos deftas &bras : peta mereterfet 
Igreja, tomar lhe feu patritnonio, chamado feruo fiel· que fàube dàt á 
i-úquietar a rranqui.lidade ~ p~z do vfura o·tal:entt:> de fua pofsibilidade. 
pouo Chrifiáo, em pedir cõ armas E porque dle- Reyno de Portugal 
. os mates & as terras , con_uocar & . fem,pre trabalho a por. n1erecer ;amt 
· conf~derar (Om infeis & ~nembros Deos efte norne; dle o tem con1h-

cortados da Igreja, por wdo de bai- ruído e1n maiores confas : éâ ver~ 
xo da furia do feu ferro rê chegar dadeiramenr.e ( fem füfpeita de na• 
aos altares, não prouocão efias cou.. t__ural) ífl;o ft pôde dizer com verda .. 
Jas a jufiiça de Deos? Cpmo por . de, n-ª' parte qlle lhe coube per fc)-r .. 
eilas & outras taes obras 11áovemos te que he ncfia da Europa ptim·eiro 

A ' '• nós os pouos que .aéitn;l aponta• que ninguem lançou os Mouros de 
mos;& a[si os Geo~geanop, Mégra- cafa alern mar, pritnéiro,,que nin .. 

.. ' lianos,Charquefes,Roixo~ & o urros guem pafiou em Africa & o qqe to-
.'t tbquellas partes captiuos & efcra- mou ' aefendeo tê_ hoje' tirando o 
J uos ·. de Tartaros &'do Tprco, pa- q.uedcixou por lhe não conui:r: & 

· r gando ao pre~ente os filhos & ne- primeiro que ninguem ;:aífou em 
tos dos prüne1ros · tranfgr,dfores da Afia., 011de tem feito as obras ddb . 
lei & da paz Euangdica? Çom.oaf- nÔflâ Ôbra. Finalmente per ·exccl-
Ji fe ganha na terra nome de defen.. lençia afsi como Chrifl:o Iefu com-
{o!es ~a f§~ ~~n1e ~~ Cht~·ft~~~!f!~::. paro_~ ~ lnultipb~a~ão do Eu

1
a
1
n ge-

, 1oao 



LiuroNwio Fol. I 79. 
lb~ ao fpirito do grão 9a moíl:arda·' 
'em refpeito d;1s outras femerttes: . 
afsi en1 cOm paát~áo da grandeza. 
·qwe outros Reynos ddh EurôpaJ:é 
em terra &·pouo,bem podemos na 
virtude· d~ mulriplica~áo _&feitos 
illuftres em accrefcentafncnto da 
Igreja & louuor de fua propria co~ 
roa, comparar efl:e Reyno a hú grao . 
de 1noíl:arda,o qual tem produzido 
de ii húa tão gt~aúde aruore. que a 
fua grandeza,.potenGia,.& doéhina 

, aífon1br~ a maior parte das terras ,q 
nefte precedente capitulo aponta-
·tnos.E roda afua conquifra he cótl} 
aguelles dous gladios,em que Deos 
poso efiado de rodo o vniuerfo:hú . 
fpiritual q~e confifle . em a denun-
~iação . do Euangelho .per-todo o 
pagaifino do n1undo q tem dcfcu-
berro,augmentando, & dilatando o 
citado da Igreja,& o outro material 
com q offende á perfidia dos Mou-
ros que querê impedir citas Ôbras; 
Afsi que. recolhédonos a nô!fo pro-
pofiro, roda n8!fa contenda na In-
dia, he com eftes dous generos 'de 
gente,Mouros & Gerítios : & a po-
terrcia dos quaes· eftâ repartida per 

~ ' . A dl:a maneira. Toda a terra que efia 
do rio-de Cintácod defrontç da ilha 
.Anchediua peraonôrte & ponente, 
,ao ·tépo que entramos nfl India era 
dos Mouros, & dahi pó r diante cõ~ 
tra o Oriente dos Gentios :tirando 
o Reyno de .Malâca,pa~te d~ mari--
timo de Camatr4 , algus portos da 
I<ma & as ilhas de Maluco,qoo:tam-· 
bem eráo dos Mouros, a qual peite 
procedeo deMalâca per via .de çõ ... 

i. - .. .. .. - . ---

tnercio. como veremos em feu tu..: t) . . • 

gar. Na terra que era dos Mouros 
começando da parte oc~idental, ~c. 
fi çomo fizemos a defcripçáo ddla 
auiá d1:es principe~_,elRey deAdem~ 
de Xad,& -de Farraque: o_s quaes fe-
nhorewáo toda aquella côfra: &. 
po'fio q não foffem mui poderofos 
etl! uauegação,erão feus pôrtos 1nu~ 
frequçntados por cau[a do. grande 
commer)io. Os vaffallos dos quaes 
comoetlaua naquellas fraldas da.A-
rabia rodos erão homems valentes 
de fua peJioa fofrepores de rrabq...: 

· lho & muito aptos pera a guerra 
como h e a gente Arabia. O Reyno 
deOrmuz jâ per fi era maior em e-
fiado , riqueza, & gente que eftes 
trcs j~mtos. : ~o que o fazia ainda. 
maes poderofo era a vizüihança da 
Períla dond~ podia fer [occorrido. 
E fe .o Rey. da·Per:!ia qu(! naquellç 
tempo reynaua chamado Xeque I(: 
Jnael, tomara pôífe ddle como ti.- . 
nha tent~do qpando Affonfo d' AL· 
buquer~ue o t,o_n;wu com~ vcre-:-
lTIGs : noíTa contenda fora com ou-
no pr.inci pe maior em dlaclo .& po 
-ren~ia que. o grande Dario [obre-
uerencia de quanto os Gregos efcre-
uerão -çlella por d;:~r maior gloria ao, 
fen Akxandre. Ma.es ádi~nte tinha-:-
n1os elRey de Camhaya co1u ·qutt. 
teuemos per m,uito ·tempo guerra 
& áinda tetnos : aõ qual ncn) Xer-t 
xes, neí11 Dario, 1~e.m. PJr6 chega.-:- , 
rã o · em poder, eftado , ~ riqueza) 
& a1}in1o militar colTIO. em (cu tem,., 
po fe.,verf. . ~affado.\ Cambaya .. dç 
Cb.aul ~te. Cu1taçorq. contcndca~1o~ 

'?_ ~. coro 



. cnaprimeirâ DiCâd.4 
com o y zãmalucõ & I-lidalcan ca~ .. d' ouro ' gtiê tqdos . defp'endeo em 

1,... .., r " E pitáes do Reyno Decan que repre- 1ua guerra te·wa morte. porque 
fentauão em podcr,eflado,& rique- não fallou em elR.ey de Syáo1 & da za dons poderôfos Reys : homqns China,por não ter cõ el_les tanta cõ ... 
tnui dados ao vfo da guerra, cujos municaçáo a qual nôs teuemos, da 
exercitas andauão cheos~deMouros, g~andeza delles daremos aquialgúa 
Arabios)Parfeos,Turcos, & Ru~es n~ti)}a. ElRey deSyâo he Prin~ipe 
de roda na~ão leuantifca, animol1, que ante que fe lhe os Mouros le-
& de grande indufl:ria pera aquelle uantaífem com q R~yno de Malâ-
aéto. Os iv1ouros do Reyno de Ma- ca: começaua o feu efbdo naquel-
lâca, Samân:a,& Maluco,ainda que la çidade que e{l~ em dous graos & 
o poder delles era no maritimo,por n1eio da banda do nÔrte, & acaba-
o {ertáo fer doGentio que fe acolhia ua em os rpontes do Reyno dos 
~s ferranias :a concorr~cia das naos Gu~os, que começáo em vinte no-: 
que bião a feus p8rtos os tinha tão tJe graos. E co~ mdo ainda hoje o . 
prouidos de artilberia & armas,que fcu dbdo paíla de comprimento 
quando a nÔílà 1~ chegou jâ per nu- de trezentas legoas,no qual ha dl:es 
rnero de peças'. tinháo maes.que nds. fere Reynos a elle fubdiws a fôra o 
~nto ao "fiado d~ gerntilidade q · proprio de Syáo, Camboja, Como 
he a outra geme que fen~1orea aqucl Lancháa, Chencray, Chencran; 
las regiGes(leixando os lrrincipes do Chiam.ay, Camburij, Chaipumo: 
Malabar de que Iôgo .faltaremos) & he Príncipe que tem trinta mil 
os maes principaes co1n que tiue.,.. elefantes de tç:>da ffirte de que fô~ 
n1os cõmunicaçáo,por caufà de feus mente tres mil faõ de guerrà , &_ 
dl:ados virem beber ao mar, forão nb tempo della a c;idade V di~ ca-
dl:es: elRey de Bifnaga, de Orix~, beça do ReyLlO lança cinquoenta 

_ de Bengala, de Pegu, d~ Sião, & da 1nil hom~ms. Quanto a elRey da 
·China. A potencia & riqueza dos China bem podemos affirm:u· que 
quacs he tão grande couC1, que a fômente ellc em r.erra, pouo , po~ 
pena re~ea entrar na reJaçáo delles, tencia, riqueza, & policia he maes 
& prin~)palmente porque cn1 ou- que

0 
todos eíloutros. P~rque o [eu 

tra parte o fa\o, ft>mcnrc: pqr moft~a. e fiado contem em G quinze pro~' 
da fua grandeza..dircmo$0 que dizia uin)ias a que elles chamáo Gouer. 
dR~y de C:tmpaya ·d 7anudo Ba- nan~s, quada húa das quaes he hú 
dur,·que morrco a nÔílas n;ãos vi- mui grande Reync;-: & na Geogra~ 
zml~o deites prin1eiros. ~·a~erca phia fua que oLmenlos rraétal1do o 
.da nqueza, e1le era hum, clRey de auél:or àe quada prouinciJ t1z hum 
Narfinga dous, & elRey de Benga- ' fununar~o do que rende,& [e h e ver 
l~ tre~:& a_o tel?P~ que: e~.! e 1fl:o di- da~e a interpretação do~ nunicr~s 

, ~la, ~:ID~a J.U~t~s ~m~e dous contos de tua canta 1 pare'ie1ne q tem mo.r 
- -· <-: ·-· rendi-



. _ ___ , --· _ _ Lfürõ !}\(jfto: 
rendunento gue todolos Reynos 
.& 1:orencias da -Europa.E eu doulhe 
. ~lgua fêJ prrque hum efcrauo Cbtj 

Foi. Igo: 

... IW:j,, .. ,ue comprei pera interpretação de ... 
cou(as fabia tambem leer & ·ef-

,;:;cr~~-er· n~ífa lingoag~mJ& era grat~
. .de contador de alganfmo . E as cau:.. 
~ fas que podem ainda acreditar o que 
~ dize.tnos faõ que a cúfia do feu efl:a-

CAPitVLO. ru .. 
~ Como a terra da prouincid 

Malabar ferepartio em Rey 
nos f5 eflados, f5 o funda~ 
'inento do eftado do C: morij, 
f5 de algua~ coufos dos~~
res ê5 gente .1.Uala6;tr. · . do paíl'a de [ete~entas .legoas : por- · 

que quen1 parte de Cantão pera ir 
onde elRey efiâJ ao 1nenos atrauef- · ·O DO O G E N . .' 
-[.1. quinhentas legoas , tudo tão po.. tio da IncJia,· prin1 

.. uoado que ninguem dôrrne fôra cipalmente o que 
delle. A terra em fi tem todolos jâz entre os dobls 

.- 1neraes nn grande qu-antidade , a mui_ grandes & 
V tU. · n1echa11ica tnuita maes que etn Frá~ celebrados rios It1. 
rJ.krfdes & Alemanba: porque he tanto do J 8ç Gange., as coufas que ·quer 
J"'=o pouo que por [e manter fazem encomendar ~menwria p.~te[çrip ... · 
· ôbras de todo genero tão primas & ttna : h e em húas folhas de palma , 

· fotÍJS que não parecem feitas com a que elles cbamãc O lia, dé largura 
dedos J rnas l1Ue as laurou a nature- de dous dedos: & o cotnprimer1,... 
za. Finalmente h~ tão grSíTa & a- to fegundo a cou[a de que querem 

' baf\:a~a de tudo, que dbndo algus traétar. Se faõ algúas da Cu<t religi-
, -dos noíios·nn hum porto junto Ja ão·J ou chronicas ~ & outras me ... ' 
cidade de Nimp6 J em tres m e[es marias pera muito tempo,ao môdo 
. "" b h Á A (' 1" vuao carregar quatro~entos a a- com'ü nos ca e1creuemos e1n 1-

res,de feda folta & teçida qL1e faõ uros J hús de folha inteira: outros 
mil & trezentos quintaes dos nÔt- de quarto , & oél:auo , afsi elles de 

· fos. Demos húa noti~ia geral defies ambalas partes efcreuem em folha 
_prin~ipes por as caufas que _arras a- comprida, ou curta, & defpois q_ue 
ponra1nos: & porque com os R~ys . . tem efcripro grande numero de 
'do Malabar teqetnos maes con1mu folhas . em continuação de. liurQS 
l1icaçjo per CÓ!ner~Ío,& per armas, llletetn as entre duas ' tallas de pao_, 
prin~ipalmente co~ o C:"morij , em lu gar de tauoás de enquaderna-
& contendemos ate «3ra com elle, ção : & afsi ellas cmn o as folhas 
fem 'rennos dado relação de fuas vão trarifpa.ílàdas cotn hunl corde~ 
cou{as , conue1n que o l1çatnos que as entretem por fe n~o efpal ha~ 
parti~ulannente no _ feguint~ _:api;. rem J & etn lugar ·de broéhas corn 
· 1 o 1neG.no cordel ará o as folhas en..; tu o. • _..!. ..... ~ 

Z4 tre 



tna prirneira :Decada 
tre aquHlas tallas~ As outras coufas elles chamão Malahar, fora hui11. 
que [erué :10 môdo de n~fi'as cartas Rcy chamado Saram1 Pereimal: 
n1efiu~s & etcriptura comum, baft.a cujo cfiado era toda dla terra que 
f c r · 1 J ~· ,\ 1 " · 1 era rolha eiCripta &~cnro :wa etn tera per. coha ate oitenta egoas(co~h 

fi & por cban~ella ataíe com qual- mo arras dií1emos.) O qual Rey 
quer linha , ou ncruo da mefma foi tão poderoío gue por memo.,' · 
palma. O m~do defl:a eícriptura na do feu nome faziáo a computa~' '• 
nã.o he ~naes qae com hum efiillo ção do tempo do reysaclo delle: 
de ferro, ou de pao.rijo, ir leuemé- que cop{ noiTa entrada deixarão, 
te per cima daquella folha rifcando tomando a clla por era, & .anno de 
os charaéteres da fua letra, & não fuás efcripturas de que jâ 1nuitos 
tão profundos que rrafpaf1en1 a on- . · vfaõ. O aflento principal do qual 
tra parte da folb~, pera poderem eC. Rey, era em Coulão, onde geral .. 
crcuer ~'atnbas as fc1~es : & as eÍcrL 1nente concorriáo todo los nego-' 
ptpras que elles querem que dure pe cios do commercio das efpeccatia!) 
nt rnuitos feculos, que he particular de muitas centenas de ·annos :em 

·de algúa co ufa, afsi como letreiros cüjo tempo os Arabios j~ conuer~ 
de templos,doaçõés de juro que dão tiqGs'â [eéta de Mabamêd, cóme~ 
·OS Reys, dbs fàõ abertas em pedra · çaráo per via de commer~io entrar .. 
ou cobre. O alfabeto,. da gual }erra na India. Náo con1o gente nôua 
& forma della & o tnodo de efcre- nefle aéto, pois auia muitos tem~ 
uer da parte efquerda pera a direit'a pos que elk'i, & os Paríeos erão 
com os cufrumes defia gente,maes , fenhore~ daquelles dous eíl:reitc,>s, 
particular efcreuemos CfTl os com.- . 'per que as coufas orientaes vinháo 
mentarios da nôiTa Geqgraphia :a- · .a eflas partes da Europa, & traziáo 
•qui pera noiio intento b.afl:a faber cntreíi efl:a n,auegaç~o,& commer~ 
<jlle a maior parte das cqu{às da ef- ~io dellas : mas como gente . que 
cripmra da fua religião, a criação nÓuamente começaua de · dennn1 
do mundo,a antiguidad~ da pouoa- ciar a [eéta éj tinha ac<;eptado.E co-
~ão delle, a multiplicação .dos ho- 1110 os Mouros por ferem nun~ios 
1nems, & chronicas dos Reys anti- do demonio q ndte genero de ac-
gos, tudo he hum mÚdq de fabulas q!-lirir vaihllos he mui diligenéte,& 
cotno tinhá0 os Gregos~&LatinGs, todos faõ mui [ol'icitos de conuerter 
& quafi hu~11 metamorpho[eos de o Genti? a íi, po~co & pouco .~o
tran[mutaçocs.E fegundo o que de- mc.çou. efia [ua tnfernal doéhma 
fia fua efcriptura ten1os alcançado laurar naquella aente idolatra : & 
por algús liuros que nqs foráo in- · por fer 1naes accel)ta, tomat.ianlhe 
terpretados , ao tempo que .entra- as filhas por 1nolheres , couía .que 
1nos na It;dia, auia feikemos & do. efl:e Gemio tetn por honraJ atê que 
~~ ~nnos q~~~ ~~aqLtcl!~ ~e~ra a que totalmente vieráo a.ffentar viuenda 

· na 



Fol. 1 R r. 
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na terra con1 que efie Rey Sarárn~ tencia por i;ãzáo dos Mouros que jâ 
Pereimal veo a fe fazer Mouro. Dó- ali babitauão, & frequencia do cõ ... 
de fe caufou· fere.m lógo tão fauore- mercio que cngrofTaua os naturaes, 
~idos delle, que deu lugar proprio coh1 a qual riqueza, & adju'torio 
onde pouoaiTem , & foi en1 Cale- dos Mouros, podia ·o .fenbor deU a 
cut, por ali fera frol da pimenta,~ fenhorear as outras terras que tinha 
gengiure : & defpois que o tiueráo repartidJs : cita ainda que pequena 
pofio naquelle dbdo de Mouro, em termo,quis dar a hum fobrinho 
. fizeranlhe crer que pera (aluar fua a q elle maior bé queria,& q de tne 
alma, lhe conuinha ir morrer à cafa nino lhe feruira de page cõ bú nouo 
de M~cba. O qual vendofe de· mui- nome de potencia no fecular [obre 
ta id~de, defejofo de fua iàlua~áo, todolos outros, chamandolhe C ,a-
ac~eptou .o confelho : & como h o~ n1orij , que· entre elles qüer dizerJ o 
1nen1 que·~eíxaua o mundo pri- <]Ue acer'ca de nús emperador. Ao 
.meiro que fe p:utiiTe, quis em .mo- qual deixou dhs duas p~ças ·de que 
do de refiamento repartir feu dh- elle vf~ua: hum candeeiro que fer ... · 
do per os inaes chegados parentes.: ue a~ pref'ªJ)~e ,\di.ante das peífoas 

. ao maes prio.cipal deu o Reyno de - notauei~jflo __,~~CJ~t~e ~S Jt to-' 
Coulão, ond~ fe pos .a cadeira da cha, & por i !To~ ~ ..... l-1-:_ejj·~r:ão 
religião dos Brammanes , por dle dl:e nome·: pà a q~f.éç~cre:·at··~:. 
{er o maior de todos no tempo que luz, efl:es príncipes alitíguams~1te · !-

era Gentio. A outro paren~e deu entendiáo a luz & claridade do;·ill-
Cananor com titulo de Rey , & a_ rendimento que tinháo fobre os · 
outros outras terras co1n no1nes de . outros homems, & a outra peça foi 
graos de honra fegundo feu vfo ; & húa efpada per que fignificaua o po-· 
afsi como fazia a repartição, afsi fa- der real. Obrigando aos outros pa-
zia l~go a entrega da rerra,indo de- rentes ferem fubditóf a dlc na parte 
fifiindo do gouerno delJa. A vlti- ·· fecular: como quis ,4í elle & os ou-
ma das quaes foi a cidade Calecut, tros nas 'coufas da tua religião [e fob 
onde .os Mouros ( fegundo diíle- mette.íféa elRey deCoulão,como a 
n1os) tinháo j~ pouoaçáo propria; cabeça de rodolosBrãmanes:ao qua} 
éomo bomen1 que fe entregaua nas deixou d1:e nome Cobritiin, q deno 
mãos · daquella .. gente gu~ lhe enii- ta aquella dignidade q aterca de nôs 
nara o cam·ütnó de fua fãruaçáo; & -h e/a do [úmo Pontifice. E acerca do 

deixaua o Gentio profano per.a fe ali téporal efieRey deCouláo )& dRcy 
embarcar. E porque efta terra de de Cananor,p.odião bater mocda,pe 
Calecut era~ cou[a vltima que qa rB q o C .amorij fofle fuperi?r deHcs: 
fua vontade tinha- por repartir, & & os outros fenbo.res.em ~gnal d~ 
quanto â fua opinião aguella que o~ediécia não pod~ão cobnr c:l1 co 
auia de perma.necer en1 grande po: . ~~l~~a,)& ~~~~as n1~!E~~ ce~~1~ q orde ·· · .. · · nou 

. "'---.$ 



{'_Da primeira·rn.ecada , 
.11'ou de inaio.r & n1êí1or dignidade, vizinhlança & fer fua propria ter-
os quaes delegados de fua vitima ra, & outras razões de c-ompridas 
.vontade awu com grandes juramé- ambages que elles cõtáo. Toda dh 
tos de fua religião : & afsi obrigGm terra Malaba~ ainda que ao tempo 
a e{l:e feu fobrinho C amoriL gue · que · n~s enrran1os na India dbua 
em. 1:nemoria de fua partida daquel- diuidida nos Reynos gue atms ·def-
le lugar onde os Mouros tinbão creuen1bs, o maior Principe della 

_'po~oado, fundaífe húa cidade qae _ etn gére & ríqo~za ~ra o- C amorij; 
fo.Oe a metropoli de todo Malabar, por çaufa da abttaçao dos M011 ros 
pois elle era cabeça de todolos feuG & elle auocar ali o traéto das efpe. 
·habitadores. Embarcado efie Rey ~e:,uias: poflo que em feu Reyno 
Sararnâ Pereimal, leuando configo não ouueífe tnaes que pimenta,gen 
tntJÍtas naos carregadas de efp~cea- giure & alg!Ycts dr~gas de botíca, q_ 
ria pera offerecer na cafa de Mecha: quafi he geral per todo o Malabar, 
primeiro que 1~ chegaífe, chegou & o maes lhe vir de f~ra : a!Si como 
fua alma a · fe offerecer ao detno... canell:l, crauo, maça, n8z, & ou-
nia, por elle morrer no caminho: rra f~rte de coufas aromaticas.A ter-
forque 'pq~gu~qu~r que~lle fo!1e, ra e1n fi toda be baixa .alagadiça: 
ora d'"a gen1il'i-li cde; em ~ue nafceo, retalhada toní efieiros & rios co,. 
Óra da feéh que accept:ou ;) o ter- n1o ca faõ as terras a que per voca~ 
n1q de fua jornada auia de fq na- bulo arabico chamam-os leziras. A 
quelle fogo , infernal, & as fuas gente em geral toda tetn húa lin-
·offertas no profundo do mar onde gua húa cretiç'a, hú~ efériptqra> ~ 
fe as naos perderão com hum tem- hum cufiume:\fendo a maes difl:in; 

/ porál. Ficando feu fobrinbo naquel éta gente em vfo particular de vade 
' le efiado cõ titulo de C:amorij,& de de pefi~as, acerca das dignidades 

fundada a cidade Calecut co1no lhe & off.icio que q uada hum deu e ter, 
elle encomendou junto da pouoa- de quanrás t~ hoj~ temos defcuber~ 
~ão dos Mouros:correndb o tempo to nem fe acha -efcripto, pera q~1 e 
que muda todalas couGts por maes no fraginéto que fe acha das coulas 
ordenadas q as os home1nsdeixem, que Arriano efcreueo da India diga 
pofto que nellefempre durou eíl:e algúa coufado cufiume defra gen~e 
nome C_ amorij :outros fenhores da Mala bar como q reue noticia della. 
terraMalabar fe intitularão com no Porque o lam·ador he difl:inéto do 
me de Reys.Os quaes fe!stmdo el1 es pefcador, o tecelão do carpinteiro. 
dizem todos procedê di repartição- &c. de n1aneira que os officios rem 
defte Rey Saram~;& o de Cochij h e feito entre elles linhage_tn propna-
o q tem a dignidade Cqbritim, por pera hús não cafarem có os outro~, 
os antigos d.e Couláo em quê ella né cómunicaré em muitas caufas:& 
§cou [e paílarem ali For razão da o filho do carpinteiro não pode kt 
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alfaiate: poréj eni í11ôdo de religião tlà fangue afsi .o fa6 llà êrençã, &. 
quada hu~ na vida & ofEcio fegue lôgo faó conhecidos 11os cufiunies 
feu pae, da qual'fupérfiição efcreue.. no trajo & na peiloa, de qne ha rã o 
mos etn os commenrarios da n~íra grande numero que he á quarta ., 
G~ographia. E o Naire q he ,o maes parte ~a gente: porque como os 
.nobre em fangue de toda cfia oen- Mouros C1õ libertados per priuile .. "' c •"' \ d I (' b I te, nao raz1ao os Iu eus em 1eu tem gios do Rey & podem fe tocar com 
po tanta purHicação quando feto- todo o gentio nôbre, o que não· 
cauão com hum Samaritano, quan faz o ~ouo, por razão de fia liber.,.. 
tas elles fazem, fe per de(aíhc algú dade. fazeníe muitos Mouros -. O 

· deil:e pouo lhe toca: & afsi os tra- outro genero de Mouros faõ os 
tão como [e elle foffe hum corpo ef.l:rangeiros , afsi como Arabios, 

·glorificado & o outro ht.~m immÚ- Parfeos, Guzarates,& ourras muitas 
do animal. E reduzindo nõs pe'ra nações q~e concorrem ali por ra-

'noilo intento, o Gentio natural & zão do commercio: gu.e todos faó 
proprio indigena da terra h e aquelle homems de grande cabedal & tra-' 
pouo a que chamamos Malabares: ét:áo grô!1àmente . Hahi tambem ·~ 
ha bi outro que ali veo da .cófia de muitos Iudeus naturáes da terra que · · 
Choromandd por razão do rraéto_, por razão de corpmUnicarem cmn. 
aos quaes chamá o ~hingalâs que os ~i ouros & gentios_, todos faõ 

· t~m propria língua, a que o~ n~ffos aguados cotn {eus ctd.tumes & ce-
communmente \cbamão Chatijs. rimonias ~ · & menos L1be1n dafua. 
.EHes faõ bom és tâo naturaes roer.. lei que qas oUtras: faó homems de 
cadores & delgados e1n todo o mô ·tratl:o,& onde quer que viuetn fetn 
~o do commer~io, que a~erca dos ·pre bufcáo a fombra do fauor dó ' 
nt>i1os cjuando quáem tachar, ou · Príncipe por fere1n auorrccidos.da 
louúar algmn homem por fer mui Bente, & pore1n os daguêlla parte 
-fotil '& dado ao traéto da mercado- aõ homen1s c;le f~1a pdfoa. & pele-
ria,dizem por elle:,he hum chatim, jão mui bem. De todas dl:as gera-
& por mercadejar chatinar: voca- ·ções.a maes belic;ra_he a g~nte dos 
bulos entre nôs jA tnui recebidos. Naires por tei·em profiíl'aõ de fe-
Habitáo maes naquella pr~uin~ia rem · homems de ~uerra: os quaes 
do lvialabar dous generos de Mou- fendo do maes nobre íàngue de 
ros, hús naturaes da terra a que elles todo o gentio na opinião delles,' 
chamá o Naiteas que faõ mdliços: podenfc chamar filhos do vulgo: 
"]Uanto aos padres ~a gera-ção dos. , ~â não lhe Gbem ~erro pac, por 
Arabios que no principio. começa- as · n1olheres dos Nair.es . fere1'11 
ráo habiçar)& ror part~ das madres commuas J~S ~e ~uas c!tgmdades. ' I 

das gentias que . tomarao ... por ~o- ·Porem efi:a le~ na.\o fe gt:~rdar a .. 
~-~~re~~. 2s quaes C~ffiO ~a~ lU~~hço~ ser~~ dos lUlll nobJ;es, Joment~ 

'ntr~ 



~11tre o pÕuo àelles : & h e t,áo ge- for ot~rro Náire J toda ·omta peiloa 
ral que dcfpois que húa molhcr de- de[ peja a rua ou o.caminho por r e-. 
He fangue dos Na1res he de idJde· uerencia de fua peiloa)por tambem 
de dez annos em que fe lu por apta acerca delles fer c-oufa de grande re~ 
de ter maridos fegundo certas ceri.. ligiáo náo-fe tocarem com algum 
.manias de que elles vzáo: pbde dar fôra d~ fua dignidade) & fe per de-
entrada em fua cafa a qua11tos Nai·· Gfhe lhe ifio aconteceo ha fede 
res quifer, & tarriben1 aos Bramma- . tntmdificar de fia conrngião com 
nes que f.1õ os feus religiofos por' certas cerimonias. Efie nome Nai. 
ferem li~en~iados· ndhs entradas,& re ainda que feja do fangue delles, 
fendo d' outra linhagem faõ auidas não o pode-algum ter fenão defpots 
por adulteras. E faõ elles & ellas tão -que he armado caualleiro J & po~ 
lim:es ddl:e vindo conjugal 1 que fe rem goza dos priuilegios de fuano• 
-hum auorrece ao outro , ifio baila breza·: porque como chega a ida~ 
pera fe apartarem pe~· mêdo de rc- de de fere armos he logo obrigado 
-pudio, porem em quanto ambos e- ir~ efcola da efgrima: ao 1ndhe da 
{tão en1 concordia dle be obrigado qual(a q elleschamãoPanica.l)té em 
de mal'lter a ella : & vindo de f~ra lugar de pae pola doét_dnJi quere~ 
fe .algum outro Naire efiâ com ella, cebem delle, & defpois do Rey ,ou 
bafia pera não entrar d,~ntro & fa- fenho"r a que feruem ,a dl:e ten1 ma~ 
-ber que efi~ occupada>açhar a adar- -ior reuerencia. Efies feus rneíhes 
,.gá & efpada do outro' ~porta fen'l não fdmente lhe eníinâo o môdo 
por iíTo receber efcanqalo ou p<ü... de efgrima de -toda a arma, faltar, 
xáo, & daqui vem nenhum delles correr_;& outras defenuolruras: mas 
auer por filho o parto da n10lher ainda pera os fazeré 1naes defiras & 
nen1 faõ obrigados aos manter , & leues , logo no principio ddb. Tua 
feus ver'deiros herdeiros faõ os [o:.. doéhina os quebráo & defconj'Útáo 
brinhos fil~1os dos irm~os. Dizem a rna.neira devolteadores,& pera. iffo 
que dl:a lei he entre ellc;s ínui anti- os vntáo co1n azeite de gerge~int 
quifsima & que procedeo da vonta- por os neruos não receberem ldáo. 
de de hum príncipe,pc:r;i defobrig~r Com o qual ·m8do a(<;i f..1ltáo pera 
os homems dos filhos & os ter li- úas como pera diante,& f.1õ tão le:--
ures & promptos no exercicio ·dà ues Ii.o n1ouimento do corpo que 
guerra: & por elles efl:arcm obnaa parecer!! búas aues: porque quando 
dos á ella quada vez ql1e os elR~y cuidaes q os tédes arredados de vds · 
mandar, tem grarides pfeuiligios & achailos enrrofcados debaixo das 
liberdades. Em . tanto <:jUe quando vóflâs pernas cubertos de fua adar~ 
vae _per qualquer parte Vae bta9an- ga. Suas armas faõ lanças> arco & 
d? _hum feu~ou_ elle p8,fô,que quer freEhas,& a Aefpada- ~ede q~atro pal- · 
~~~er guarda·, guarda : ~~o mo não mos)& pero que fep d~ f~rr? !norh~ 
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h e a'{si·reinpei·á'do' éj ern cbrte ·h e a'~o . ro'' h e ir cõ'ii1 todolos parentes & 
de Milão : Inuitas das quaes faõ em _ amigos com pompa & apparato de 
aréadas a man.eira dos n~!fos terça- fefra ~ cafa d' elR~y ou fenlÍor ·cmn 
dos_, & mui pezad~s , & não tern · que.viue,& offerecelhe fefenta moe 
n1aes guarda do ·que tem húamaça das d'ouro a que . cha·máo Fan&es; 
dos nôfTos homems d'armas _,que quada hum dos quaes pode valer 
he húa arandella que lhe cobre o da nÔilà nweda vinte rea·es , todos 

. punho. E pofio que dla fua efpada pt>fios em húa folha de betdle.:& o 
tenha ponta , não vfaõ d' efl:ocada: fenhor lhe ·pregunta f e quer (er caual-
;todolos feus talhos he efgrima flo- leiro,& elle cotn todolos que o acd 
:reada ao fom d-e búas argollas meu~. panhão· a húa vôz refponde,fi,En-
1d:as que traz_em pegadas ·junto do tão lhe manda ctngir húà ·efpada qe 
punho,que dão efpirito ao efgritni- bainha-vermelha,& póenlhe a mio 
dor. Na 1naneira decommetter faõ pela cabeça dízédo cntrdi·certas pa-
'!nui oufados & com ordem, & em· !auras da religião daquella ordem: 
fugir não te1n algúa ~ nen1 he vicio & defpois . etn alta v~z d1s ef\:as·: 
acerca delles, mas prude11cia : po~é Paguego Brammena bifquera, qu~ 
faõ tão. leaes afsi na guarda do fe- quere1n dizer, guardarás os Bram-
'l:}bor a que feruem que antefedei- manes & as vacas : & ditto ill:o o 
xaráotodos morrer que o defampa- fenhor lhe: d1 dons fani>es d·ouro 
rar, fe com efie defa1nparo a pd1oa en1 fignal & cÕ1neço de paga d~ 
. delle pôdé encorrer etn algum pe- -foldo , oL1 moradia que quada mes 
tigo, & maes lei tem com o fenhor ha de ter deUe, & eíl:abe á pri'mei-

.;de que recebe~ foldo que co1n fcu ra honra que recebe. Acábat1do 
prbprio pae. E acertando o feuRey o fenhor fua cerimonia hum e(cri·~ 
o ti fenhor que feruem de morrer na uão [e,u em alta v~z pregunta pel<? 
.batalha,& elle fe não achou naquel li.ome delle no'üel cauàlleiro ) & 
-!e lugar pera morrer éom eUe, ajn- de que familia.he , & afSi o aífc:mt-a 
·d~ que feja en1 ·Reyno efhanho, l'?t ·em o liuroda matricula dos taual:... 
·váb demandar fua 1n~rte per deG- leiros:oqual aílento he tefl:emunha-
fio . . São ho1nems de pou~a manten do com algús dos príncipaes q côn~ 
.ça & pouco cufl:o,porque co1n du- elle vierão_,em modo de padbcthos , 
2-étos reaes da noífa moeda por mes · E tirando as pe!foas muito n~bres 
f~ acharão naquellas partes quantos que elRey faz por fua mão, as maes 
quizcrem. Tanto que he caualleiro · vezes cõmete_ cUe a~mar d~ cau~l .:. 
ro Rey ou fe11hór da terra lhe ha de leiro ao propno Pamcal mdtrQ: da 
dat n1oradia , & pdd~ trazer armas efgrima : & ·ordin<lriameqre todos 
& acceptar ou commetter defafio, em quanto podern trazer an~_~s ., ~ 
toufa entre elles mui cufiumada. certos dias na fomana por nao per-
A -çcrimonia de armarem; cauallei... derem o ex~rcido dellàs faõ obriga, 
.... _ - ·c • • ~ -.:.: ·- ~---- --~ • -i--- ---~ - - - - -- ----" - -·-· dos 
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dos hir ~ ercàla de!la efgrirna. To- nhor que feruem:qu::tda hmn·ãl1ãr~ . 
d.os· en1 os negocias da guerra he tado per íi em ~aíà propnacõ guin-
o-ente tão ftlperfl:iciofa g não mope- taes & vallados;de 1nancira que lhe 
~áo . .o p~ fem eleição da hora:& etn fica roda fua heráça de húa canc~lla: 
tanto efl:remo guardáo a obferu.1n- pera dentro & quaíi per dl:e mod() 
cia do tempo per efie múdo de elei viue todo o gentio debaixo "dos pal 
~ão da afirologia) que muitas vezes mares & areaes q he a fua -~1zenda 
perdem fazenda & com ella a vida de que vmem: donde vsm q a terra 
por feguir dl:a fuperfl:içáo. E não e1n g h~ pouoados toda he reparti-
[Úlnente efl:es, mas t-odo o gentio da nefl:as propriedades, & L1Õ tãtos 
daqudlas partes per aftrologia,geo- os vallos que he hum bbyrintho 
man~ia,pyromaq~ia,hydron1an~ia, andar per os éami~1hos reaes pofto 
onomã~ia, & outras cfpe~ies defl:as q fejão efiradas largas,quanto maes 
artes que elles referem ao curfo do peras azinhagas do feruiço de qua..: 
Ceo & planetas:mas inda todo ge- da propriedade:de m~meira que quê 

_ nero de ago'uros per ali marias) aues, os quifer conqui{br te1n maes que 
& outras feiricerias em <] n10firão fazer em entc.ndcr os .caminhos per · 
fere1n maes doél:rina_dos , ou por · onde pAde entrar & íàir que em pe-' 
melhor dizef maes _faq1iliares dq lejar,& os lugares de grande pouoa , 
demonio do q farão nefta . parte os çáo em lugar de muro Í:1Õ cercados 
Gregos , & Rotnanos íegundo as de hum genero de aruores de efpi-
coufas que fazetn_,de gue tem mui- nhos tão fechadas que fe não pod~ 
tos liuros. O maior feitq que hmn entrar nem n1enos queimaF de ver..: 
def\:es Naires pôde: fazer na· guerra des. Efias faõ as annas & gére com 

/ he tornar a efpa~a a feu ünigo: & · que os Reys & Principes do Mala...' 
tanto· que a toma per obrigação de b:u de que fallamos fazé fua guerra 
lealdade a leua a dRey,~~C elle a1ná. a qllal toda he apê por entre elles 
da poer na cafa das fuas 9-rmas, con1 náoauervfo de cauallos nem a terra 
húa efcriptur~ que declap quem & fer apta pera i fio: & com nôífa en 
per que múdo foi ganhada dos imi~ trada na Iddia principalmente o 
gos. E quando elRey recebe e{l:a ef- C amorij teuerão grandes ajudas 
pada do caualleiro que lha aprefen- nos. Mouros que os meterão em ar~ 
ta, aleuanta as mãos contra. onde tilharia & outros ~rtificios & indu~ 
nafce o fol dando louuqres a Deos fi_rias que elles não fabiáo. ~nto 
ro~SQ fez fenhor das aqnas de feus . a OUtra gueqa que temos COl~ OS 

1m1gos:en1 fatisfação do qual ferui- Reys & Príncipes Mouros, ~fst do 
ço dâ âquelle caualle!ro húa mani- Reyno Decan que pelejá o a cauallo 
lha d'ouro,a qual tras no braço en1 como do Reyno de Cambaya, Or .. · 
íignal de hõra. O viuer ~ habitação m uz. &c. en1 [eu · ttm po daremos 
~e~~ ge~te -he Ju~i2 ~~~a!~ ~~!e~ re!~~ão ~e fu~~ couf~s: e~a noticia 

çtn 
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etn geral.ba~e á~ prefellte & tome.. da; quánto eia i1ee:cllàri~ pera.as ca . 

. 1~1os a~ qne ~ V1foRey dotn Fran- fas de .madeira fcgúdo ·o v~o da ter-
Clfco d Ahne1da fez em Cananor. ra. Do qual recolbiméto te o maes . 

CAPITVLO. IIII. 

~ (omoo VifoReyfe rvio com 
elReydeCananor (3' ejpedi-
dido del/e chegou a C ochij on-
de!hederãonôuaque ~nto
nio de Saafeitor ~e. [ou/ao 
era rnorto pelos Mouros: [o 
hre o.qual cafo YtJ,andou lôgo 
lâ dom Lourenço~ . 

r~ VifoRey de~Jois que 
· (i . )) , efpedio os e,m baixa-
l~ ~ )) [h, dores de · Narfinga 
~~ ~ (como arras fica) por 

fer jâ vindo elRcy de 
Cananor pera as [uas caf4ls q efiaqão 
a húa parte d~ cidade: ordenou per 
meio do feitÇ>r Gonçalo Gil que fe 
viífem atnbos,pofto que entre elles 
o~me as primeiras viíitaçóes de fua 
chegada. A qual vifl:a auia de fer jú-
~o do recolhimento que elle Gon-
~alo Gil & o~ officiaes cõa géte:d'ar 
mas éj ali ficara tinháo feito,<.1l1e e;ra 
em húa ponta_ de terra tão aguda & 
metida no mar que a poderão elles 
cortar com húa caua, perô que ~lle 
não cntraífe per dla: .ao longo da 
qual ~iua da parte de dentro fize-
ráo húa dl:acada com entulho 
que ficaua em lugar de rcpairo, & 
tlas outras duas faces· que leuaua o 
mar tambcm tinhão feitas efiaca-
~...._ _ .... · - ~ ~ - .I 

agi1do da p<;nita auia hú efpaço que 
com a vinda de Lourenço de Brito 
q ali ficou por capitão fe.pouoou de 
lTiaes cafas:& como adiáte veremos· 

Jc: fundou hú.a hermida q fe chama 
· nôfia Senhora da Viét:oria pola que 
dom Lourenço filho do VifoRey . 
ali ouue. E diante do lanco da caua·. 

" que era a feruentia pera a cidade, e-
Haua hú poço d' agoa doce de .éj os 
nÔffos bebião que caufou elegerem 
aquellé lugar pera feu recolhiméro: 
alé de aterra em íi fer.lauada do mar 
pelas duas t1ces & ficar mui difpo-
fl:a pera iífo, & entre dl:e efpaço & 
a caua-rinha cortéldo algúas palmei~ 
ras por defabafarefie re.colhimcnto· 
com que fizedo hú grande terreiro.' 
O qual pot fer efpaçofo pera aquel-
le aél:o de vi!bs, mandou elRey·en 
ramar & roldar com panos de feda 
tmdo per ordenança dos _hÔ{fos: tão. 
cÕéertado que ficou hüa : grande & 
graciofa fala. E no dia que'-{e auiáo 
aqui de ver s mandou elRey pedir 
ao VifoRey gue quádo partiO:e das, 
naos náo vieffe de frecha' a eHe lu-. 
gar, mas direitatnente âs fuas c:lfas, 
que efrauão no cabo da cidade: pe . 
ra que dali ambos juntatnéte hun1 
·per mâr outro per rerra ao lõgo da . 
praia fe vie!l'em m~ter ndl:e lugar 
ordenado. A cau{à ddle reguerimé 
to (Cegúdo Góçalo Gil diDe.ao Vifo 
Rey) era po.réj queria .dRey~vi~ ao_ 
lonao da nraia· dandolhe mofir~rde; 

b r ·n 
f~q ~fiado1 po~ (,:t:~Ul ndl:as y1n;1S> 
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1Ja prime ir a q)ecada 
táo gloriofos que eln ·nenhúa outra 
coufà queret~ moHrar [eu poder: o 
qual requirimento o VifoRey con--
~edeo por lhe comprazer. Embar-
cado elle com toda afrol da g~nte, 
em bareis embandeirados com grá~ 
des apupadas dos remeiros, efiron-
do databaques & trombetas: quan· 
do foi ao efpedir das n~os começa-
rão ellas tambem em· feu m~do de 
nunciar e fia partida de f e fia ,rom pé-
do os ares com fua artilharia, derna-
lleira que hús fc não podiáo ouuir 
cõ efiródo dos outros.ElRey como 
tinha pof.l:o o olho nelle , po1Te 
ern tal ordem, que quando chegou 
de fronte das fuas cafas eíl:aua poilo 
en1 ordenança ao longo da praia có 
ôbra de cinquo mil homems todos. 
armados,hús de efpada & .adarga & 
outros fr~cheiros: em .~eio da qual 
ordenança vinha elle l~J.r1Ç~do etn 
hum andor alto fobre l1ombros~e, 
homems & hum fombreiro de pee 
fegundo feu vfo que lhe tomaua Oi 

fol & algús feruidores CjUe COm a-
banos altos lhe vinhãq refrefcan-
do o ar. E entre elle & ~ gente que 
vinha diante & ficaua detras, auia. 
hum efpaço defpejado em que ef-
grimiáo certos homems de efpada 
& cofo, cou[a pera mui~o folgar de 
ver: porque como eráo ligeiros & 
leues fazião faltos & voltas como 
p8de fazer hum defirp volteador. 
Chegados ambos a hum tem pó ao 
lugar onde fe auiáo de afientar, e f-
per ou o VifoRey que fe apartafi'e 
aquelle grão cardume de gente que 
yinhadiantedelRey:a '1ual co1no 

_ ..........,. - -- -- --- - _. - ~ ----

fabio da ordenãça a maes della por 
ver o aéto do recebimento fe1n or-
deln quis occ:upara maior parte do · 
terreiro. ElRey pofio jâ no lugar q 
dhma roldado, & entendendo q o 
VifoRey não fahia dos bateis polos 
feus defordenadaméte terem occu-
pado o terreiro: mandl')u per os of-
ficiais de fua ordenança (.]Ue o def-
peja!fem de rodo, & ficou fômcnte 
acompanhado c01n as principaes 
peifoas que auião de efiar cmn elle. 
E o VifoRey vifto efte defpejod.ei-
xou toda a gente ao longo da força . 
que os n~ífos tinháo feita p~íl:os em 
ordenança, & foife pera elRey na-
quella ordem que requeria [eu car-

. go de porteiros de maça & trorn .. 
betas diante,-& com algús fidalgos 
efcolhidos por ver como elRey tá-
bem fe expunha naquelle m~do: & 
as pef.Toas notauéls que neíl:e aél:o 
entrarão coü\ elle foráo feu filho 
dom LourençQ dom Aluaro de No 
ronha que hia por capitão de Co-
cbij, & Lou~enço de Brito, & Gaf. 
par Pereira fe~retario, & Gafpar da 
India lingoa. Feitas fuas corteGJs da 
primeira vifl:a af.Tentaranfe ambos 
em duas cadeiras que eíl:auáo cuber 
tas com panos de . borcadilho . E 
defpois que praéticarão hum pouco 
na chegada de quacla hú começou 
o ~ifoRey dizer a elRey como vi-
nha pera refidir per algús annos na 
In dia: por cmfa das coufas que erão 
tnouidas entre as armadas delRey 

· feu fe11hor & o C ... àmorij de Cale-
em, & tpdolo~ Mouros que naue-
ga4áo aqu~!las part~s, por razãod~o 

· O lO 
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odio que tinhão a·os Chrifiãos~ & lhaua di e tambem por lha pagar; 
principalmente a gente Porrugues, ··, mandando fazer com diligencia tu~ 
de que elle jâ teria noticia. Finalmé- do o que elle queria.O Vi!oRey por 
te pa{làdas dl:as palauras do funda- q tinha muito que . fazer no d~fpa-' 
mente de fua vinda, começou de cbo das naos :, & o retnpo era n1ui 
traétar emfe fazer fortaleza naquel brêuc: pera a partida ddlas: não [e 
le lugar que tinha elegido o feitor pode ali maes deter que oito ou dez 
Gonçalo Gil, a qual elRey promet- dias em quanto acabou de cortar 
teo Wgo,& todo los ofiiciaes da ter- bem aquella ponta de terra em que 
r.a pera ~ífo : & afsi pro1nerteo de dl:aua elegida a fortaleza, & come-
d~r G0111 breu idade defpacho â car- çou de a poer e1n termos que ficaua 
ga de efpecearia âs naos que aqudle pera fe a gente poder bem defendet\ 
anno auião de vir pera efl:c Reyno. Edeixando tudo etn ordem pera fe 
Paffacla cH:a pratica que durou-hmn acabar como a cal foífe feita cln 
pedaço, fe efpedirão hmn do o urro b~eue tempo com ofiiciaes que pera 
cmn as dadiuas que fe entre elles i.ílo hião ordenados,tomou a ome-
cufiumão: em que entrauão algúas nage della a Lourenço de Brito co-
peças queelRey dom Manuel de <1 peiro môr d'dRey dom Manuel,(q 
1nandaua q (e deiTetn âquelles prin- como-jâ diífemos ) hia pera capitão 
cipes feus feruidores. E porque entre dc:lla,ou d' outra C]Uefe auia de fazer 
elles ficarão algúas coufas por aca- em Couláo: & Guadalajârra hum 
bar de aírentar acerca da efpecearia: fidalgoCafl:elhano per alcaide mf>r,' 
ao feguinte dia mandou o VifoRey & L~po Cabr~ira feiror,cõ os maes 
aGafpar Pere_ira fecretario,& ao fei- offidaes a ella ordenados, que com 
torGonçalo GÜ com Diogo Lopez . a gente d'armas podião fe_)j cento & 
efcrioáo da fua nao faõ Hieronymo cinquoenta :peífoas, & pera guarda 
com Gafpar da India língua que le- daquella côf\:a & fauor da fortaleza_, 
tlatláo bús apontamétos defl:as cou- ficarão eH:es dous capiráes,Rodrigo 
fas ,. os quaes elRey concedeo. E Rabelo e1n fua nao, & Bermmn 
entre alo-úas que elle pedia ao Vifo- 'Diaz N<1taf9rêa. O VifoRey,proui-
Rey, foi que leuaOe dali certos h o- das ef\:as coufas, partiofe via de Co-
.me1ns dos que dhuáo em campa- chij, onde chegou o primeiro de 
nhia de Gonçalo Gil por fere1n re- Nouembro : & em iiugindo lU 

uoltofos. E per8 que o VifoRcy dd... barra, elle & Fernão Soares por fe-
les lhe quifera dar emmenda, elle fe re1n melhores na vêla que as outras 
ouue por fatisfeito em os mandar nao~, chegou húa carauela das que. 
dali : & com efl:as & outras coufas deixou Lopo Soares, de gue era ca .. 
em que elRey via com quanta von~ pirão Chrifiouão Zuzarte, o ~ual 
tade o Vi[oRey o queria coll)pra:... vinha de Coulão, & lbe deu noua 
~er ~m feu~ r~qu~~í~~nw~ , ~raba,. que ~ f~~~o~ ~ri~~io ~~ -S:~dc~: 
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·'Da p-rimeira rnecad~ 
todo los Pottugtlefcs que 1~ efiauão P.oré partido Ioanl-Iome pâa oúde · 
erão mbrros> & pofi:o fogo~ fazen deixaua a eHeVifoRey,chegadas viu. 

\ da , & cafas que tinháo, de que o te & tátas velas deCalecut,Cananor 
VifoRey ficou mui triflce por aquel- & Cochij, todas de Mouros merca-
le defafire. Preguntando pela caufa dores : fi·caráo eíles efcandalízados 
dd.l:e cafo, contou Cbrifl:ouão Zn- taofauorecidos com ellasií ordena-
zarrc, que no porto de Coulão auia ráo l&go de inuiar hum delles ao re 
dias éj e.tl:-a~áo quatro naos de Mou- gedor da terra, que fizetfe cõ o feitor 
ros de c1fecut' as quae~ traziáo h~ que lhe tornaffe fuas velas. o rege-
pouco ge crauo, & canella> & algu dor porque folgauá de fanorecer os 
:trroz, que vier á o de contra o cabo Mouros polo proueito que trazião 
Comohj : & por o feitor Antonio 'j terra, mandou com efie que lhe 
de Saa faber que vinháo dias ali pe- trazia o recado hum criado f eu a 
rá tomar c;arga de pin1enta, & fazer Antonio de Saa : & farão as pala-
fua viagem de mar ern fbra, cami.. uras que per elle lhe mandoL1 dizer 
nho do dlreito de M~cha, apartan- taes & tão efcandalofas, que fe tra~ 
Jofe da côfta da In dia por caufa de tlaráo de tal f<3rre _com outras de 
ntJífas ~Un1adas,náo mmen_te traba~ maior indigna~ão,con1 que o Moú-
l=hou per (eus meios de l'he impedir ro defaforadamente apunhou hum 
--cfta pimenta,mas ainda lhe mádou terçado pera o feitor Antonio de 
~õmetter que lhe vendeífem a efpe- Saa,& elle pos lhe tão rijo as mãos 
cearia q tinháo,corn fu~1daméto de nos peitos , ''que deu co1n elle em 
<>s fazer dali partir fe lha negaffem, terra. Ao qual tempo (e chegou 
& leixandofe eftar no porto, de lhe hum h"1nem dell.c ftiror, & com 
tomar as v2las por fegqrar delles q_ húa efpada deu duas feridas ao i'Aou 
não tomaífem a pimét~.O qualne- ro, cõ as quaes [e elle foi apprefen-

. gocio elle cõmetteo,defpois éj João tar ao regedor: & afsi afcenderáo a 
Hot:né chegou com o tecado delle furia dos Gentios , & Mouros das 
~VifoRey,porq como elle era hú ca- naos qüe eráo prefentes, que vieráo 
ualleiro q todo o [eu [er efl:aua e1n. com aqudle impero hum gr~~nde 
pelej3r fem medo,& d~s outras cou numero . dclles [obre os n&tfos, os 
f as q pertencião a capitã~ tinha pou quaes · por fe defender, fc acolhe-
co difcurfo & cautelas:tanto fez cõ . ráo a húa Igreja que tinhão feita 
'Antonio de Saa,& elle tambe1n ef- que era de pedra & cal_,onde lhe; lÔ-
candalizado d~s M.ouros,q confia- go con1eçarão por· o fogo,porq os 
do na gra11de frôta &·gente nAfTa q não podiáo entrar. Os nôílos venA 
era entrada na India,& valenti~s de· do[e n1aes afrontados do fumo, 
loáo Homé_, com fauor feu romou que das armas delles, fairiío f6ra, 
as velas ~s naos dos Mquros, o que & começarão entre fi hun1 fmío(o 
~lle~ f~fr~~ão. por in~~~ ~~o po~er~ jogo ~~ ~~~il~~as,& pe5~ que f~z~o 
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afa~ar os Mourós êoíno elles -cráo po,& culpas auiáo de_ter quada dia. 
tmllto.s, m?es canfados_ ~as forças cotn que pagaffem aquelle damno 
que ~esf~llec;dos do fpmto todos prefente : & quando o regedor de· 
ficarao alt mortos , entre os',côrpos ÇouHio não quife!le vir em boa pâz_, 
dos Bar?aros a qu~ clles tinháa ti- então pofdfé ~áos ao caHigo. O q· 
rado .a vtda. A~ temp~ da qual re.. dom Lourenço comprio, porque 
uolt~ elle Chnftouao Zuzarte era chegado a Couláo , mándou dian~ 
cheg~do COf!l fua carauela ali com te hum recado ao regcdor, & polo 
recado do feitor de Cochij .fobre o · atraher â paz , deu a culpil do ca(o 

• negocio da carga : & porque elle aos môrtos :-os quaes fe foráo viu os 
e{taua no mar, & não teue m5do o-ca(l:igo de · feu pae lhe fora maes 
pera acodir a efie infi1lto., ' [e fez â afpe_ro que a mefma môrte,por feré 
velá pei entre as naos dos Mourós, perwrbadores da p~z que elRey de 
& veo pór fogo a·cinquo q achou Portugal fcu_fenhor queria. ter com 
apartadas das outrasJas quacs quã.:. os princ1pes daquellas pa.rtes. Perd ·_ 
do fahia do porto c;leixaua em húa nenhúa defias branduras de .que dó 
lab~reda. Vendo o VifoRey que no ·Lourenço quis vfar aproueitaráo: 
lugar onde lhe cõuinha ter paz por ante deráo oufadia aos d.a terra de 
razão da carga das na os , acha a a _ tirarem âs frêchadas a. que~u l~uaua 

~ guerr~ trauâda ~01~ tanto damn~ efie r~cado. E vinte quatr-o ·naonj 
.recebtdo, ficou mm confufo, porq efiauao po po~to como quen1 Çc 
~fie cafo pedia cafl:igo por parte dos punha e1n def~nfaõ ajut)taranfe to-
Mouros ·, & por parte· das naos. que· das em hum corpo, m.oilrando te ... 
tinha pera carregar d1fsimula~ã_o. rem .em-pouco as offcrtas, & pâz de, 
J;inalméte detcrmin~do -no que lhe dom Lourenço. E porque Chrifto"'! 
p.areceo maes necdlàrio, afsi como 'uão Zuzartc tinha dittO ·que eíla ~ 
d.o.m Louren~o vinha ~vela com a uão ~h algúas luos de Cananor,& 
t~c;:s frc3ta,náo ouue maes deten~a Cochtj , mandou dom. Loureüç0 
de· o man~ar,&lpartir,que em quan , notificar que fe ali dl:auáo algúas 
to. fe mu~ou da fua na o ~ F rol de b deites · dous lugares que [e faiffeLV. 
!llar, capitão Ioão da Nôua, com . da companhia das outras : porque 
muita fidalguia, & eH:es capitães, queria cafiigar o damno dos mÔrr-

. V:afco Gomezd'Abre.u,Manud T~- tos, & a injuria que era feita ~qud
Les , Ruy Freire , & ~s . carauelas de la armada d' elR:y [eu 'fe.nhor e~· 
Gonçalo de Paiua, Lopo Cheno_ca, defprezare1n a paz que lhe daua.Ft-:-
&'Ioão Homem. Leuando auifo q . nalmente os Mouros fe epcadc~ráo 
v,iffe fe per algun1111Ôdo podia apa- to~s hús com os o~tros,& a~i pe-
cificar a terra péra auerem carga da re'C:er~o todos .. em hua brafa ~e fogo 
pimenta,& que pera iífo deffe a cul defpms q f orao bc1~ ç?nqmH:ados 
pa; ao morto, porque Jefj?ois se~- cõ a !~~ia ~a ~nil:hena J & .for~a da~ 
· · · -- - ' ·· A a lo lança~ . 
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c_pã primeira 7Jecada 
lnnçadas dos. í10íT'os.: & al~s Mau~ 

' ros que e[caparão 'foráo os que fe 
lançarão a nâd?· D~ qual vi[t~ria · 
dom Lourenço mandou logo noua 
a íeu pae pet Ioão Homem,que no 

. cõmertcr defias naos Deos fez por 
.... elle hum milagre, dandolhe hum 

pelouro de bombarda _.nos peitos 
. fobre hGa adarga , & não lhe fez 
inaes nojo que cair aos . feus pc~s. 
Parece que o feu zelo no aéto do 
primeiro infulto,de que dle foi cau .. 
{à, foi tal qüe por elle não teu e cul-

. pá, pois Deos otefl:enlUnhou nifl:o 
que fez polo [aluar . & com tudo 
:tfsi pbr dl:e feito,como por outros 

. de P<:>uco gouer~1o de capitão que 
_ . por e~le eráo paflados, r o _YtfoRey 

lh~ m·ou a carauda : a qual deu a 
'1N1'W 1Jarz Nm10 Vaz Pereira,hú fidalgo hon-

~rado, que como veremos per meri~ 
to~ de fua peífoa nefia conquifia al-
·cançou gran:de nome. Don1 Lou.1. 

. tençq aé:aba~o dl:e feito~p~rtiofe pe-

c . 

. ra Cõ~:le Coulão,que fer4 contràCo-
-chij ôbra de quatro kgo_as: & ali 

.d.eixou algúas naos ~ carga da pimé-
1:~ pei: me~o de ~um ; f=h.rifião_ ~a 
terra chamado Matthi~s, que -a 1ílo 
·cleu grande auiamentq : câ P?r ra-
zão do proueito éj recebiáo de nôs, 
em todolos pôrtos onde chegaua-
mos~ como ·ni!Io não ~!1trellinhão 
Mouros , o Gentio andaua e1n 
cómpetencia a quem nos gànharia 
' maes a vontade com beneficios, 

& princip~lmente coÍn dle~ · 
de con1mercío ~1ue era 

de tanto feu pro- · 
. . . -

UCltO. 
\...4 - - ' 

CAP I TVLO. v. 
f (o1no o Jl"jfoRey fe rvio com 

elRey de (ochij em hum ac1o 
folernne) em que lhe entregou 
certas coufas : f5 .{_Orno aca-
bad;;t a carga das naos,as ejpe-
dio pera efte Reyno . . 

f&~~r~ ; LREYDOMMA~ 
! ';~ 5t-."~'i n~el como tinha fa-
1 ~ ~ %.~1 ; b1do os gran~es ~raba 
l c:~ (-;)?,____ ~1 ! lhos que Tnmupara 
e.., ~ ,_ ~~P . 

9 
·-

1 Rey de Cochij paí1a-
ra na guerra que lhe o C.amorij de 
Calecut fez)por lhe gratificar os me 
ritos de .quanta f~ mofirou no pro. 
ceífo daquella guerra acerca da guar 
da da vida dos n~ífós : quis per o 
VifoRey dom Franc~fco mandarlhe 
rnoH:ra da boa vontade gue lhe tí-
nha ·por efias, ~bras. E porque ao 
'te\npo que elle VifoRey chegou)ti~ 
nha ddifbdo do Reyno Trimum-
pad por fua muita idade, & efl:aua 
recolhido entre [eus Brammanes 
c.omo homen1 qu~ei_xaua o mun .. · 
·do , & eni. [eu lugar reynaua hum 
[eu íobrinho per nome Nam8eado-
ra : quis o ViloRey informarle do 
feitor & officiaes de Cochij como 
paílàua o negocio do reynado ddlc: 
Principe,por lhe dizerem éj era por 
fauor delles, & nio por lhe perteJ;l~ 
cer o Reyno. Dos guaes fo~be que 
o verdadeiro herdc1ro de Cocbij 
( fegundó o vfo dos Malabares ) era 
outro [obrinho do Rey paílàdo, o 
~-·-- ·- ...... ___ "· - ·~ qual 
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qual ,;uiJdauã na ferra lánÇádo com efr;ado alcatifado & paramentado' 
o fenhor de Repelim : & nas guc:r- de _panos&' bandeiras de ft.:da,oi1do 
ras paífadas dentre feu tio & o C<a- elle & elRey fe auião de f!ilentar. O 
morij fe lançou 'co1:n elle em adio qual coineçou de apparecer e1n or~ 
n~ílo ·, fazendo quanto damno po- denança cõ fua gente de gue~-ra diá .. ' 
dia a feu tio. Pola qual razão,quan- te & derras, fegundo o vfo de feqs 
do o tío deüfho do Reyno de ela-· recibimentos de fefra : & elle po ... 
rou efrou~ro por herdeiro, pof\:o q fio em hum elefante _cu berro de pa~ 
,pc:rtencdlc a elle por !J.1.aes velho: nos de feda & arraiado de b~rlas,' 
& f obre dh eleição do tio , & n1e- & outras galaritarias de entre ralhos . · 
rito da gra!,de amizade que (empre ' que feruem de louç(linha & paramé 
no~ guardou,c:ra dle bem quifio do tos dos elefantes, prü1cipalmente 

· çommum da gente de rodo o Rey~ os que faõ de fua pe!I'oa' em que có-· 
11o."Poré acercá de algús principaes fif:te todo feu e~b~o.:, Porque fobre 
era o desherdado mui fauorecido fi não trazja rnaes que hum pano 
& com fauor·ddles andaua peiturr- de algodão mui fino encanchado; 
bando Nambeadora f ao qual ne-L . a que elles _chamáo Puraua com qu~ 
gocio elle feit~r acodio com. todo- (e cobria da cinta t~ meias . penlas: 
los da fortaleza, & com feu fauor o & todalas outras partes ouas fen1 

' tinháo entretido em pt>üe. O Vifo~ maes ornafl?.cntos que os couros da 
· Rey como teue eila ·informação (ua canu:, & no5 oraços ti1;lnílhas . 

pofl:o que eJ.'ltre clle, & elRey ouue d'omo & pedrada, & hum barn:te 
vifitaç0cs de fua chegada, o macs q alto· de ~arcado. P~fios ambos uo 
efperaua fazer guardou -pera a vinda lugàr de feus efientos,& a gente em 
de dó Louréço:por caufa de quãtos ordem & filencio , come~ou o Vi~ 
fidalgos & bom és nôbms e rã o idos foRey em vtz entoad~ propoer ~ · 
com dle, os quaes conuinha ferem difcurfo das cou[as paíladas defpms 
prefentes â entrega das peças que le- que o Almirante dom y afco 'da 
uaua pera, elRey. E ainda pera ma- Ga1nma de[cubrio a India , & que 

i- ior (olemnidadc defte aétq , Janto -~ tenção principal que elRey dom. 
que. dom Louréço ve:o de Couláo, Manuel feu fen h6>r teuera nefi:e def-
mandon dle VifoRey :auifar a et. cubrimento/ôra defejar a comrnu .. .' 
Rey que vidle âquella fortaleza re- . nicaçáo dos Rtys Gentios daquel-
.teber certas coufàs & recado que las p~rtes. Porque tn ecliante dia & 
lhe elRcy de PJortugal r Íeu fenbor o cqmmercio que.he hmn vfo que: 
man_daua: & junt~s todolos capi- procedeo das nc:cefsidades dos h~-, 
tães & principaes pdfoas vdhdas n~ms , & fica em vinculo ~e <!llUl .. 

rle fefl:a .. foi[ e com elle a hüa gra11~ zade pcrafe cornmunicaré hus com 
pe ran1Sda q perfl-d1:e aéto era feita os outros : rtfultaria defta tal com~, 
cliante da Jcrr.c1a dos~ 8!Io~ ,çon1 hú lUUniça~áoJatnor, & dl;c amor_da~ 
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,ria as Õrelhas f..-:tcilmente aos natu-
raes a que a fê d~ Ie[n ÇhriHQ nôffo 
Redemptor foí1e per elles accepta-
da & fe rornafle a renouar no ·ani-

J 

mo dos pref~ntes , como fora rece-
bida per [eus antepaflàdos,per a pre-
gação do bemauenturado [aõ Tho-
me [eu ApoHolo , cuja cafa ainda 
cntli os naturaes efiaua auida em 

_ veneração como coufa fanéb que 
dia era. E porque na vinda dos ca. 
pitács que dRey feu fenhor daquel-
-le tempo t~ o prefente tinha inuia-
do,naqudle Reyno de Cochij acha 
ráo acolhitnenro, f~, & verdJde, & -
110~ outros daquella terra Mala bar 
o contrario, ao menos etn padecer 
tanto rrabalh6· por conferuar efia 
:~mizade,& guardar dla fê promet-
tida como tinha paí1àdo Trimun1-
para Rey de C~chij, o qual não f~-
. mente auenturou feu eft~do perdeu 
do a n1aior párte delle , n1as ait1da 
dous fobrinhos : en1 rerpuneraçáo 
de todas dbs couf.1s elRey fe~;~ fe-
nhor como principê grato a feus 
:amigos lhe rnandaua tre~ coufas em 
íignal de an1or & lembrança do q 
}'Or [eu fc:rmço fizera. E pois elle lei-
xara por herdeiro a Nam beadorj 
feu fobrinho que ali dtaua prefen-
te, o qual era conhecido & recebi-
do por Rey de C6chij : dle Vifo-
Rey lhe queria entregar as coufas 
que traziaJ porque que111 herdaua o 
Reyno, tar~bem era digpo de rece 
.ber os mentos delle.A Brim eira Q;Is 
quaes coufas era aquel.la coroa d~:pu 
to.,.? qu~l elle lhe punha f obre a fua 
cabe~a en1 nome do n1tÜto alto & 
r--~- . !...- • "'--- ...... -- ... ~ ._.,. - - - -

muito poderofo dom M;:muel feu · 
fenhor, Rey de Portugal,& dos AL 
garues daqué & dalé mar,fenhorde 
Gnin~J '&da conquiíh nauegação, 
& cõmercio da Echipia, AraGia,Per 
fia)& India : dizehdo as quaes pala. 
uras fe leuantou, & tomando nas 

_ tnãosa coroa que lhe tirrháodiante 
pôfb em hum bacio, lha pos [obre 
a cabeça.E profeguio maes,dizendo 

· que no aél:o daquella coroação, el-
le en1 nome d'elRey feu fcnhbr o 
fazil Rey & legitimo fuccefi'or da. 
<j_uelle Reyno de Côchij : & nôua-
mente lho daua, po!l:o que outra 
algúa peOoa pretenddiê niflo ter 
dcreito po.is já tinha perdido e !ta au. 
ção na guerra que fez a Trimum. 
parâ como elle tinha declarado per 
fua v1tirna Jontade.E em confirma-
ção deíb Óbra g ~lle ViloRey fazia 
em nomed'clRey feu fenhor, dle 
per fi & per todos aquelles capitães,· 
fidalgos, cauall~iros efcude!ros que 
prefentes dhuáo , promettia que 
por honra,defençáo)& accrefcen.ta-· 
menro.da peíloa real)& efl:ado dd~ 
le Rey de C~chij offerecer fuas fa . .' 
zendas & peúoas, fegundo lhe era 
mandado nos regimentos que tra-
zia d'elRey feu knbor. Pera ;;t qual 
execução quando neceffarjo foífe, 
fua alteza o m:mdaua com naos ar-
lnadas & gente de corações mui 
leaes & h€1S, a rdidír naquellas 
partes : & que em memoria do dia 
da batalha em ~ elRey Trimúpar~ 
perdera feas {obrinho:-;, lhe aprefen-', 
taua outra peça q era aqllefla copa 
.9' ouro que tlnha feifcétos cruzadoi; 

~ J - - ~- • & dentr.o 
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& dentrÕ hmn padrão de tença de do .cor~çáo delle, & de todolos que 
juro . em quad~ bmn anno de ou em diantereynaílêtn etn Côchij-: & 
rra tanta cont1a paga em outra tal q em todb 9ifcurfo defua vida feus 
copia naquelle dia em os feitores q feruiços feriáo tefl:emunha ddl:e a-
ali e~iudfen1 , a elle & a todos os 1nor, & con1 ifio deu com húa paL 
feus .{ucceífores, & com efias pala:-- ma (obre a outra ~o mo quem aca-
ura~ lhe aprefentou a copa. Dizen... bara. Ao qual termo começarão· as 
do rriaes qut:aterceira toufa q lhe el trombetas com todolos outros in-
.Rey [eu fenhor mandaua em fignal firumembs a denunciar o fin1 Jefl:e 
de amor por fe maes obrigar à de... folemné àétO· : & como as ilaos e-
fençáo daquelle Reyno , era querer 'flauáo efpetando pbt e:: fie íignal; t~~: 
ter ali húa fortaleza que foíl'e cabe... bem fizeráo fua mtJ.lica da artilhe .. 
ça & apoi..lento delle capitão n:úr, tia grôJfa ~ meuda,de maneira que 
& dos outros q pelo diante foD.enl afsi no mar como na terra tqdo era 
no gouerno da conquifia & cõmer prazer & fdl:a defia coroação d'eL._ 

· cio daquellas partes : pera q as hélOS l{ey. O qual acabado aquelle pri-· 
do Reyno ali vieífem tomar carga, n1eiro aluoroço·efpedindo.fe do Vi .. 
& não a outro-algum portodaquel.. fo Rey,& p~taguell~sfidalgos com 
la terra M·alabar,com q-ó Rey11o de grão pómpa foi leuado âs fwas ca~ 
-Côchij foíTe augtn.entado & e11nó- .fas • indo diante delle. hôm,és com 
.brecido. E po-r quanto dleVifoRey ba(;ios de prata alws em q Leua.uáp 
da notificação & entrega deitas. cou as. peças que r~cebeo,fôrt.1ente a cq .. 
Jas auia de inuiar certidões a dRey rõa qu·e a não-tirolil da. cabt~a de C-· 
.feu fenhor,pédia aellcNambeadora pois q-ue.lhefoip~fta.E porque cd~ 
Rey que lhe mandaíTe paífãr feus in mo Ôra diífemos no coraçãió de to-
firomentos eomo as acce.ptaua & dolos naturaes da t:~rra,, ei1:e princi-
recebia com aquclle amor & vonta- pe não eHaua rect:;bido por Rey de 
;de, fegundo per elle VifoRey ll?e Côcbij,polo fàuor q~e algús dau:ão 
.erãn aprefentadas. No fim. do qual ao outro fobriaho d dRey q,Ut an;:- _ 

· arezoam:enro, como efies Malaba- daua lançado com o.fenhot de Re.-
.res faõ de-poucas·palauras,cõ efias re pelim :quando virão tão nÔuá cou·-
matou elRey de Côcbi j -a fubfiácia f.1 com.o foi á coroação de fie~& q:tJe 
de t:odalas de cima. Que os infiro- em nome d' elRey de Pol!tugal era 
mentos que pedia lhe ferião dados, confirmado pot Rey c0m tal ivletn 
& que nelles & vocalmente aos pre nidade j não qu{arão· dizer _,ott fazer 
fei-1tes~ & aufentes denuncíaua rece- . co ufa aigúa cont~a; dle ~m fa~1?r 
ber & acceptar aquellas coufas da do·outro_,temend<D-g por J,ffo (ena:o 
1ná.o d.' elRey dom Manuel fomo cafl:igados;& e fie temor ?3 fez _<q,tne 
do 1naior Príncipe do ponente , & to:s dos re~oliços q·tn'Omao. Fma~ 
Rey.d~smares. doüriéte_,& fe~hoJ 11~~n~e ~fs~ª~o.u dh ~am~eadc:_~ ·"· - ·- -·----·-- ---- ---- - · Aa 4 . tao 

~-;-' -:"' .... 



'Da prihuirà · q)ecada 
tão pacifico Rcy que os que lhe de particularmetirê efcteucremo.s fuas 
antes eráo contrnios, por lhe ga- coufas . 
. nbar a vontade, & os amigos co1n 
prazer de o ver naquelle dhdo: to-
dos j untamrnte,quada hum em feu 
n1Ódo trabalhauão polo contentJr, 
principalmente no dar da carga as 
naos , que era a couC1 em que elle 
logo guis 111ofirar ao VifoRey quão 
grato era da n1erce ·que tinb.1 rece-
bi~ o. De maneira que f~gundo o 
tempo era curto o VifoRcy defpa-
chou em b~.=eue [eis naos, que p:nti-
-ráo de lâ por todo Dezembro da-
quelle anno, & en1 Feuereiro do 
anno feguinte partirão dous capi-
tães,Vafco Çomez d' Abreu,& Ioáo 
.da Nôua :dos quaes daremos def-
pois razão, por muernaue1n no ca-
111inbo. As outras feis na os rep~nrjo 
o VifoRey em duas cap·tanias m8-
res, húa deu a Baíhão de 3oufa, en1 
cuja companhia veo M;1nuel T~t- , 
les, & Diogo .. F~rnandez ~orrca, 
<juada hum em fua nao,que chega-
rão a efl:e Reyno. em faluamemo: 
& a outra capitania môt deu a Fer .... 
náoSoares,com o qual vierão Dio-
go Correa,& Antão Gopçaluez. O 
qual logo â L1ida da·India teu e tem-
pos contrarias com que:: fez nbua 
nauega.çáo , vindo per fara da ilha 
de faõ Lourenço, & elle foi .o pri-
n1eiro q a defcubrio pela parte do 
ful, & nas agoadas que f~z, tomou 
algúa gente que trouxe contigo: & 
per efie nouo c~minho fez a vi~gé 
.tão breue que chegou a eH:e Reyno 
a vinte tres de Mayo de quinhentos 
~f:~~~ da q~al _ i!ha .:m ~~? ~c~np~ 

CAPITVLO. VI. 

~ C o mo e!Rey dom M &ntte! 
mvtndou Pero da_ Nha_ya â 
.. lt-1ina de C ,o fala, f5 do que 
pajfou no caminho tê chegar 
ao p~rto det!t:t, onde je{ hua 
fortaleza. 

~~~~ N TE qne entre~ 
tnos 119 ~mno de 
quinhentos & [eis 
por guardar a or-
dem do tempo, 
co1H1em efcreuer-

mos a partida de oito v~las que def.. 
pois-que o VifoRey dom Francifco 
d'Almeida pqrtio defie Reyno,par-
tiráo ram bem 'f} eile de[cubrimento 
& con~uiila: húas em Mayo,capi-
rão mor Pera da Nhaya filbo ele 
Diogo d; Nhaya, hum fidalgo Ca~ 
fielhano,que nas guerras de Ca1td-
1a [e veo a d1eReyno ao ferui~o d'd 
Rey dom Affonfo o quinto>& em 
duas farão Cyde Barbudo, & Pero 
~.rdlna,gue partir~ o em Serébro 
do n1efmo ann o. E cG:es dous c<~pi
ráes mandaua elRey que'foDem de[ 
cubrir toda a terra do cabo de Boa 
E{perança t~ C>ofala ., & parte ch~ 
quellas ilbàs, ver [e achauáo nÔ_u:t 
de Francifco d'Albuquerque) & Pc'"' 
ro .. de Mendoça que fabiáo ferem 
ddaparecidos naguella paragem ,fe-
gundo cfE~~~!n~~ ~ d~ viagerr~ do

1 qm 
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qnal Cyde Birbu_do diremos êm fe~ elle leuaua úã gritide ~ &· pódiit fa~ 
temp?_,por contmuar com Pera da uorecer o cafo de C,ofala _, determi~ 
Nhaya. Como arras hca pala fama nau de mandar com elle a Pero da 
que: o Almirant~ dom Vafco da Gá1 

• Nh~ya : pera fazer naqueJle refga .. 
1na achou da Mma deC,ofala quan te hua fortaleza . & ficar ali con1 
do defcubrio .a lndia : mandou el- ofliciaes & -hon;ems de armas ao 
Rc:y dom Manuel i Pedralua'tez tn~dót do cafiello ·de faõ Iorue da 
cabral:q mandaffe á ellaq~la11do ~oi Mina ' que fez elRey dom lgJO o 

. na armada no anno de qumhentos, fegundo , donde tomou o titulo 
que caufou in~üa~ elle-a iffo Sancho de fenhor de Guinê (como arras 
de Toar. _Ddpms a [e>gunda vez 'o fica.) Em companhia do qual Pe ... · 
Almirante' nà armada do anno' de ro da Nhaya ordenou irem f eis vê..: 
quinhentos & dous _,per fi mefmo · las, tres que auiáo de paliar /à In dia 
foi ver eite refgate : de maneira que ' pera trazer carua dé efpecearia, por 
afsi per elles como- per outras arma- ierem na os p~derôfas & de pôrte 
das g fuccederáo i1os annos fegui~- pera iffo _, era a fua , & as outras etn 
tes··, teue elRey muitas·1nformaçõés que hjáo por capitães ·Pera Barreto 
deite !raéto do ouro. Donde fe càu: de Magalhães filho de Gil ·de Ma-' 
·f ou affentar·elle, que na cidade de galháes _, & Ioão Leite hum cáual ... ; 
·Quiloa [e fizdfe húa fortaleza: por- leiro de Sanra·renl: & das outras 
. Gtie co1n ella & outra etT\ Maçam- rres eráo_ capitães, feu filho Francif-
bique_,& amizade que tínhamos cõ co da Nbaya, Ioáo de Queirôs, ~ 
dRey de Melindc,fi.caua toda aquel Manuel Fernandez que auia defer-: 
.Ia côfra Zangue bar debaixo do titu- uir de feitor na fortaleza que [e a-
ld de feu commerc,io,pera m~es fa- uia· de fazer en1 C,ofala, as quacs 
cilmente (e fubH:entar húa fátaleza por feren1 nauios pe.quenos ma.n-' 
em C,ofala. Porque çon1o as mer- dana dReY' don1 Manuel que an ..... 

· cadorias. com que fe auia de refgatar daffetn naqnella c3ll:a eni guarda · 
o -ouro rodas vinhão de Carnbaya della & no n1aneo das coufas do 
~s pouoações .. dos Mouros que há- commercio. Prêll:es · dlas velas ao 
bít~uão ndla cÔ.fia:ficaua o maneo tempo qpe podião partir er~1 cõpa-
defre negocio maes corrente pera nhil de d6 Francifco, per defcuidO 
bem do commercio do ouro, & do mdl:re q não vjgióu a bomba, -a 
hGa fJ(aleza fe fauoreceria c01n.as . nao Santiago em q Pero da· Nhaya 
outras , & todas com ã"lgús nauios auia de ir fu~itaniéte fe foi ao fúdc: 
que andaflem naquella c~fra , & c~m· o qual de~ail:re ficou clle Pe~·o 
dta foi a principal canfa port]Ue da Nhaya. fen11r com dom Fra~1oC., 
mandou a dom Francifco d' Aimei- co & dezoito' dias de Ma yo dtl da 
da, que fizefle f~rraleza en1 a cida- Trü;da.de q parti_o.em ?urrana.o c ... ha, 
de· Qniloa. E co1no a· armada qtJc 111ae1a fanéto Spmro q l~e amara o .. - -- ~ - - ·- - - - ~ ~ - -·--- : · ' - -· E [qbre 
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C)) a primeir.a 7Jecada 
E.Cobro·elkdefa.fhe 18gçv no cami:.. 
t1ho acronteceo outro a João Leite: 
'{tapiáo. dttb6a:das n:aos: o-qual per 
querer âl proa fifg.ar bu.m., peí~e c a-· 
h·io·ao mar·pera~ fern:pre .. Segu.inde! 
P,ern dá Nhaya fe.u càtninbo, curo o 

· d d ·1toG . F.art10·tar e queren o os pt os. egu· 
Fal! dobrarem o cabo: de H0a Efp~ 
r;an:ça f(!)ràofC meter e1n tara altum, 
qne co.nfri0 .não. podião manear as 
vefas: têq:.ue os temp(!)raes do matr 
frio os vic:ráo metendo 1.10 quente, 
& conl'. n derradeiro que temerão 
Pero. da ·Nhaya.ftt· a~hou con1 feu fi 
lho & Ma:nuel FernaHd~z correndo 
tante>"COln ellé que os trouxe ao por 
tlo que dekjauão, que foi ~bana do· 
Fi~. de C,ofal:a, onde dle, 8tlis eLp.e.-
ràr algús.di.as. tê faber a fqrtuna dos 
outtos capitaes. Dos quaFs Ioão de 
Queirôs padeceo a maior ~ }áorqut 
correndo co1n aquelle temporal foi 
ter ~quem do cabo das correntes o: ' 
bra. de fefenta legoas onde chamaú 
o rio da Lagoa, & com l1ecefsida'-
de de tmnar agoa fabio e.in terra em 
húa ilheta:,a; qual os n&ffos éhatnáo 

I -
das Vacas: por algúas 9ue ali virão 
andar. A gente de húa pouoação q 
eftaua 11elLa, vendo o n'auio á def-
pejaráo~& Ioão de ~ir2>s parecé~ 

. dolheque t~dla achariaalgús man~ 
timentos . fabio· em t~rr~ com até' 
vinte hometns: dos quàFs ekaparão 
quatro ou cil'iquo bem feridos· que 
fe recolheFão ao·nauio,<Ie que· hmn 
àelles era Antão de G~ efcriuáo del-
le, todolos 'outros forão mortos âs 
mãos dos negros d~ aldea. Parece ~ 
uão foi tanto .. e.ft~ ·d~~q~ P?.!~- que 

loáo·de Qtte:irós: hia fazér,: ~ua'nro 
polo qu~ tin:bá:o ru:ebiào de 'An-
tonio deCam.p,e: o qual: vindo da 
In dia: fez ali·· fu:a agGad·a: recebemJo 
delles muito_ ga{a.lhado:feg~ndo flfla 
pobreza:, & porí efpedida d~d;ee· g-1 ... 
iillhado.: captiuarág atgü's del:lb {.JUe 
troux~ráo: configo~ A quali. coufa 
em· todb,efl:e difcmfo ·<ire nô!fa h:li. 
tl:oria tema. feito mmi.grand€ mal:tnt. 
quel.las partes, -c~ por m~ pequenus 
coh>tçJ~s .que a~lgus dos. no:flos C€JD!1'r 

1n.ettnão com os· naturaes· da: teH:a 
onde forão ap0r:tar ~ os fc:gund<Ds 
que .defpois -ali. forão; ter pagará@ 
pelos primd ros. Ficando a geme 
defie nauio de loáo d-<i: ~irÔs Gmn 
piloto, t:neRre, ou pe.fToa. pera_lh@ 
i:narear, como Deos- prcmé a todalas 
necefsidaJes;vtw ter eom elles Ioá.o 
Vaz d"A.hnada a quem Pero cla 
Nhaya; tinha' dado a capitania: da 
nao de l0ão Leite dJmuo : o.qu,L 
:Foá0· Vaz proueo- efie nauio &· (\) 
leu ou configB·, & ~fsi hum batel 
que achou l~ junço, de C,ofala.er»t 
que hra Antonio ·de Magalbães ir-
mão de l>ero :Sarrero,que ficaua am 
cabo de faõ Sd)afiião.) & mandatJJ 
p~dir a Per0-da Nhaya hum. pilor?), 
por«lu.e o feu não fe aEreuia' ao m~J
t>er no poroto de C,oj:-lla ,. temendo 
os bai.x08 dali, por fet nouo n:aqL1.et-
la na1:1egaçáo. E ndl:e batell€uaua 
Anromo déMagalhães cinqu.o,Pm:-
tugu(i':fés que a~bou• .no rio ~tox. 

. 1ne, que krâ dez legoas a quern d~ 
C,ofal~: os quaes: the entr~gat~:~ 

M d 1. · ~ o os o1.1ros: a 11 Ja tn·~ws: r.n:or.ro~, 

&·_ erio- da . companhia cl·~ O!J.tros 
- -- · - ~ - ·---~ que 

J 
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qúe erâo paOàdos adiante,todos do · e!Rey que, farão ter a feu poder&· 
11auio de Lopo Sal1chez que partira d~u, maes com temor que com de .. 
qdte Reyno com o VifoRey dom feJo de lhe dar a vida efperando có 
Francifco. O qual fegundo elles di[.. elles ~1zer algum negocio de feu 
f~rão fendo âquem do cabo das cor proue~to. Porque como pola tonfa .. 
. rentes quarenta legoas, com algús dá de ~lôa,& ddl:ruição de Mó-
temporaes que teue, leuaua a nao baça os MoLiros de toda aquelb 

· j~táoaberta que não podendo ven- c<3fra ficarão affombrados, & fobr~ 
cera agoa dcrâo ~omella em feco, Hfó ouue lôgó fama darmada que 
faluando fuas pdloas,mantimentos vinha per ali, vierão dl:es Portugue 
madeira., & pregadura con1 o. maes fes que confirmarão tudo : dizendo 
que era necd1â.rio pera ordenarem que tomarão aquelle caminho pa· 
hum carauelão:determinando ire;n recendo lhe .que era j~ ali o capitão 
ndl:e ar~ C,ofala,porque como lei- Per o da Nhaya, & dos omros que 
xauão Pero da Nhaya pera partir fe meterão no caraueláo não fe [ou_. 
confia,uão.que chegando ali tinhão bé mae?, parece q o mar os comea· 
feu remedio. Porem como Lopo l1or a ;vafilha fer pequena. Pero da 
. Sanchez não era natural deite Rey. Nbaya reçothendo dl:es cinqt\o_ q1 
no,& aquella capit:ania_lhe fora da... leuaua Antonio de Magalhães & 
da por n1eio de doln Diogo d'Al- prouido como a nao de feu irmão' 
1neida prior do Crato,irmáodo Vi- fo!fe ali trazi~a ~ ran.to que veo lei .. ' 
foRey dom _Francifco,por efl:e _}o- · xoua com a fua, & com a de Ioâo 
po Sanchez andar cõ elle em Rodes Vaz d' Almada por. não podcre1nir·. 
& fabia·bédc gal~s,& lcuaua naqlla pelo rio acima & l~uou os bateis 
nao muita madeira, cÍ(como diffe- dellas, & afsi o' nauio de feu filho 
.n1os) de húa da-s que f~ na India fi..:. & qutro qué'foi de Ioão de ~irós' 
zeíl'em, elle auia de fer capitão,tãto de que j~ era feito capitão Pero Tei 
que os da nao [e vit;ão perdidos não xeira morado·r nas entradas. Surto 
lhe qui!ferão 1naes obedecer como corri eíl:cs nauios abaixo. da ponoa-
a' capitão que era. Ame p~fl:qs em çáo dos Mouros, por não poder ir 
quadrilhas hús farão no caraueláo maes auant~'polo rio fer dheito &;. 
com elle, & delles per terra: & fi_ abafado corri àruoredo , viera o os 

· nalmente p~fios ndte caminho de principaes da terra ao vi1Ítar & fa-· 
fefenta que feguiráo a.? longo da ber da parte d'elRey ·6 q mandaua: 
praia os ma:es t11lecerao con1 tra- poil:o que pelos nÓ[os perdjdos 
balho, fôme & perígos que:: paflà- .que la rtnha conGgo, ::ws 9~wes. 
rão: dos quaes erão aqnelles que elles encobrirão fua chegacb, Ja fa .. · 
cf\:auão em ~loáme, & outros biáo a caufa da fua vinda âquellc 
vinte que Pera da Nhaya anue em porto.E porque Pero da Nbaya intl~ 

1 Cp~1l~ ao teE?P?. q~~ Ç~dl~ v~~ c§ ftio 1nuito em fe q~1e~~~ ~!l:~~efmu - - - - -- --· ver 
~ ,:l 



7)a prinzeira CJ)tcaJA 
vêr co.n1.0 X8que á que os f~us cha b'àçábem apdToado: & ainda que 
n1auão Rey,a qual viH:a ellc:s traba- aidade ·& cegueira o tinháo poil:o 
lhauáo por c:fcu{àr, dizendo q elRey naguelle leito,moilraua afsi nos ata-· 
era homem de maes de oitenta ~n: bios de fua· peífoa & p~udécia q era 
nos c~go &. entrc:Ü~dó que não po- fenhor dos outr?s. Perq da Nhaya 
dia ~ir a c:lle_, nen1 menos elle capi- defpois que paílou com elle a pri-
tâo era bc:1n que foíT~ lâ,porque da- 1neira pra~ica de palauras gerae.s,· 
qüdla pouoaçáo~ourraondeelR~y preposlhe que acal:lfà de fua vindra 
eíl:aua era lortge> & per o rio acima era 1:er mandado d' elRey de Porta-
auia muito aruoredo que: impedia o gal [eu fenhor vir ali fazer h tia for-
c:uninho pera 11 fobiren1 os nauios: taleza: porque como manda.ua fa-
toda via concederão no requirimé- zer outras em Qgi.loa & Moç:unbiM 
to delle Per o J'i Nhaya . O qual e f- que,& afsi feitoria e1n Melinde, pera 
pédidos os Mouros com eíl:e recado que fuas na os q audaifem ~1aquelle · · 
fc: 1nereo em todo los ba.teis,& entre caminho da In dia riueifetn dcala 
louçainhas & arii].as foi ter â pouoa · naquelles 'lugares pera leixar & to .. 

~ão d' elRey, que: feria_daquellas ar~ mar as mercadorias a elles ne.cdfa-
meia legoa, & aueria .n~lla maes 9e rias, & tambeln pera refgate do ou-
mil vizinhos>toda de madeira & fe- ro queria ali ter outra en1 que feus 
bes barradas como elles cllíl:umão officiaes ei1iueílem recolhidos. Da 
& cubertas de o lia. SÓn1entc ~s ca- C]Ual elle & todo los fcus auiáo de re-
fas d, elRey moftrauio fc:r do princi cebEr 1nuito proueito, & principal-
,pal da terra co1n pateas & ~:afas grá- mente fegurança ,de fuas peífoas & 
'des: a maior das quaes er,a feir• ao fazenda: por, quanto elRey [eu fe-
môdo como vfamos o corpo das ~hortinha [abidq que âs vezes pa-
Igrejas fero cruzeiro, f~mente com deciáo infultos da cobiça dos C~
a capdla no topo da Igrej~LNa qual fres por fer gente mui barbara & 
capella cftaua elRey lançado em hú oufada, os quaes dahi em dia me 
catei & era táo pequ~na q a cama ~ não oufariáo cómetrer com temor 
feruiço della occupaua tudo: quaíi da forrateza, porque a nação Por ... 
'como que fez ifl:o a m8dq de cíl:ra- rugnes onde fazia aifento, iempre 
do pera dali efbr dando audiencia a ddtendeo a fi & aos amigos. Final-

. to dolos q efteudfem na f1la, a qual mente com efl:as & . burras razÓe!;. 
ell~ tinha paran1entada de panos de Pero da Nhaya'trouxe a elRey a lhe 
feda que refpohdião ao leil:b daqlles conceder que fizeíle a fortaleza que 
CJUe lhe vá o da -In dia. Enrr~do Pçro di zia,mofirando ter 1nuito contcn-

, da Nabaya nefra·grãde caC~ os prin- ta.mento di.ífo pola amizade que d~ 
~ipaes Mouros que ali er~o juntos fejaua ter com elRey de Pornigal_,U 
pera dl:a praébca,o leuarão ao luaar que eíl:a fora a caufa delle mandar 
e~sle _e!Rc:y jazia~ ho~nem .dç ~Ôr recolher vinte Porwguefes que ali 

- -- - - ' - - - - - -~ - -- -.. - • · - - . • .-1 v1erao ... 
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_,-vieráo perdidos de hum nauio, por que o Almirante dom Vafco · Íe:t. 
não receberem maes damno dós quando ali foi ter. Mas com o dRey 
ç_,afres do que tinhão r~cebido :os . era homem que qaanto tinha per-
qu~es mandou 'lôgo_ v~r & cráo a- dido da vi ih, ramo cobrara.~e pt,l1 .. 1 

q~clles que arras diífembs gué deráo . · dencia peta fazer as coufas cõ macs 
1nuito prazer a todo los nôfios, & afiucia do que [eu genro & dl:ou ... j 
muito maes a elle~ en1_fe v;tem fal~ · tros tinbão,foi lhe~ mão á eHe pri-
tios de.quanto pengo tmhao paífa- meiro impero: dizendo que efpe ... 
do. E alem defta 1noíh~ que dRey . · raílem éj ·a terra apalpa!fe os nbífosJ 
deu em folgar com a vi11da de Pero porq_uc elle tinha por ~erto q maes 
da Nhaya_, foi·mandar lôgo ali a cer auiáo_ de m_orrer de febres q a fêrro 
tos· homems principaes que foíTenl . (c os logo quifeílem cometer, por 
·com dle pera enleger o lugar don- ferem homenJ.s mui bellicofos_,poré 
de elle guifeílefazer afo~eza,& a[si defpois que dhs febres lhe debeli .. 
lhe darem auiamento do neceílàrio taílem as_ forças, per efl:e mâdo fem 
a elJa. A qual co ufa & afsi'a entrega verterem fangue proprià na cafa os 
dos Porrugue(es,Pero da Nhaya gra podião tornar ~s mãos.~ ao pte 
tificou a dRey cõ muitas palauras [ente elle.auia por melhor confelho 
& algúas dadiuas que lhe prefentou recebernos com rofiro alegre & có 
& outras que deu aos feus. ac~eptos, ~eder quáro requereffemos por n~o 
& com i fio fe efpedio d.ell~~ vindo tomarem fufpeéb delle, tt v_ir aqlla 
cõ aquelles Mouros ql1e lhe elRey conjunção q-ue elle efpetaua, como 
ordenou pera . eleição do lugar da fuésedeo_,fegundo adiante veren1os:1 

fortaleza q foi ao lôgo do rio onde Porem porq nús ficamo.s naquella 
ef\:auão algúas cafas dos naturaes ~a .terra .maes-tempo do q propbetaua 
terra abaixo da pouoaçáo d'elRey o .efpirit? daqttelle .Mouro_, pofio q 
pÇra de meia !egoa onde era o lítio a:_rerra do~ritia foffe, como elle de- , 
nues·conucmente paraella. Pore1n zta, & .corrt .a .. enn~d~ ~e. Pero da 
(e fora per_ vontade de hum genro Nhaya r.oman1o~ po!le della .& do 
d' elRey cbamado Mégo Mufaf, não traéto do ouro qne.ferira das minas 
·concedera elRey tão leu em ente fa- de que h e. fenhor aquelle poderofo 
-zer[e efia fortalez~: câ elle & om_ros .gentio Benamot~pa: . entraremos 
de [ua vali~ eráo que f c dc::fendeflem ndte de cimo limo feguinte fazédo 
:per forÇa d'ar.nlas, & não confent~r ,relaçã? dellas &_ d_:lle _, & defpo.is 
·tomarem osnoífo~ hum palmo de darem.os contado q Pero da Nb~ya 
terra_, & {e,algúa cÓl,1_[a qmfeflcn~ de . maes fez _P.efpois que acabou a fo( ... 
refgatc,fo.ífe dos na mos >pelo n1odo taleza. 
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L I V l~ O D E C ·1 M. O· 
b ·A- P_l=tiMEIRA D\ECA DA 

. M . 

DA ASIA DE IOAO DE BARROS: DOS FEITO .S~ 
que· os Portuguefes fizerão no defcubrimento & conquifta do~ 

n1ares terras do Oriente, em que fe contem o funda .. 
men to da fortaleza de Sofala & parte das coufas _ . 

que fez o VifoRey dom Francifco, o 
anno de quinheptos & fcis.. ' r ' 

!f (apitulo. I. Em qf!;e fe dej,rr?ue a região do Reyno de Sof-d.l~ 
f5 da;s ~:ninas d'ouro f5' coufos que nella h i.: e5 a fi i os cuJ1ume-s. 
da gente é5 do feu Prin~ipe Benomot âpa. -

~;E:ZZ:E~ O D A a terra ó 
~· .. 

cotamos porRey-
no.de Sofala, he 
húa gran?e região 

~""!~~- ;"-).~~ que fenlwrcahmn 
, · Pri~1ci.pe Gentio 

cha1nado Benomotapa: ~qual a-
bração em m Ôdo de ilha dous ,bra. 
~os de hmn rio q procede do maes 
notaud lago que toda a terra de A-
frica tem,mui defejado de ~ber dos . 
antigos efcrip.tqres porfer 11 cabeça 
efcon_dida do illufl:re Nilo, donde 
tambem procede o noífo 1laire que 
corre per o Reyno de Coqgo. Pera 
qual parte podemos dize1: fer dl:e 
'grão lago maes vizinho ao nÔífo 
. mar Ocçan o occídental ~Í ao Orié 
tal fegúdo a fituação de Ptl-1\olet~leu, 
ca do n1efmo Reyno de Congo fe 
metem nelles dl:es feis rios . Bancàre, 
·ivãba,Cuylu,Bibi1Maria m~ria,Zan:. . 
.::ulo, que faõ mui poderofos em a-
soa: afôra outros fem norne que o 

·f~_zcm q~af! hun1 m~E ~~ LWg~~~l d~ _ 

tnuitas vêlas, etn que ha ilha q:ue 
lãça de fi maes de trinta mil homés 
que vem pelejar com. os da terra fir-. 
me. E ddh;s tres notaueis rios que 
ao prefcn;te fabemos procederem 
defte lago os quaes vem fair ao ma.r 
tão remÕtos hum .do outro: o que 
corre per maes terra_.., he· o Nilo a: q 
os Abexijs da. terra do Prd\:e IoáQ 
cbamáo Tacuij, no qual fé metem. 
outros dous notau~is a que Pcholo_ .. 
meq charna AH:abora & AH:apus,~ 
os paturaes Tacazij', & . Abanhi. E 
pofro que eH:e Ab2nhi ( que acerc"-
delles quer dizer pae das agoas pa-
las muitas que leua ) proceda de 
out~o grande lago, chamado Bar .. 
cena, & per Pcholmn.eu Coloa , & 
tam·bem tenha ilhas dentro eqt que 
há algús mofieiros de Religiotê)s 
( como fe verâ em a nÔífa Geo~1·3~ 
phia,) não vem a conto ddl:,c no !I o 
grande lago: ca fegm1do a infoàna-
ção que temps per via de Congo & 
d~ ~ofa!a fc~~ ~e coropri~o 1naes de 

.cem 

.. 



· Liuro 'Dectinõ r 1 r o . 191. 
cÚn legoas~ O rio que vem, contra correo tes tê a boca do rio Spirito 
Sofala, defpois ·que fae defte lago & Santl:o apartandofe hum pouco da 
cÔrre per muita difiancia {e reparte fralda do mar, tudo faõ campinas 
em do_us ~raças, hum vae fair ~qué de grandes criações de rodo genero 
do cabndas correntes,& he aquelle de gado: & tão pôbre de aruoredo 
aq os n~!Tos antiguamcnte chama que com abôfia delle fe aquenta a 
uão rio da laguoa ~ & bra do Spiri- gente & iê vefte das pelles por fer 
to fanéto, nôuan1éte pofio per Lou mui fria com os ventos que curfaó 
renço Marquez que o foi defcobrir daquelle mar gelado do ful. A outra 
o anno de q~arenta & cinquo: & o terra q vae ao longo do rio de Cua ... 
outro braço fae abaixo deSofala vin ma & do interior df!.quella ilha,pela 
te cinquo legoas chamado Cuama, maior parte he montuôfa cuberta · 
pofro gue dentro pelo ferrão outros de aruoredo,regada de rios,gracjofa. j 
p~uos lhe chamáo Zébere. O qual ctrt íi.1a íituaçáo, & por i{fo .mae~ 
braço he mqito maes poderofo .em pouoada, & o maes do tempo eft~ 
agoas que o outro do Spirito fanéto nêHa Benomotâpa: & por razão de 

· potfer nauegauel macs de duzentas fer tão pouoada fogem della os ele~ 
-& cinquoenra legoas , & nellc fe fantes & vão andar mi outra de cant 
mercre1n dles feis notaueis rios,Pa. pina que diíTemos quàfi em tnana:O.: 
11hamcs, Luam guoa, Anuya,Man- .das como fatos de vâcas.. E não po~1 

.jc;m~, Inadire, Ruenia: q~e todos de fer menos, porque geralmente 
regão a terra de Benmnotapa, & a fe diz entre aquelles C)fres que 
·roaioF'parte dclles leuáo muito ou- .quada anno morrê quatro cinquo· 
rq que nacc nella. Afsi que có efres mil cabeças:& ifto autoriza a gran-
dous braços & o mar per outra par de cantidade de marfitn que [e dali 
te, fica dl:e grão Reyno de Sofala leoa pera . a India. As minas ddb. 
em húa ilha ~ ted ~e circuito maes terra, onde fe tirá. ô ollro , as maes 
à e [e te centas & cinquoenta legoas. chegadas a Sofala faõ aquellas a qu~· 
Toda ella no íitio mantimentos, elles chamáo Manica,as quaes eftáo 
animaes, & moradores he quaíi co.- · em campo cercadas de montanhas 
mo a terra chamada Zanguebar de que terão em circuito trinta legoas: 
que arras efcreuemos, por fer húa & geralmente cc:mheccm o lugar 
parte ddla: porem cotno fe vae a- onde [e cria o ouro por veré a terra 
fan:ando da·linba equinocial tiran- feca & pôbre de.herua, & cham~fe 
do o marítimo della, defie rio Cu a- toda dl:a comarca Matuca; & os 
ma t~ o cabo das correntes per den... 'pô.uos qqe as cauáo ~otongas .. Os 
tro do ferrão he terra excelléce, tem quaes ainda que d\:áo ent.re alm:.ha 
perada faida~ frefca, fercil de todal~s & o tropico de capricormo, he tata 
coufas que {e nella produzem. So- a neue naquellas ferras que no tem.-. 
1nen~e aquel!~ parte ~~ ~ab~ ~a~ podo inuernofe algú~ §~ão no alcCf 
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~a primeir c1 De c a da " 
~ . inõrrem regdados: rio cmne das de ter hú daqudles negros quando 

quaes em ren1po do verão he o ar o for cauar. Pera o auer dos quaes 
tão puro & fereno que algús dos os Mouros que andáo entre clles 
nô!Jos que nefie tempo [e acharão neH:e traéto ainda tem artificie de 
iírliJ virão a lúa n&ua, no dia que fe os fazer cobiçÔfos: porque c~brem,. 
ddpedia da conjunção. Ndl:as 1ni- a elles & a fuas molheres de panos, 
üas de Manicâ que feráo de Sofala. cot1tasJ & brincos con1 que elles 
contra o pcinente atê cinquoenta folgáo, & defpois que os-tem con-
legoas, por fer terra feca tem os Ca- th1tes fiáolhe tudo 1 dizendo que 
fres algum rrabalbo,c~ rodo à ouro vão cauar- o ouro & quando vier 
que fe ali acha h e em pd & conuern pera tal tempo que lhe pagara aijllas 
que leuem a terra que cauão a lugar peças: de manetra q per efie môdo 
onde achem agoa pera o que. fazem de lhe dar fiado os o brigão cauar, 

·algús cauoucos em que no inuerno & Í:'lÕ ráo verdadeiros que cun1pré 
fe recolhe algúa: & geralmente ne- com fua pllaura.Tetn outras minas 
nhum caua maes q ieis fere palmos em húa· comarca chamada Toróa 
clalto, & fe chegão a vinte achá o que per outro nome fe chama ó 
por lafl:ro d~ toda aglla terra lagea. Reyr o de Butua, de que h e fenhor 
'As outras tninas que iàõ n1aes lçm- hum Principe per nome Burró vaf .. 
ge de Sofala difiarão de cento at~ falto de Benonwr~pa , a qual terra 
duzentas legoas, & faõ qefias co- he vninha ~outra que diffen1os fer 
marcas Boro, Quiticu'y,& nellas & de grai}des campinas: & eHas mi·· 
110s rios que acilna nomef)mos que ' nas faõ as maes antigas que fe fabé 
regao eita terra fe- acha ouro maes 'nagudla terra,todas çm campo.No 
'gr oífo_, & delle em as veap de pedra 111elo do qual efi1 hüa fortaleza qua 
,& o urro j~ depurado dos enxurros drada toda de cátaria de détro & de 
elo inuerno: & por iíTo em.algús re- fora mui bem laurada, de pedras de 
manfos dos rios como he no verão, marauilbofa grãdeza fem apparecer 
·cufiuináo mergulhar,~ na lama cal nas jütas della:cuja parede he de 
,que trazen1 acbão muito puro. Em maes de vinte c in quo palmos de lar 
outras partes onde ha algüas alagoas go,& a altura náo h e tão grande en1 
adjuntanfe duzentos homems & re{pe~o da larglll·a.-E f oDre a porra 
poenfe a efgorar ametade dellas, & do .quJl edíficio eH:â huq1 letreiro 
na lama que apanbáo talnhem <-]Ue algli's Mouros mer'cadores que 
~chão ouro: & fegundo iíl terra h e ali forão ter hornen1s doétos não 
rica delle, fe a gente foífc. · cobiçofa fouberáo ler nem dizer éj letra era: 
auerfe hia grande quantidade, mas & quaíi t>rn torno defk edifi~o e1n 
he a gente preguiçofa nefl:a parte de a,lgús outeiros eH:ão outros a manei 
o bukar, ou por melhor dizer tão ra delle no lauramento de pedraria 
Fouc~ ~o~i~ô[a,que 1nu!~~ ·~ô~: ~~ ~ [e1r~ c~l) e1n qu~ ha h§~ torre. de 
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Liúro 'Deçimo. Foi. r 9 J 
niães de doze brãÇãs~ A todos dh~s fa mui anrigá & gue foi ali feita pe~ 
cdificios os da terra lhe ch3máo ra ter pf>!fe daquellas minas que faó 
5ymbao~t,que acerca dellcs quer di- mui antigas em as quaes fenáo rira 
zer c<:>rte, porque a todo lugar on- oúro ba ann-os por caufa de guerras. ' 

1d.c dtl Bcnornot~pa charnáo afsi: . E olhando a íituacáo & a maneira 
& fegundo ellcs dizem ddl:e por ftr do edificio mctid~ tanto no cota ... 
coufa real teuerão 1todolas outras çáo da terra, & que os Mouros con 

' 1noradas d'dRcy tal nome. Tem fdJaõnáo fer óbra ddlcs por fua an 
hú homem nôbre q eftâ em guarda tiguidade, & maes por não conbe-

1 dclle ao 1nodo de alcaide mSr_, & ceretn os charaél:eres do letreiro q 
1 a efie tal officio chamão Symba- dt~ na· pÕrta: bem podem ás con-
c~yo como fe diífdfcmos guarda j ,eél:u~ar fer aqudla a região a que 
de Syrnbaoc: & fcrnpre nelle dl:áo Prbolomcu chama Aoyfymba on-
algúas das molheres de Bcnomot~l~ de faz fuacornpuraçãg meredionaJ., 
pa de que eft.e S ymhac~yatem cu i- . porque o nome dclla & afsi do ca-
dado. Q9ndo ou per quem cftes pirão que à guarda em algúa tnanet 
cdificios farão feitos_, como a gente ra fc conformão & algmn ·ddles fe 
da terra não rem letras não ha entre corrompeo do ourro.E pondo niífo · 
cllés ~cmoria dilfo_, [$mente dize.- no.ífojuizo J p~cct que efia ~bra 

. rem guc he &brado diabo, porque man~ou fazeralgun1 Príncipe qlJc 
comparada ao pode! & faber ddles naqudle tempo foi fcnhor deftas 

'não lhe parece que a podiafazer h o" tninas .como pô11e dell~s: a qual per 
metns: & algús Mouros que a virão dco con1 o temr.o, & tambem por 
moHrandolhe Vicente Pe~ado ca" ferem mui rc:m~ta• de feu dl:ado, 
,pirão que foi de C,ofala a obra d~" cS· por a femdhança dos edificios 
quella n~ílà fortaleza , afsi o laura- parecém muitos a outros que dl:~o 
mento das jandlas & arcos per~ có ·na terra do Prdl.c Ioão em hum lu-
'paraçio da cantaria laurada daquella gar chamado Acaxumo ,que: foi ·hfa 
obra diziáo não fer co ufa pera com cidade carnara da Raynha Saba a 

J . ,. ' .... 
parar fegundo era lunpa & perfeél:~. que Ptholomeu chama ·Axum.a, & 
A qual diftaráo de C_,ofala p,era o que o Principe fenhor d~fte dl:ado 
Poncnte per linha derei~a pouco o foi ·defbs mina~ , & por .. raz.ão 
macs ou tpcnos cento & icrenta I c- dellas malidou faz~r efies G:dlficws 
goas, em altura e'nrre vinte & vinte ao mtdo que i1os ora ten1os a· for--

. · & hum graos da parte do ful, fetn talcza da 1nina & eH:a de C,ofab. E 
per aqudlas partes,auer cdificio an- com~ -!laqudlc tépo de Ptbolon~et.t 
·iigo nem n1oderno: porque a gente · per v1~ dos n1oradores dcfta terra 
he tnui barbara & toda? fuas ·caCas Abafsta do Prd1.e, a que ellc chama . · 
faõ de madeira, & per juizo dos _ Erhiopia f obre Egyp_:o,efta terra· ~c. - ., 
Mo~.tos qri~ a v~á? pa~~ce - fe~ ~o~- _ qu~ ~al~a~o~ ~~ allub mancJranfu: · 
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-A . - . · 1~- . -nota põr rãzãà ddte_ 'ouro & o lu- ' & acerca deJe~s defu~lêt~s, porq_ue 

gar teria nome, fez elle Pthol?mcu dos dias gL1a~dao o pnmerro ~a_lua~ 
aqui termo, & fua conta da d1fi:an~ o fexto, fept1mo, onzeno, dec1mo 
cia aufhal. Toda a géte clefl:a região fexto, decimo fcptimo, vigefsimo. 
em geral be negra de cabello retor- primo, vigefsimo'Texto, vig~fsimo 

· cido,& poré de maes entendiméto feptimo,& o vigefsimo oétauo por 
~a outra q corre contra Moçambi- que neíl:e naceo o feu Rey, & daqui 
que,Quiloa, Melinde: entre a qual tornão fazer outra ' cont~& a reli-
ha n1uita q come carne humana & giáo efi~ nó" primeiro~ fexto, & fep-
q fangra o gado vacú por ~be beber: timo,& todolos outros he.repetiçáo 
o fanaue cnrp q fe mãteni. Efta do delles fobre as dezelias. Q0nto aos. 

· dtad~ de Benbmotâpa he mui dif- defunétos, defpois éj algú corpo he . 
p·ofia pera conuerter â noí1àf~,porq comido to mão a fua o{fad~ do afcé 
.crem em hú fú Deos a q dles cha d·ente ou defcédente, ou da molh~r 
111áo Mozitno:& não tem idolo né de qlle ouu'erão muitos filhos, & 
'coufa q adorem: & fendo ge17almé- guardáo efies Ôffos cõ l~gnaes pera 
.te todo los negros das outras parres conheceré de q pdloa bc: & de [ete: 
1nui dados â idolatria & a feiriçàs_, em fere dias no lugar onde os tem a 
net1húa coufa he maes pm1ida entre n1aneira d~ ~uintal, eftéden1 panos 
cfies 9 hú feiticeiro. não por caufa em éj põem 1nefas con1 pão & car~ . 
1de religião mas polo auer.~ por mui ne ,cozida como g offerecé aquellc 
'iPrejudicial pera a viCia & petn dos comer aos r~us, dcfunétos,aos quaes 
homes~ & nenhG ,efcapa de m~rte. 1 filzem pr~zes. E\ a principal coufa éj 

~1Tem outros dous· crime~ jguaes a \lhe pedé., he fauor pera as couC1s do-
Jefi.e adulrerio & furto, & baHa p~ra [eu Rey: & pa ífadas ·dl:as orações q 

.!1ú homem fer julgado pof aélultero faõ f~itas efiando todos cõ vd1:edu-
.(e o virão efrar affentado na efteira ras brancas o fenhor da cafa com . . ) . 
. ·~m que fe aífenta a 1nolhfr dalg.ué, [ua familia [e põem a comer aquella 
;& ambos padecem por j.ufiiça: & offerta. O geral vefhcb de rodos faó 
,(}úada hun1 p~de ter a's rr10lheres q panos d'algodão que fa_zem na terr~ 
fe atreuer a manter, poré a primeira & outros q lhe vem da India, em q 

· :J1e a principal & a ella ferué toda las hJ muitos de feda com viu os de ou 
:()utras & os filhos ddla [a·õ os her- ro q valem at~ vinte cruzados qua-
,deiros â man-eirâ·de morgadós. Não da hum: & poren1 os taes vdle a 
pode ~l&_um cafar cõ __ rno}.her fenão gente t~~bre & as 'molheres. E Be .. ' 
,defpms q a ella lhe v e fcu mes: por- nomotapa Rey da terra, pofio que 
~ue . então efiâ au&a para poder cõ- feja fenhor de tudo & fuas molhe ... 
·ceb~r, & ndl:e dia cofiurnão fazer rcs ande1n veH:idas ddl'es, em fua 
grandes feflas. Em duas coufas tem pe!Ioa não ha de por pano dhan-. m~~~ d~ !eligi~?" eln gu;a;rdar dias, ge.iro fc não feito na terr~;temédofe •, 
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" . po,t Vif da mão de efl:rángeifOS que . QS pegAllel1.QS i1ã0 tem quç ~CffiCf;& 

}"Ôcle fer inhcionado d'algôa m~ ·· feas da aos grandes he por reueren-
. túu!à éj lbe faça .damno. Efie Prin:.. cia de fuas peí1oas. As cafas geralmé 
. ~ipe a que cbamamos'Benotno.tâpa te faõ demadreira da feição de cu-
. ou Monomodpa, he .como entre , rucheos, muitos PY!OS arrimados a 
nôs Emperador~porque ifio íignifi- hurn efieo como pião de tenda & 

· ca o (eu nome acerca delles: o efia.. per cima cubertos de febe~barro, & 
do do qual não coníifieem muitos cohno, ou coufa que efpeça agoa 
apparatos paramétos ou-mouel do per cima: & hâ hi cafa defias feita 
feruiço de ft1a, peffoa, câ o maior de paos tão grdfos & compridos co 
ornamento que rem na cafafaõ hús n1o hum grande mafiq, & qqanto 
·panos dalgodáo <] fe fazen1 na terra maiores .maior horú~a. Tem efie 
de tnuitos lauores quada hmn dos Benomot~pa por efl:âdo muiíca a 
quaes fed dnMtlnanho de hum dqs feu medo onde quer que efrâ, atê' 
i1ofros repofieiros & valerão de vin no campo debaixo de húa aruore; 

· te ad cil!quoenta cruzados. Seruefe & chocarreiros ni.aes ~e quinhétos 
• em giolbos _& . com falua, to:mada COlU capitão' ddles, ~ eftes à quat-

uáo ante do que lhe dá o fe não do tos vigião por fdra a cafa onde elle 
refl:e que lhe fica: & ao tempo .que , d~rme fallando & cantando graças, 
bebe & t5ífe todolos que ~fl:áo diã. & no tempo da guerra tambem p~-

. te hão de da.r hum brâ.do co1n pa- - lejão, & fazem qualquer outro f~r
bura de betn & louuor d• elRey, & uiço. As iníignias de feu eí.lado real 
onde quer que he ouuida corre d.e .he húa enxada-mui p{:quena cõ bú 
-hús e1n outros, de maneira que to- ca~o de ·marfim que traz fempre na 
do o lugar fabe quando elRey bebe cinta: per a qual den<Jta paz & que 
·& tt>ífe.E por acatamento feu dian - todos caué & .approueitem a terrap 

· te delle ninguem efcarra, ·& todos & outra iníignia he .. hú:l ou duas ar ~ . 
.báo de dl:ar aíféntados , & .f e algúa zagayas per que denÔta Jufl:iça & ~e 
peífoa lhe fal1à em p~ faõ Portugue- fenção d~ feu pono.De b_aix? ~e feu , 
fes & os Mouros frc. algús fe.us a qnc fenhorio tem grandes Pnnctpes, al-
dle dâ ifio por honra , & h e a prí- gús dos quaes que comarcáo. com 
:meira: a fegunda que em fua cafaJe Reynos alhcos âs vezes [e leuanrão 
póífa aífétar a tal peífoa fobre hmn contra eHe: & por iffo cuftuma elle 
pa11o, & a terceira que tenha p~rt~J trazer contigo os her?eiros dos taes . 
. :nos portaes de fua cafa, que h e p . A .terra h e lwre fem lne pagar maes 
. dignidade· de grandes fer:hores. P~r tributo ~ue leuarlhe prefent~s quan 
que toda a outra gente 1~ao tem~ por ·do lhe ~ao .fàllar: porque . n~nguern 
tas: & diz elle que as portas na o fe h a de h1r d1ante doutro ~a~or que 
fizerio fe não por temor dos n1al · . não leu e algúa co ufa na m.ao 1:_e~· 

feitor~s., & póis c!~c h~ jL1~i~a que ~h~ ~ge~~cer,p~r~gz,;nal de ob~J:~ 
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,. . -'tiã-p;~imeir~ Decãda 
& cõtreG~. Tem hóa maneira de (er gem & tambem não arreuc[a ficao 

· uí~o end~gar de-rribmo q tod?~os cufbs por cufias, & náo{e~procede 
continos de [Ga· corte & os cap1t2es n1aes na demanda .. Se algua peífoa 
da oente da ouerra qnada hum có lhe pede merce defi:,acha per tercei-b b , ~ r . 
t(l)dolos feus em trinta dias lhe ha ra peifoa,& efle _tal offic1al feme co . 
·de dar fete de Ú:miço em [uas femé~ mo d'e Jpreç~dor d? que ha ~de dar 
teiras ou etn-qualauer outra coufa: por a tal cou!a: & as vezes te pede 

' ] " 11 ,.. J li _, & os fenhorc::s a. que dâ algúa terra q tanto por e a g nao 1e-.aceprao a 
comão càm vafiallos, tem delles o merce, & não bafb o q d,~ ao Prin-
mefmo ferui~o. Algúas ~ezes quan- cipc mas ·ainda o ter~eíro leua fua 
do quer algum feruiço, mailda ~s part~. Entre dles não ha cauallo~ & 
1ninas onde fe caua o onro reparur por li1o a guerra que Ben~n11otapa 
húa ou duas

1
vacas fegúdo o nume- t1z, he a p~ com eftas armas, arcos 

roda géreemfignaFde amor,& pqr de frechas, azagayas de arremefo,a.:. 
retribuição daquella viíitação quada dagas, tnc!tcbadinhas de ferro q cor~. 
hum delles dâ hum pequen2~ouro tão mui bem : & a gente que traz 
de at~ quinhentos reais. T!t't11Getn maes junto de íi C1õ maes de dozé. 

··nas feiras, das mercadorias os mer~ tos cães 3 c~ diz ell~ _que eíles [aó 
cádores lhe ordená o h'un11· tanto de mui leaes feruidores afsi na caça co-' 
fer~üço, mas não éj contr~~ algum [e mo na guerra. Todo o esbulho que 
execute pena fe não paga: fômente [e totna nelb [e reparte pela gentil:; 
11áo poder bir diãte delle Benomo- pelos capitães, & per elRey: & qua 
dpa·que entre elles he gr~nde mal. , da hum leua defua cafa o que hâ de 
Todo los cafos da jufiiça,; pofi~ que comer, abnda q o Príncipe fempre: 
aja officiaes della, dle per fua pro- lhe manda dar o gado que traz no 
pria pdfoa ha de confin1"111r a [enré= feu arayal. ~ndo caminha, onde 
~a, ou a~foluer aparte fe l~1e parece ouúer de poui~r lbe hão de fazer de 
o contran·o -: & não tem c.:adea por- madeii·a húa caf.1 n~ua, & nella hà 
_que ~s cafos logo faó determinados d'auer fogo fem fer ap~gado, c~· di.~ 
naquelle .dia pelo allegar das partes zem que na cinza l be pode1n f:uer 
& com refiemunhas que quada hú algús feitiços em dãno de Cu a peífoa: 
aprefenta. ~ndo não h~ tei1emu~ & em· quanto anda na guerra não, 

. 11has fe o reo quer que figue ern [eu lat1áo mãos netn ro.fl:ro por manei-' 
juramenro,,be perefie mé~do: pi[aõ ra de dô tê .não auerem viétoria de 
a cafça de hurn certo pao ·a quai [eus imiaos,nem menos leuáo I~ as 
moida lanção o pS dell<f na agoa . n1olbere~. Sendo ellas táó qoerida~ . 
,que bebe & {e não arreue(;l he_ [aluo &_veneradas delles, que quJlquer 
o reo & arreudàndo)1e cõdenado: molher gue·fc)f per hum caminho, 
& fe o auétor quando o reo não ar.- fe com ella topar o filho do Rey hâ. 
!~!l~fa- que~ t~n~~r ~ ln~Ür~~~ebera-: lhe de_ dar . lugar por onde_pafk & ' ·-. - - -· ell~ 

, 



· Liu;õ fJJecimo~ Foi. 2 9-5. 
el1e efiar 'qUedo'~ B.eriotnodpa das 11em coi1tra voútade dos naturaes 
pÔttas a' dentro tetn tnaes qe mil da terra; mas per vonracle delles & 
mo~her~s filhas de fe11hores.) porem do Principt que l~áqudle tempo 
a·pnme1ra he fenhorà de todas po- teynaua:: porque c6m eíh comrrHt" 
ffo <] feja a maes bai:x:l ~ro linhàgé_, _ nicação todos teceberáo-beneficio 
& d filho primeiro de fia h e herdei- auendo panos & coufas que não ti... · 
ro do Reyno: & quatí.do vem no nháo,, & datado o ouro & marfim 
tempo das fernenteiras & recolher que lhe não feruia,pois t~ então per 
as nouidades_,a Raynha vae ·ao cãpo aqueila parte drt c~ita de C~ofalá 
com ellas approl:Jeitar (ua fazéda,& 11áo lhe dau~ú fcüda. E poti:o qqe 
tem ifio por grand~ honra. Muitos efia ~arbara gn1te11ão faibafahir da 
outros cuil:umes eftranhos a n6s té ald~a donde naceo,& não· feja dada 
efia geríte, os quaes em algúa maA a nauegar né a correr~ terra per via 
i1eira parecem que feg~em razão de de cómercio:~ein o ouro tal quali ... 
boa policia fegundo a barbaria del- dade q .como he poflo:foblí~ a-terra 
les:osquaesleixamos porq jâ neil:es dlefe~vae denunciando de lius cru 
eftendetnos .a pena fSra dos limites outrc:s tê que o v é bufcar ao lugar 
da hi,fl:oria , por tanto entraremos de feu nacimento. E per. guãlqu~r 
na relação do m8do q os Mouros: maneir.a que fo.ífe:f~gundo. aprehen 
teuerão de vir pouoar naqudla par- · demos em húa chroni.ça dos Reys 
to, & _o maes que Pero da Nhayà de Quiloa de que arras fitemos mé,.' 
~ez & paífou. ~ã~_, os primeiros daqueHa côfia q 

CAPITV LO. n. 
f (omo os Mouros de ~iloa 
- forão pouoar em (,o fala~ o 
.· quePerodaNhàya p~Jfoun.tJ 
'fiJ zer da Jortale:Ga te ejp_edtr 
. os~apitães q auião de pajfar â 
. J ndia: é§' do que aconteceo a · 

·. efles é5 a feu jilbo Francifcá· 
Jil :JV:éy?f. 

. 
Sta pouoaçáo que os 
Mouros tinbão feita 

I 11~qt1tll e . lugar cha ... 
tnado C }ofàla ;. não 

·~~;iE~ ~~i· p·~r f9.~~a . d·~~n}~ 
' 

vieráo ter a efla ·terra de. C;ofala a 
ch<l:iro deile! outó, forâ0 .os mora ... · 

, dores da · cidade Magad.ax6 : ·& co .. ; 
1no veo a poder dos Reys·dc: Qui ... 
loa foi per eH:e ~afo. Eftádo ·em húa 
almadia pefcando hum homem fo"" 
ra da barra de Quiloa ju:nto ·de húa 
ilha chamada Miza; atéirou hum· 
peixe no· anzol o da li1.t1h~ .q tinhà 
lancada ao m11r , & fe11.n11do ellt-
no ~barafufl:ar do ·peixe Cer gránde) . 
polo não perde_r d~[a~irr~u[e' dot~.:. 
de dl:aua, & fole .a votade:do·pexeJ 
o. qual ôra. ·que elle leriaff'd o bateL 
Ôra as correntes :que ali [á8 .graildes'~ 
quando?. re~C~~or qui~ " .CO~n~r a~, 
porto era Ja ra0 aparrtdo-delle: qu~ 
não (oube atiuak'. Fín~lm~Jltê ca~ 

. - ... - ~·-~ - ,. B b · folnc: -,........:- ! ... _.:;._ ~ 
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'Dã pr:imeira ··nêcàdà 
fôme & fede elle foi ter maes môrto foi Y çüf .6.lho de Maham~d: & era. 
q viu o :o porto dcC,ofala,

1

onde a~ efre 'l,~g_oq Pe_ro ~aNhaya ali achou 
chou hua nao de Magadaxo que ah que-fe tinha mntulado por Rey .de 
vinha refgarar, na qual rorr1a~o pe- C,ot1la, fe1~1 querer obedecer aos 

.. e ra QEiloa contou o que paGara & Reys de Qmlo~, palas reuoltas &, 
· vin1 do refgate do ouro .. E porque diferenças q ama naquell~Reyn6 fe.1 

no contraél:o do cõmercio que auja gúdo arras efcreuemos.O qual Y çuf 
entre eftes Gentios' & os lv1ouros vendo q o VifoRey dorrr-Francifco. 
de Ivlagadaxó , era que lhe auiá0 de tomara a cida~e~loa,temia q por 
trazer quad~ anho certos ~Aouros C,ofala ferfubJeéb a ella defl:a au-· 
1nanccbos pera auerem cafia delles: ~á o quifdfe balir cõ e1le, & elte te.,; 
tanto q elRey de ~loa pelo pef- · mor Foi aparte principal de elle re-' 
cador [oube parte ddl:e traéto & das ceber .cá gafalhado a Per o da Nba..' 
-eõdições delle,mandou l~go lâ húa , ya querendofe per dl:a 1 via feg.qrar 
J.lao.A qual aífenrou com os Cafres de nôs.E ra_mbc~n qnererfe aprouei-
commercio & quanto aos mance-· tardo né\fio fauor contra feu crenro' 

. ' • b 
bàs Momos q pediáo,que por qua-· Mengo ~1ufaf que era h01nem po ... < 

qa. cabeça .lhe_ queriáo dar tantos dero!o & de opinião : & fentia nel-' 
· panos ~ : &'que fe'o fazia .f/or caufa leque por fua n1Ôrte auia de querer. 
de auer geração delles q ali veriáo al- · tomar .aquella herença.à feus 6lhos.L 
;§ús t:noradores de ~loa aíTe~1tar Pero da Nh~ya f em 'faber o que en .. 
viuenda com feitoria · de rpercado-' tre elles pafbna cotno teu e elegidci 
,rias, os quaes- folgariáo qe tomar o lugar pera a fortaleza, andou búf-: 
foas filhas por molheres, ~Om qu'e . caÍ1d0-algúa pedra : .mas COtTIO a-~ 
·fe multiplicaria a fua gent~:, cotn a quelle fi rio era chão a pau lado fem 
qu~l entrada· os Mouros qe ~oa auer algGa J ordenou de a fazer de·. 
tomarão pôífe-daquelle refgate. De[ madeira por entre tanto, & defpoís 
pois correndo o tempo per via de p.elo tempo fabida a terra fe far..ia 
tón1ercio que os Mouros tinhão cá como leuaua . ordenado per elRey 
aquelles Cafres, os Reys qe Quiloa dõ Manuel.E porq a madc1ra princi _ 
fe ·fizááo ahfolutos [enhorcs daquel pal q ?li auia pera dl:e millcr eráo 
le traél:o ·do ouro: principalmente mangues éj [e criá o ao longo daqlles 
aquelle q chamarão Daut de que a- alagadiços>paos rpui fôttes & peífa~ 
.tras fizemos mtnção J qqç per algú dos, os quaes lbe cufl:auão muiro a 
tempo .ali reíidio,& ddpois foi rey tirar do lugar onde os cortauáo:por 
11ar em, Quiloa, & dai} ppr diJm:·e poupitr á géte, & lhe t~ão adoecer 
(em pre ~ftes Reys de. Q:iloa man'- nagud le rabalho , a. q uq.l e.l!e auia-
dauão gouir~1ador~s a C )ofala,porq milter bé difpofia pera as armas, fe 
tudo fe fizdle per 111áo âe feus feito as ouuefié de vdhr,prouocou a gen 
!J~~ !::!tln~ ~.?s quaes · gourr~~~d~r~~· ~e da terra a ef!e f~nli5o, pagãdo~e 
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'L/tiro qjec-imo. r 1 · ro. I 96 .. 
feu jotnal nas· coufas que leua:ua de- . pera a In dia pera-a carga da pimert,; 
!te Reyno. Os Mourqs, principal- .ta efpedioas Pero da ,Nhàya, na fua 
mente o genro d'dRey a quem d.l:a ficou por capitão o piloto dei la que 
~bra não eta mui apraziud, vendo era G<?nçalo Aluélrez,& da fegt;~ildá 
que os Cafres com,cobiça do-prc... loáo Vaz d'Almada, & da tercei ... 
n1io acodião bem ao trabalho que ra era Pera Barreto -que ficou por 
afu;niaua na ôbra _:per arreficios & capitão de todas : o batel da qu1-l 
modos que teueráo comelles os au- ao embarcar com a marefia fe per ... 

. fentarão todos.do feruiço ddla,com do COlTI O cbfre do dit'lheÍto etn 
que l'lOtoriarnente entendeo Pero <]Ue hia o cabedal pera a carga da 
da Nhaya donde ifio procedia. Pe- pimenta & a maior parte da gen- ' 
ra remedear o qu~l 'defauiamento tt , em que entrou o contra me .. 
meteofe e1n dous bateis com algúa fir~ danao:& Francifco da Garnmá 
gente armada, & foife â pouoação ·_moço da camara d'dRey efcriuáo 
ver com elRey : o qual pofio que della. P.arrido Pero Barreto com e-
ficou aiT01nbrado quando lhe diífe~ fias tres naos,dahi a p~mcos dias v é~ 
ráoque o capitão vinha a lhe fallar do Pero da Nhaya que ficaua jâ ·pà-~ 
naquelle môdo com gente armada, cifico & feguro na t'rra ,deixando· 
ttáo fe 1noueo de fu.a cafa,antes co- hw bargantin1 que fe ali armqu pera 
1110 homem feguro o efpc;:rou. E fa- . feruiço da . fortaleza : mandou feu 
hédo éj a cau[a de fua ida era .o ma o filho Francifco da Nhaya com dous. 
auiamento que achaua na gente dà nauios pc:ra andar dj armada ao lon.• 

-ter~a, rnandou lôgo niífo prouer cõ go · daquella c~ fia a tê o cabo ,d~ 
dilígencia per homems fen1 fofpei- Guardafu como leuaua por regimé.:._ 
ta : co1n que Pera da Nhaya fez. a ~o. E rambem pera fauorecer todos 
for'taleza de madeira quão fôrte po- a~uelles lugares que dl:auão po~ 
dia fer. Etntorno da qual tinha búa noíios que eráo, Moçãbique> Q!i' . 
caua, & com a terra que tirarão del- lo a, & Me1ii1de : oride o VifoRey 
la,éntulhou os pao~ da mad~ira en- dei~ou ·ordenadas feitorias pera a$ 
tre hum & o outro a maneira de tai roupas &.fazenda que fe ali auiáo . 
paes em altura quefo!1e amparo aos de auer pera o rraéto do ouro de 
que andaíiem per dentro: & per ci.. C,ofala, no maneo da qual fazenda 
ma tinha fuas guaritas, tudo mui d.l:es nau i os que.leuaua Francifco d~ 
bem acabado pera fe defe~der · de Nhaya auiáo de feruir. O qual foi 
gente maes indufiriofa do que erão ráo ditofo ndb viagem que parrin-
os Cafres daquella terra, o grão nu- dó. de C,ofala em Feuereiro quan-
.Jnero dos guaes os n61Tos tetnião · do veo a·vinte · cinquo de MarçQ ; 
111aes que os Mouros. PÔ fia dla o- entrou em OEiJoa em hum zant .. 
. bra ·em, termo que fe podia. efcufar buco e1n que fe faluou , tendo per~· -
~ ient~ .da~ .. tre: ~~es q ~~!á~~~ i~ didq os dous nauios, hum çm Mo; 

; - ~~ ~ 1 ~a~~i:) 
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1J.d prlme'ird rpeeada 
ç;ínbiqtie querei1do o tirar a mon- caminho de Mdinde _, ·torno!l dle 
te por lhe alquebrar a mingua de a grão preflà a Quiloa ao concér-
t1áo rer ap.1relbos pera iffo,& o ou- rar _, & ao outro dia fegllio as naos 
t(o em as ilhas de íàõ Lazaro :na neH:e batel que aleuantou com. al-
qual viagé dle tinha tomado .?ous gúa geüte da principal que leuaua: 
zambucos dl:e e_m que foi, & ott- & per ella maneira ficou em jogo 
tro que tinha esbulhado polos a- com Francifco da Nhaya. Porque 
char co1n fazenda da que fe refga- · elle Per o Barreto â faida êfe C,ot1la 
taua em C~ofala. Ao ·qual Francif- p.erdeo o batel & o cofre do cabe-
co da Nbaya dê boa hofpedage Pe- dal com algúa gente, & â G1ida de: 
.ro Ferreira prendeo,dandolhe a cul- ~yoa a· nao: & partio dali no 
pa da perdição dos nauios: & maes batel armado como caraueláo fe~ 
por .a preza dos outros,& lhe achar guindo as naos arê MdindC~: J onde 
algum ouro do que fe refgataua e[peraua de as tomar como tomou: 
em C,ofala,éi por bé do >regimento & Francifco da Nhaya entrou em 

' d'elRey perdia. Pero Barreto~ par- ~loa em hum z;ünbnco com 
tido d.c C,ofala diante delle quan- perda de dous nauios com que am. 
do cbegou a Qyjloa hum Dom in.. bos ficHá o _iguaes na ventura, mls 
go de Ramos c,om .as fuas 1tres naos i1áo em n1Ôdo de ch~tridade. E por 
que o achou ndl:e dl:ado de priG0, derradáro todos farão ter â India, · 
parece que ou por temer 8ue hum qtlada hu cõfu~ parte de culpas:por 
-bom.em que tão prd}es perdia dolls iil'o nh1gnern c~1demne as primei-
nauios quadá hum por teu m~d<?, 1 ras de feu vizinho em quanto ri,uer 
tinha ventura pera fe perd~~r em to- vida:, porque ainda tem t~rnpo pej 
dolos que fe_metdfe, Oll per outro ra ver as fegundas e1n fua cafa. 
qualguer refpeito: quando veo etn 
Mayo que dle Per o Barreto partio 
com fuas naos pera.a India nã.o quis 
leuar Francifco da Nhaya enrre~an ) . o 
àolhe Pero Ferreira com fi1as cul-
pas pera o VifoRey o j,ulgar, nem 
1nenos quis recolher os ,homems 
que com elle fe perderão .,. E Deos 
~m éUJO poder d.l:áo os j-pizos de~ 
fias coufas, 110 tempo en1 que iH:o 
n~gçm tambqn elle Perq Barreto 
f~ perdeo na barra·, & ficcm'com o 
batel da fua nao em que fe fàluou . 
com fua gente. E porque as outras 
eu~~ d~ fu~~c~~fcr~~ h~~?~~ ~ia~~e, 

•• 1, 

C API TVLO. III. 

f C om_o Per o da Nhd;ya foi 
cercado per _os Gafes ,da ter-
ra, donde [e t:aufou ir elle 
matar . e l Rerv , f5 do c;ue 

J .-1 .1 

maes pajfou ate fer alettall-· 
tadà hurn [eu filho que posa 
a terra ~m paz. 

, .. ·- ... . Pero 
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t ' R O D A N H A Y A te da nô{fa vinda c6rria efie ttaétoJ1 

~l"N='\.~~ acabapdo de ·afi'cntar as mas ainda ao genro d,elRey que 
couías da fortaleza fem era o màior contra-rio que ali tinha.~ 

. · ter fabido dl:a perdição mos : aqueixandoíe a elRey mui 
de feu filho , co·meçou de entender grauemente de dar azo a que as 
em ~s do ~efgare do ouro :o qual cou~as vidfem ~quelle rern1o. El ... 

. corna mm pouco com as merca- Rey vendoíe afadigado d~lle, perô 
. do rias tpe [e leuaráo defie Reyno, e que lhe t?rnou repetir as canfa~ que 
. que erão conformes ~s que refga- o 1nouerao a dar licença a Pero da 
tauão no cafiello de faõ Iorge da Nhaya pera que fi;zdl'e aquella for-
Mma, & não as que querião os ne... taleza , dií:felhe qu.e pois os Portu~ 
gros de CJ~fJ!a, que todas auião de guefes jâ·efl:aaáo bem tomados das 
kr das que os I\1ouros auiáo da In- febres & doença dá terra fegundo 
dia, principalmente de Cambayá. lhe dizião, elle tinha cuidado hmn 
E não fômente as mercadorias,mas mbdo pera todolos que efl:auáo 
a tê as defefas de alg~as couíà_s,tudo nella (erem mÔrtos fem nenhmn 
era ordenado ao modo da fortak- perigo dos feus naturaes:o qual mo~' 
za da Mina, que deu logo no prin- do lhe denunciou, com que elle 
cipio muito trabalho ao capitão MuC1f & os outros d~ fua opinião 
Pero da Nhaya, & as defefas(como ficarão fatisfeitosJ & foi efte,qwelo-
adiante veremos ) forão ciu(a de go pbs eli1 execução·. Auía dentro 
muito mal. Porem com a vinda pola terra hum príncipe Cafre pet 
das mercadorias que lhe leuouGon. nome Moconde, ho1né mui pode-! 
çalo Vaz de Goes, as quaes o Vifo- rofo que fenhoreaua húa comarc<b 

· Rey dom Francifco d' Ameida or- daqueÜa terra deC~ot1la da,mão do 
'denou que .,lhe foífem 'das qu~_ to- . :tvlonomotâpa: ao· qual Moconde 
11,1ou em a cidade ~loa,& M6m- elRey de C,ofala noreficou con1o 
baça ,( como atras diífemos ) por ali erão vindos bom és dlrangeiros 
ferem as proprias que OS C~fres que- de 1nao traéto & viuer, qti~ C01110 

rião, começarão elles a correr a fio vldios andauáo pelo mar rouban· 
corn ouro. Porque recebião muiro do f em perdoar a alguem ,dos quaes.. 
maes prooeito da ·fortaleza que da roubos tinháo <di hum grão thefou ... 

, ·mão dos Mouros, & afsi bom tra- rode muitos panos de feda ,& ouro,. 
étamanto de fuas p~ífoas : que foi & outras coulas da Ind-ia , as quaes 
caufa de os Mouros d{:fctlbrirem o pertenciáo maes a Monomorâpa 
adio que tinhão guardado, a tê v e- pàr fer fenhor da terra gu.c a elles. 
retn dl:e termo . dorefgate em que E por el~e os ter apertados com OS.· 
elles efperauão de fe determinar. mantimentos que não ·confentia· 
A q~al paixão não fômente mo- que lhe deflen1 7 eíbuão pôfl:os etn l 

uro os principae~ per ~uja 1náo an: tan:a ~Ô1ne.t qu~ eàt~e. ~lia·.~ ~ebr:_~.;~ ·- - . ........ ...... ~. ~ ~ ~ - / ~~ n~a 

( ...... _.i 
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g)a primeira '];Jêc~td.a 
l1a·o tinháo força p~ra fe defender, , Abexij da_ terra do Prefie Ioão .,-o 
& pera os tomar não aueria rnaes qual fendo captiuo _de idade de dez 
detençà que chegar > & leuarlbe as annos o fizerao Mouro , o que 1he 
vidas fazenda na mão : o qne elle elle concecleo. Víndo o dia em que 
per fi não queria fazer fem primei- fe efperaua pela vinda dos Cafres, 
ro faber delle fe queria fer nefte ca- chegarão çõ tanto aluoroço doTou 
fo~ porque determinaua de a hum bo q vinbão fazer, que fem temor 
certo dia mandar entÍ:al' com dles. ou ordem algúa cinquo Õà [eis mil 
Moco11de con1o vío dias offertas·' delles cercarão aquella força .G os 
por fc:fhomem barbaro, cobíçofo, nôífos tinhão feira ! & não fazíão 
& f em cautela algúa paffou o rio:& roaes naquella primeira chegada q 
porem com fundamento que quan quanto lhe os Mouros q os traziáQ 
do lhe não fuccede.ífe bem o cafo- enfinauão, q era encher a caua cotn 
pera que era chamadb,dar na pouca mato,o que fizeráo e.n1 brêue rem-
são dos Mouros de que leuaria po polá multidão delles. A gual tá-
algúa preza com ·que: fua vinda to~éj foi chea , chegarão fe aos paos 
11âo foífe de balde. O qual m8do das tranqueiras, deHes querendo os 
('.ainda que fe pos em ~ffeitp ) algús arrincar outros fobir per elles acima 
Mouros qu~ conheciáo a patureza & de-quando en1 qu_ando lançauáo .. 
dos Cafres temerão, porque lhe·pa~ húa nuué de feras. per4idas q faZiáo 
reciâ que Moconde auia d'~ c&met- fombra na terra: & encrauarão al-
tel' alg-úa coufa Clti d_..ar~u~o e· elRe~ 1 gús dos njíTos, rrü;cipalmente dos· 
ou ao menos q1;1e nao Vleqe a effe1- Mouros q recolherao configo J que 
to : porque os Cafres te~ f~O pou.. por não andaré annados padeciáo 
.co fcgredo que por hum Piano def- maes dáno.Perô efte feu.atreuiméto 
'cubririáo tudo a algús Mouros que não durou muitoJporéj como femi 
1~ at=Idauão por ferem Otrfeziados, · rão a ôbr~ da nô!fa artilh~ria que jú 
·os quaes por fazerem feus partidos cana a terra com os c.Ôrpos dellcs, 
:ve,riáo dar auifo ,a Pera da Nhaya [em verem quem os derribal!a : ao 
:c01no em effeito afsi aconteceo. O m8do de gado efpanrado começa-

- ,qual aui~~ e~l~ .. reue per al~ús Mou- ráo a fugir !1ús per cima dos outros, 
, tQS que Jl VlUiao derrad~r da forra- mas ifio nao foi afsi tão lene aos 

leza, polo be11eficio que d;lla rece- nÔffos que lhe não. cufl:affe muito 
bião_, ~~dindol?e to~os éj por quâ.. trabalho . Porque em toda a farta-
to temtao a funa dos Cafre!i ouueífe leza não aui.a maes que trinta & cir~ 
fOr bem ao tempo .de fua vinda de quo hornems que pudeífem tomar 
os 'recolher dentro configo co~ armas, & os outros em tal eíl:ado 
molhc:res & filhos: entre os quaes que fe ajuntauão cinquo & [eis pera 
~equerentes era hum Mou:ro prin-~ armar húa béfi:a : & os melhores 
~ip~! ch~mad~ Y~~~~~ . Q~ U'lt~(~r~ ~o~~~n)s ~:arm~ .qu~ P~~o da Nha. 

· , yana.., 
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yã naquelle telnpo tinha,& que vi~ . efcodeando os p~s das ãruores ondé 
giauáo de noite & de dia a forraleza: elles dbuão apofentados, com as 
C!ráo dous libreos:que osCafres maes quaes codeas & tachas for.ão muitos 
remiáo ·que a furia da lança, ou ef- delles m·5i'tos & feridos: 'de manei .. 
pada dos n8~os, porque os braços ra que não., fabiáo onde podeífetn 
ainda que dauáó com vontade não . fegurar fua v ida. E como gente jn ... 
tinbão força pera fazer damno. E dignada defie engano g lbe osMou 
parece que ainda Deos quis ndl:es ros tinbão feito,em os trazer âquelle 
dous animaes mofirar parte do lugar em 1 receberão tãto dãnodei .. 
fGuor que nos deu contra aquelles xando a Í1oíla forral_eza de paífada: 
ha~baros:por~ué aos de fôra tinhão roubarão a pouoaçáo dos ~1ou~os ~ 
cjl:e adio & aos Mouros que Perp elRey ouuen dcr padecer algum mal 
Ja Nhaya r~colheo dentro erão fe-não prouera fuas cafas com gent~ 
n1anfos co1no a quacla hum dos que o· defendeo. Péro da Nh~ya co .. · 
Portuguefes. Pero da Nhaya ven- .n1o os via partidos,porqdRey não 
do f e neHe primeiro iln peta mui? · reina {i e outra Í11aldade, fabendo per 
afadigado dos.Cafres, por lhe não efcuias que pera iífo hm~ott , comvo· 
ficar coufa por fazer de .capitão & nas [uas cafas não ;mia boa vigia & 
caualleiro que dle era , co1n 8bra fe terniâó .poqco da for~àleza · poÉ 

. d.e vinte Mouros dos da ,'Gompa- todos dbrem-dóentes: c6m a~gú& · 
nhia de Y ácôre , & quinze Portu- q pera iffo achou bem difpbftos dp 
_guefes dos melhores ·defpofios faio noite meteor~ no bargantim & leu~ 
fora aos Cafres:& deulhé.Deos tan- d? [uas efpia~· diant.e ?eu · l~as _ c.afa! · 
to fauor que â força de ferro das cJ elRey: O qoal fentUid0'o que era 
lanças derribou muitos dos que poffe detras da pôrta,& 'ein Pero da 
ttepauão pela tranqueira. acima, & Nhaya vindo:com hG:á1tb'tha-dian<e 

. f).nalmente os fez afaH:ar recólhen- que ao etitrar da cafa fe Ih~ apagb't~ 
do fe todos~ hú pahnar que e~aua (entindo pdfoa junto de fi defc:~rre 

·ele frõre da fortaleza. E em tres dias gou con1 hú rerçJdo·& akan~o.u ~ . 
t:.\,ue ali dl:euerão f obre ella no cÕ- Pera da Nhaya fobre o pefcoço:l q 
1nc.ttimento que per vez.es fizeráo, não [e defuiarido hum po_uco mae~ 
morrerão tantos que ouuerão elles per acerto que por fogir· do gol·po 
qu.e os Mouros bufcarão aqnelle · per o.cafo fer â; e[c!Jras_, · fe~und~. 
fnôdo de-os matar ;pois. os traziáo elle vmha da ma o de cego alt ouBe-
a pelejar contra Dcos fegundo elle.s ra dé ficar meio degofado.Masquis 
clizião: ca debaixo das aruores onde · Deos que a ferida . foi pequena,_&: 
efiauão as cafcas dellas polo nial q com a tocha a~c:C1 elRcy_ re~e.btio 

. {iieráo etn cômetter aquella fua gen maior , que foi .acabar Jcus rnfrc~ 
te branca os mataua. Ifio era poréi dias & ~egueira afsi ~a al~a ~ot~o 

_ o pelou~? da ·~!ti!h~~~~ ~s' ~eze~ ~~a d? :~rpo,o gua! monc:o ~1s 112~os d~ 
·· Man,q.el 

: .....__ ••• . .-• ..-..;__.,J 



'Da prime~ra TJecadtt 
Mar1uel Feúia11dez g~e erà feitor,& lôgo bandos '~ com que efques,idos· 
com dle fe achou Ioão Roiz Mea: da m8rce do pae' começarão bufcar 
lbeiro, na qual reuolra rambeLn fuas ajudas. Hú dos quaes chamado 
morrerão algús Mouros q ácodirá.o. S'oleimão por fer maes amigo dafor 
Pero da Npaya como vio n1orto el- taleza,per meio deY ~côte procurou 
Rey que era a ca-ufa de fua ida, ante fauor de .Pero da Nhaya pera o lcz.: 
que o lugar f e maes appellidaífe te-. uàntarem por Rcy : o que elle fez 
roendo que pc.>deria receber algum com muita dil~gen~ia. E ~nda pe-1 

damno, fe tornou recolher ao bar- ra efre nego~io auer maes cedo ef..,. 
gaLitim, & veo(e embora 1 fortale~ feito, mandou dar da feito/ia algúa 
za. Os filhos d.elRey qua.11do fou- fazenda a Mouros· prin~ipaes q eráG) 
~eráo da fua môrre,& que os n8ífos contra bando, com que_ efre Solei..: 
erão pôllos em faluo na fortaleza: mão 6cou Rey pa~ifico & tnui a~ 
lôgo pela menhãa com aquc:lla pri- migo da fortal'ezJ por o fauor que 
meirador _ajuntarão a maes gente q della recebeo. & eUe fer homé1nan.: 
poderão & farão fobre ella. Mas ~e.bo fobjeéto & obediente ao c~- . 
efte feu ímpeto ainda gue deu traba pitá o Pera da Nhaya: aos q'uaes lei-
lho aos nôffos, não ogrou quanto xaremos h~m pouco t~ feu te1npo, 
elles defejauáo : porque ad1aráo r e.. por dar conta das coufas que o Vi .. 
fifren~i_a § os. fez le~xar o lu.Par. q nà . foRey. dom Frapcifco fez defpoi~ 
,quella pnmem1 funa tomar~o, che- que le1xamos de fallar ·nelle; 
.gaodofe táto â tráqueira q }en~arão . 
fobir per ~ima. E como a nç~efsida- CA·P·ITY·LO. IIII. 
de dâ ânimo & forças )teu e ffia taq-

. to poder f obre as febres dos nôífos, f C o mo o C ,amr;rij Rej de C a· 
. ~q 1nuitos as perderão éom p feruor . . lecut fez h~a gro'lfo ~armada:· rii u~ ~de fe dc:féder ,4_e maneira~ .~ a quàl dom LourenÇo filho do 

'r10 • foi a melhor mezinh~. gue teuerão R d 1. 
1·. ~ por hús dias: porque fez aleuantar Vifo ey esvaratou. . 

, ~ maior parte delles , Í1o qual tem-
po o Mouro Y~cbte & os pÚtros q 
com elle fe recolherão,não fômen-
te como leaes , mas como valentes 
homems ajudarão os nôífo~. Os fi_ 
lhos & genrE> d' elRey como não . 
. teuerão forç~ pera nos Pt<imeiros 
dous outros dias leuarem a forrale. 
za na mão ; conuerrerão todo feu 
intento ao negosio da herança, & 
foE!e _q~cn~ ~~~~ ~~ª'~ 1\~y o~~! 

~~~rtJ!!J T R ~ S F I C~ · 
relatado como Ql 
C,amorij de Cal~ 
cut â ínfrancia & 
requirirnento dos..' 
Mouros 1norado.: 

res & traél:anres no feu Reyno: i11·-' 
uiou hum 'embaixador ao Soldáa 
do Cairo. E Jiofio que ao tempo· 
.qu~~ VifoRey d9.~~! F~a~1cifco che ... 

gou 
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gou â India'_, elle C;.àmorij tinba jâ .meira vcz)h~~ deil éontá detles ará..: 
recado de quão bem efie feu embai des apparatos do C,amÓrij:& r~n~ -
xador fora recebido>& a grande ar- bem como a1gúJs naos das que a11 .. ' 
mada que oSoldáo promettia,ao fcu dat!ão per aguella côíla do cabo 
requerimento:com todas efl:as pro- Comorij t~ Cbaul,& Cambaya en\ 
mê!ras em q dle j~ tinha boa parte o maneo dos mantimétos & coufas 
de fua efperança pera nos lançar da necdTanas aos púuos da côfta Mala 
India,e1n quanto as não via quis fc- bar_,cõ acbaquede ferem amigos dos 

· gurar fe nas proprias , mandando . Pcrtugue[es)erão raubadas da arma . .' 
• fazer ~ráo numero de nauios pera . da q o C _, amorij trazia per aquelh 

defentaõ dos pbrtos & :c~fia do fetJt · c~fl:a. De maneira q eilaua jâ mui 
· Rcyno.Parecendolbe q a nÓ !la guer corrente as na os de Couláo,de CÔ-
ra feria ao môdo das armadJs paífa- chiJ i, & Cananor, por nôfla cau[â 
das, de ir & vir com carga da e[pe- não poderem nauegar per aqudla 
cearia 'nos tempos d~ L\Ô.ffa moção: cbfia,fenáo cõ grande riG:o de [eré 
& de. caminho fazer algum damno tornados : & erão auidos os pouos 
fe achafi'en:{os difpoíição pera i !f o. ~ ddl:es tres Rey.nos por imigos 111 ar-
Porem quando elle foube a ~ntfada taes do C,a!i1orij , porque elle a[.. . 
do VifoRey na India, & o éj fizera 1i os traél:aua. O Vi(oRey, perô qu~ 
eni ~loa,& Mombaça, & as for-. per ordenança de feu regimento I e- -
talezas que leixaua feitas : ouue que .uaua que e.omoo verão entra!fe na~ 
tanto fuBdamento faziam os de cõ- .quella c~ fia t~ a fim delle,rrouxeíTe 
qui{hr a terra qua~to dp cõmercio [épre groífa armada n~lla_, por cau~ 
da dpecearia. E como quem tinha fa das naos de M~cha , & Mouros 
experiencia de nôífas couf.1s,todo o q tirarão a efpecearia do Malabar,' 
feu conCelho & indufiria cõuerteo & principalmente por caufa defies 
em fortalecer feus p8rtos:& accref- dãnos <} noHos amigos recebiáo das.· 
t.:entar numero de maes nauios dos · armadas do C,amorij,& Cl(si do apa.. 
que tinha feito, ' acquirindo per húa rato que clle tinha feir.o pera fede-
& outra parte força de gente, & ar- fender: ordenou ramo que deípa-
tilheria : nãô [Ômente com tençio chou as ·naos' da cuga que vierão 
de [e defenderJmasainda de nos lá- pera efie Reyno de mandar feu fi~ 
~ár da India,ai1te que arreigaílemos lho dom Louren~o cotl! húa ar~ 
as raizes q jj começauarnos lançar. n1ada em que andaua. Afsi pera 
ElRey de c$~hij polo que lhe itn- .guarda & _fauor das naos de Couláo 

. porraua, trazi~ [~mpre em ca~ do de Cocbij, & Cananor, em quan-
C,,amorij pdloas que lhe dauao a- to bião fazer [uas com mutações&,, 
uifo de todas d1:as coufas, & tanto commercio de fuas mercadorias,· 
que o VifoRey chegou .a Côcbij, húas poroutras.fegund~ Ü ~tJ{hnn~ 
deflpois que [e '.?1~ ~l_l .. e ~i o_ a pn_· ~ da terra per aquellcs portos ate ' - - - - - · - ·· ~ .· -· ~ -- .. Çhaulr 
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<Daprirrieira n ·eêadd 
Chaul qu·e. cri ;o lugãr a que f e tllas & a ~ran~ifco Peteirà:co!n os ~uaes I 
rnaes dl:endiao : como tambem [e ama a JUntar n1aes bua galc de 
pera defe;1der q~e as na os .do dhei- qu era capitão Diogo Pirez ayo del .. 
to de Mecha nao entra{km nem le dom Lourenço, que ao tempo 
faiíTeln nDs portos de Calecut, c~ de fua partida de Côcbij não dh-
efia era a _maes crua guerra que lhe uahde todo prdl:es, & por iflo fic~n 
pqdia fazer. Porque os Reynos cu- ate fe ape~ceber. Os quaes ficauao 
jo principal efiado coníifie em n~- com · reg1mento. que em quanto 
ucgaçáo,& que tem entr~das & fa1- n~o {üfe a armada de Calecut, fe .. 
das de que viuem : fao co~? r o clelxaffet:n ~ndar tol~endo a entra-
corpo animado , que fe lhe nr.ao a da & (·uda das na os dos mercado- ' 

:~-entrada & faida das coufas que o res : & faindo a armada que [e fof-
fufienráo não tem maes vida.. A- f~m ajuntar com dle.E'fpedido dom 
percebida efia armada, partio dotn Lourenço ~elles, foi dar húa viH:a 
~ourenço com dl:as v~las, elle em . a Canacor ;cleixando as naos dos 
a nao em qu€ andaua por capitão mercadores que . foílem fazer feLlS 
Rodrigo ·Rabelo, Bermum Diaz proueitos por quanto j~ hião fegu"" ( 
em hutn na ui o :t & P~elli~pe Roiz ros da :armada do C:a.morij : & 
em outro. Nuno Vaz Perflra .. Gon- . ndl:es dias que fe ali dereue, veo ter . 
~alo de Paiua, ·Antão Vaz, Lopo com elle hum Italiano per nome 

. Chanoca, Francifco Ferreira Cou~ Ludouico Romano, d~ze1'1do que 
tinho,quada hmn em fua. carauela, efcondidat:nente faira da cidade Ca .. 
& Ioão Serrão em búa gal~: p~r- , tecut a lhe da~p2>ua da. grande ar . .' 
que naquelle tempo eftes na mos ma~a que efiaua prdl:es pera fair, & , 
pequenos fe auião por melhores o muito refguardo que fe tit1ha aos 
pera pelejar. E a tençãq de dom rios onde fe fazia prefl:es qge não (e 
Lourenço er8: ir acompanhando as foubeffe per os Porwguefes: & af ... (: 
naos dos n8flos amigos que diífe. fi diífe cotno 1~ andauão dous le_.\ 
mos tê chegar a Çhaul fe peceífario uantifcos artilheiros offerecendofe 1 

. · foífe : & em ~uanto ell~s fizeífem ao; tirar · daquella part~, o~ q;taei , 
fuas mercadonas .nos_ pqrrc:s onde erao aquelles de que J3 arras fizc- ~' 
hiáo ordena9os, daria elle hua vi fia mos menção [obre que o C.~a,rn OJ rij . 
a toda~ c8fia,& defpois os tornaria tantas vezes fe defam;o nos contra .. 
recolher.Seguindofeu-carpinho ne- él:os da páz. Contou 1:11aes dl:e Lu ... . . 
fia ordem, corno foi nq paragem douico outras coufas a d0m Lou ... ·f 
de Calecut, porque nio achou no- renço que lhe conueo lnandal:u'·a·lÀl 
ua fer faida · a. armada t]l1~ fe diz1a feu pae .c:m a galê d~ Ioâo Serrár;: 
d' elRey de Calecur,dei:x:ou naquel- & ouuindo o Vi{oRey o que' dizia' 
la paragem em guarda da côHa a o tornou lôgo efpedir peua traba- , 

·~fi~~ do~~ ~apitá~~~ B~Il11~~ Q~az, !h~r. de ~raze.( ~ouíigo os dod~ds fun . ~ 
. 1 ores. 1 
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\ 'didores: O ,qual 1-iegÕtio não ouue & ·remo o faluóu dos paraos qut<>' 
.offeito, porque fendo elles fcriúdos feguirão ht1\n ~otn pedaço. Saindo 
qlíle f e querião vir a nôs ,for á o m~r- defta afronta foi dar com Bermum. 
tos : & toda via elle Ludouico veo DiazJ& Francifco Percíra, q por lhe 
ter a dlc Reyno na armada de Tri- fallecer ~goa c1:áo idos a Çananon 
fiáo da Cunha, &-daqui fe foi pera & romada,cfpedíndofe de Louréço 
Italia,& lâ efcreuco em lingua vul- de Biiro com o gual ouueráo con ... 
gar t<;>da fua perigrinação, & dta• felho~ a gráo preffa foráo ter cmn 
coufas quepaflou com douLouren dom Lourenço. O qual vinha de 
~o com m'uiras daqudlas partes, o Anchediua, & trazia coníigo a Si-
qual traétado dcfpois fe traíhdou . mão Martinz e1n o feu bat·gamim éj 
em latim,& and~ encorporado en1. efl:aua ç:m fcruiço da fortalezal cmn 
hun1 volumme intitulado Nouus o qual erão j3 numero de onze vc.: 
Orbis. Da efcriptL~ra do qü.al·acer- las. Dom Lourenço com o recado 
ca do que elle diz da fua ida & vin- que lhe Diogo Pirez deu de fcu pac; 
.da a dom Lourenço & a feu pae: & nt>u~ cfa vi{l:a daquella grande 
tmnamos fómente . o que fabemos armada, teue lôgo cõfdho do mô ... 
pelos n~ílos , o n1acs deixamos na do' que rerião no cõmettiméto del-
fê do auét:or .·Finalmente do que: d- la : & poilo que o cafo ao parecer 
le contou ao Vif9Rey do grande. dos maes era coufa mui duuidoí;! 
apparato da arn1ada do C;amorij, efperar tamanha fr~ta,quanro maes 
ddpois de o ter jl efpedido>& m.an- illa bufcar, toda via pelo recado dô 
dado na gal~ de Ioão Serrá o ClTI que vifoRey que (obre iílo cfcreuia a feL~ 
foi :á :gr~mde prcffa mandou a per- · filho & aos capitães, aílentou[e que 
cebcr a outra galê de Diogo Pirez a fol.Tem bu(ca,& o n1~do de pele-
que ainda não erade todo prouida, jar con1 ella,foífe varejarla bem da-
& per ella mandou recado a dom artilheria feJ;U abalroar ncnhúa nao. 
Lourenço do que via fazer, & do Porque fegLindo a d1imação de 
n1aes que tinha fabido per via d'd- Dio2:o Pirez,auiaentre ac_Judle grão 

o 1 "r·n· Rey de Côchij acerca dos appara- numefo deve as are te cnta naos 
tos do C _amorij, pelas c:Cpias que mui [obranceira.'s âs n~ffas,das qu01cs 
1~ trazia. O qual Diogo Pirez.fendo fc 1ião poderiáo bem ajudar: & que 
na paragem de Cananor ~ deu etn bafl:aua o damno q lhe podia fazer 
meio de bGá grande fr8ra de ate du-. a n8ífa artilheria)& porem quando 
zen tas & cinquoenta v~las, a maior o cafo defie outro confelho, enrão 
parte das quaes eráo para os, tod3s a elle .me-íi11o enGnaria o mÓdo. Rc-
põto deguerra, que fairáo dos pÔr- colhidos todolos capitães aos feus 
tos de Calecm~ onde fe fizerão pre- nauios .da nao de dom Lourenço 
fies : & pofro que elle Diogo Pirez onde fe iH:o aífentou, começarão 
co 'má a_!fa: ~~ rif~o1 t~da vi• a vela de [c aper~~~~ p~ra. a'luega fe~; 

• 
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· dé fogo & fangue êin que efpera- ellas a artilheria ~ c9fiáo fe tanto cõ / 
uáo ~e entrar : & feitos 1 vela foráo tc~ra que da~úo em feco, & outras 
na volta da. terra. Dom Lourenço de fe não poderem fofl:er f obre a a-
tal~ to que ouue vi (ta ddlcs. traba- goa d~ arrombadas. _As que teueráo 

. lhou por fe poer a balraucnto,o que melhor vela, vendo que. naquelle 
fizcrão todos, câ fún1étc iilo tinhão tempo recebiáo maes damno do q 
por regimento, ter olho na capira ... ; o fa~ião, Jorão fc todas meter etn 
tÍ:ia & íeguila,porque dali dependia bú.~ enfeada por afracar--ª viração & 
o confelbo do feito .: do qual lugar ali fe encadearão todas húas nas ou~ 
tanto quc'foráo fenhorcs, começou ·. tras : com efperança 4 como viefie 
a arrilheria varejar-per o grande car~ o tcrrenho de fe fazer â vela (obre 
d.ume defles,defaparell1~ndo húa,& as nÓífas, pore] ficauão então iguaes 
n1etendo outros no fundo, porque no lugar do ve~to. Dom Lourenço 
como eráo bafios ,nenhum tiro per - pelo mAdo que vio de' todas fegui~ 
diáo carregand~ fobre·ellcs, de ma~ rem, & ampararem húa das naos 
neira que por fogir~m ~ nô{(a ar~i- principaes,entendeo q.~e aquella di. 
lheria que os traéraua mal, hianfo . uia fer a ·capitain~, na qual dl:aua o 
cozendo com a terra quanto po- gouerno &·principal força da frÔta:. 
diáo. E como por razão da ventage & pofro que o dia d'antcs tinha af~ 
que lhe dóm Lourenço dnha no lu fet'ltado que não abalroaffem por 
gar de balrauento , elles {c não po- o grande nuxnero de velas, & mui~ 
dião aproucitar· das fr~chas que lc- tas ferem fobr~nc~iras ~s fuas, viil:o 
uauão & artificios de f9go pera o \ o môdo ·da P\leja dos itnigos que 
tetnpo dabalrootr, & to~o o dam .. , era lançar nuucs de fetas_,& a fua ar~ . 
no que fazfâo ~os n8ílos, era com tilheria fer tnuifraca; determmou 
fua artilheria, ~maior parte da qual com os capitães que ao feguinte dia 
por· fer de ferr_o era de pouca furi'-l clle & Phelippe Roiz abalroaífern 

. em comp~raçao da.nt,ílà: começa- , cfr~ capitaina quada hum per [e tJ 
rã o com o gr~nde damno que rcce- bordo,& Bermum Dia~ & Gonça~ 
bião de fe poer maes em mAdo de lo de Paiua abalroaífcn1 ;outra nao 

· falu~çáo que ~e pekja .. F~.nalm~n~• grande que ell:au; jun~o . ddla,& os 
dom Lourenço vendo comp noílo outros nauios, & gales por ferem 
Senhor lhe mofrraúa viétoria, toda - pequenos.& rafos>andafiem de fóra. 
aq~eU~ tarde os foi fcguindo no , defend~nd~ a outra fróta q1:1e não 
modo que leuaua ·com elles [em foccorrdfc a dl:as duas naos, onde 
querer abalroar: no qual alcançe parecia etl:ar toda a força da arma-

, ale':? dos .zambucos & paraos que dá [egundo dias mofl:rauáo nos pc-
for~o_ tneudos no fundo, fez enca- louros da artilheria que efpedião de 

• · I na~ ao longo da c~fia hú~ entre . fi,& na multidão de gente luzida q 
J PU!ra do~~ naos, porque temendo ~pp~réçia. Cõccrtado efl:e_rnÔdo de - -- - -- - - -~-.- - - -comctter 
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cÕmmttteras duãs'nãos'~ tànto que Lourenço,~ êm íni.'Jni~ões, artifi· 
o :terret:rho de noite (omeçou ven- cios de fogo, & numero .. de geme 
~r,ros Mouros fem fazer rumor fe teueífe tnuita vanrage, trabalharão 

. bzttáo ~vela & mandarão aos pa-· lôgo de o lançar fôra. Com tudo 
raos rque fe coífdfem com .rena por deH:a chegada ficarão dentro nella 
ticaretn abalrauento das velas. Perô cinquo homems dos nôílos, pdfoas 
como os noffos ·capitães .a todalas q nefie miH:er ·.trabalha não ,por {er 
fuas indufl:rias dlapáo c~telados, d0s primeiros: os quaes erão Rodri ... 
q't:1andofoi ao leuantar do poufo, go Rabelo capi~áo deH:a na o 'S.Mi~ 
tanto fe melhorarão em lhe tomar guel, Diogô Aires, ·& Anro·uio Mé-
o lugar de balrauento, que por· eH:a dez, & dos outros feus nomes não _ 
v-anrage qu( lhe ouuerão.,& áfsi por vieráo ~ ndíla noticia. Don1 Louré-
que da ponta de Cananor ao ,paífar ço quando fe vi o ddaferrado & h li 
d:dla onde os da nôífa fortaleza po- bolp pedaço per popa da nao, & q 
feraõ húa ferpe com q~1e os faziáo Bermum Diaz & Gõçallo de Paiua 
aredar da u~rra: todos fe forão me- que· tan:ibem auião de abahdar, a 
ter na cõpanhia gos outros nauios força do vento ~s ernpachou no to 
grandes que ao · mar andauão em mar das velas cotn que fidtrã'O en1 
calma na parâge de Trama param, vão, & Pbellippe Roiz q oLwera de 
que ferâ duas lcgoas de Cananor JÇ~~m elle tambem fe embarçou 
por lhe fallccer o terrenho, &a vi/ no afurar: começou a bradar con.-
ra,çaõ vir maes tarde. Com a qual tra Nuno Vaz Pereira que vinha na 
tanto quevco· fe fizcráo na volta da -fua eH:eira que fe chegaHe a elle>pnr 
terra, como quem a bufcaua por a. ttlr nauio pequeno q o podia atoar. 
'brigo com o temor que jâ leuauáo Nu no Vaz como , era cauaHdro & 
dos nôífos=: & o primeiro fignal que hom.em mui diUgente ndl:es tem-
dom Lourenço teu e· de lhe Deos pos, vendo qcre dentro da 11ao dos 
dar viétoria,foiacudi~ hum pouco Mnuros ficarão os cinquo homems 
de vento noroefie tão viuo na vela, de dom Lourenço:mandou a Vicé-
qúe conueo aos imigos f urgirem có, te Landeíro mdl:re do feu nauio ·q 
as i1aos .principàes de fronte da baya em toda ma~1eira aferralfe a na o. O 
de Cananor. Dom Lourenço como qual meilre por fer hamc;1n dt efpi-
os vio [urgir mandou tomar a vela rito-& afiuciofo nas coufas ilo mar, 
grande & poer em ordem de ~ferrar ainda que não foi pela parte que eUe 
como jâ.tinha aífet'ltado com os ca quifera: roda via não foi -aferrada & 
pitáes, tnas iH:o não lhe foi rã o fa- per rn·é:>de & l.ugar táo 'perigofo que 
cil como elle cuidou.: porque os auendo fer iHo def.aH:re. foi em q1ta. 
Mouros tanto que virão o arpeo . Porque o nauio ficou atraue~ado' 
d:enrro,pofi~ que a fua nao capitai- debaixo da go.~jada n_ao .enca~mba.-
na fo{f~ m~~~~ Ç9b~a~1~~~ra_ ~de dó do ~çr ~)eos, q. cle~ v~da ao·s c~'&~~~ 

' · 
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nÕ!Tos qüe dl:auâo acolhidos aos na ter~eira fez inelhor preza: Ber- I 
c~fiellos da proa, onde com muito 1nurn:Diaz porter nauio grande cá 
trabalh~ & pr:rigo fe defendiáo dos Gonçalo de Paiua pela ordenança 
1vfouros que erão todos [obre elle's. que leuauáo 'ambos comprirão o· 
E ~cno qbe era coul1 mui temerofa ·presepto de {eu capitãó, & obriga..:' 
de olhar, guanro maes pera cõmer.:. çáo de caualleiros qáe elles eráo.As 
ter o que Nu no Vaz fez :porque a galês & bargantim por ferem 11a~ 
comparação que ha da grandeza & uios rafos pade~crão aifa-z de traba~ · 
fero~idade de hmn brauo touro a. lho & perigo J porque corn artifiJ 
hum ardido libreo, auia da na o dos ~ias de fogo & nuues de fetas os co .. : 
Mouros que feria de qninhentÇ)S r o- briáo , & ouueráo fe Simão ,Mar..! 
neis atulhada delles, & de arte fi cios tinz, & Ioáo Serrá o de maneira·qu(C 
dofogo,a ca~auela faõ Jorge de Nu- não (e contentauão de efcapar dt 
no Vaz que era pouco maes de c in- hum p~rigo, feri á o n1eterfe em O!J~ 
quoenta roneis. E ainda a d1:e fcu tro matar, por entreter os nanios 
animo não falleceo boa induftria pequenos dos imigos, que não fof-
delle Nuno Vaz & diligen)ia do [em impedir a 6bra qnc f:1zia dom 
feti tnefhe : que cort~u com hun1 Lourenço & os capitães que aferra~ 
machado a a~arra danao' com gue , rã o. Finalmente' a !Si efl:es nanios do 
dla defcaio [obre a de dõ Lourenço. remo como as caraudas, quada híí 
O qual tanto q a inuifl:io afsi por a- em [eu· m~do · fez tanto per fi que 
judar aos cinquon8ífos qpe efi:aúã-o dtfEcnltoíàmente .fe poderia julgar 
betn ne~efsitados , com<,) por não , qual dos capitães 11e1l:a batalha & 
lhe tornarem outra ·vez lançar o ar-' ' confliél:o -teue n~enos que fazer: ba-! 
,peo fôra : faltou logo dentro com fie faber que pelo trabalho q~e qua~ 
hú golpe dos_feus q o feg,Jião,entre da hum pos na .parte que lhe cou-· 
os quaes eráo Fernão Pcrez d' An- be por fôrte,a[si deu conta de fi que 
drade, Ruy Pereirâ,Vicen

1

te P<treira_, os imigos que poderão efcapulir fe 
Ioão Homem,& afsife meterão cõ punháo em [aluo quanto podiáo; 
os imigos que ferião mavs de qua- Dom Loure.?ço porqucd.eixaua ja 
tro~ent:os homems de pe~eja q dela a nao enxorada dos Nlouros , parte 
preilàráo os ~inquo,& a ~~uno Vaz efi:irados no lugar onde os tomou 
,que COH1 OS feus era j~ na rroa onde a m·ênte & parte que (c acolherão a 
elles efl:at1âo. Pbellippe-.I~,oiz pofl:o . nado pera t'erra ai1te q as outras v~
que perdeo aquella primc;ira chega- las [e alongaJTé 1n~es.,começou de as 
da pera aferrar com dom ~ourenço, feguir cõ os nauios de [qa annada; 
11áo perdeo a fôrte de ourra nao vi- E em chegando aos imigos não fa-. 
zinha defia capitaina em ~j -ra'mbent zia 1naes que meter hLis no fundo; 
teue a.ff.:1s de trabalho: pqrgue duas . co1n outros daua ~ c6fra, & afsi qs 
~~~:~!h: !~n~ará~ o ~rp.~p f?.ra,t~ q 1. foi d~~epando p~ucos & poucos~tê 

'- que '.I '- .. 
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, . que jâ no 6.n1 do' dia t1ão os quis em a fortaleza .de Anchediua en\ 
elLe: maes feguir, & mandoLra Nu- grão perigo, cercado de Moutos,& 
1'10 Vaz, & a Phelllppe Roiz; & aos Genti~s,q~e -~ fenhor d~ Coa mali-
çapitáes das galees que lhe foffem dou' em bua frota de 9te [etenta ná· 
no alcançe. Os quaes ao outro dia uios de remo : parte dos quaes d1:a~ 
tornarão be1n canfados de feguir o uão em o rio de Cit1tácorâ, cuja vi~ 
fim daquella viétoria, que foi a de- zinhança o VifoRey [empre temeo, 
zoito dias de Março do anno de _ & parte vierão de Goa a fe'adjunrar 
quinhentos & feis: /!;c húa das ma- com eftes. O qual adjunramento o 
i_ores que [e naquellas partes ouue, - Sabâyo mandou fazer defpois que 
cõfiderando a defigualdade do nu.- foube que dom Lourenço chegara 
1nero das velas dos imigos & gente a dar vi fia âq uella fortaleza de An-
<)Ue nella 'vinha aos nôílos.E [e nel- chediua)& [e tornara pera baixo cõ .. 
les ouuera tanto animo con1o vi- tra ó ~1alabar , câ lhe pare~eo fer 
nhão apercebidos d.e munições & ef\:e o melhor tert1po de a cõmet-
artificios de guerra, maes fangue de ter, per confeJho.dc 1 um arrenega.~ 
m8rros ouuera entre os nôffos:mas . do que vinha por capitá_o da frô!a: 
Deos por mofl:rar que aquella ôbra ao qual fegundo (e defpois foube 
fora das fuas mãos , ainda que foi~ elle tinha promettida a fortaleza de 
t:ufia do fangue de muito~ , princi~ Ci~-itàcorâ, fe ddfe mÕdo con1 qú~ 
palmente em os danao de Jõ Lou- a nÔffa de And1ediua f0ffe tomada·. 
renço c:m todo furor daquelle feito E d1:e arrenega~o ~ra.aqudle degre-
ouue [Ômente cinquo ou feis mÔr- dado per nome Antonio Ftrnandez· ' 
tos. E pera curar os feridos & dar · carpii1teiro da ribeira; qye da anna.~ 
repou{o a todos,elle ferecolheo etn da de Ped.raluarez Cabràl fitou. e1n 
Cananor ' onde foi recebido coni ~loa ( como atFas fica: )-o gual r~ 
grande folernnidade dos nôi1os & pa{Iou daqui pera a India em naos 
do Rey da terra que o veo vifirar. de tv1ouros; & foi aífentar v.it1et1-dá 
Por memoria do qual feito d01n com o Sabayo , que . -lhe fez honra, 
Lourenço primeiro que (e .dali foífe afsí por· [er homem de fua pefloa:, 
mandou .fundar hüa hermida da como por fe fazer ' Mouro, cujo tio-
vocação de t~Ôffa Senhora da Viéto me era Abedelâ!·, & defpois lhe foi 
ria, na ponta aguda da terra onde a muito mJes ac~epto pbbindu(hia 
nÔfia fortaleza efbua feita, no pro- que deu de tomar dl:a forEaleza de 
prio lugar em que I.aurenço de Bri- Anchediua, poia qual \azâo lhe en-
to mandara por húa peça contra os n·egoll a capitania 111~r daguell? fró 
iroigos polos afaíl:ar dá terra (como · ta. A vinda da qual porfer anre me-
'diífemos. ) A efl:e tetnpo que dom nhaá, não ouuetélo os n6!Iós vifl:a.. 
Lourenço defcanfaua do trabalho ddl:l , [en~o defpois q1:1é de rã o n~t" 
defre fe~ro, .efiau~ ~a~~~~e! ~açanh~ pouoaçá~ ?á gente da .terra q- e~aul\ 

., C c z. JUnta 
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junt; da n~Oà fortaleza~ 3. qual não .li1ente \rendo os Mouros g naql1el- I 
tinha m:1es defcnG1ó que húa cerca les primeiros dias não poderão le-
bajxa & húa torre, wdo de pedt·a & uar a fortaleza na mão,& que maes 
barro. E como os nqfíos em tão damno tinháo re~ebJdo que feito_, 
fraca coufa não tinbáo as vic.hs mui & que ao rempo da iua chegada vi-
feguras, poffcrão toda a cfperança ráo pJrtir dous barcos dos n'"bflos q 
.da (ua (aluação na ponta da efpada, andauão no feruiço da fonalezatte-
a qual logo os Mouros. começarão tnerão que foíiern dar aui{O :1 dom 
fentir: porque achando a defembar- · Lourenço que fabiio andar naqüel~1 

c:;1ção franca, pJre~colhe que outro b côfta de armada, & vindo el-Íe fi-~ 
ta mo auia de fer â chegada da forra. cauão em maior perigo do que os' 
leza, per6 a artilheria ·&_o ferro dos ~ercados dhuão. Com o. qual te-
nôf1'os os fizerio afaflar. Có o qual 1nor,& aralayas q [obre iffo uaziáo 
damno que foi mui gra.nde nac.1uel- no mar, tanto que per ellas foube-· 
le primeiro impero de fua chegada, rão que os noaos erâo foccorridos 
fe recolherão a hum tefo de grande com a vinda dos nauios ·gue dom 
aruoredo que dbua fobcrbo fobrc Lourenço mandou, com o rebate 
a fortaleza :como gente que dal-i que lhe os bárcos der~ o, come-· 
queria t1zer a guerra_, & afsi a fize- çaráo a grão prefa leuantar o c;erco_,· 
rao cõ tanto ~1ãno dos nôífos,éj não & pofferão fe em f.1luo :Chegados 
podiáo andar por dentro cl~ fortale- os capitães que dom Lourenço 1nã-
~a fem ferem feridos de efpingardas daua, & prouida a fortaleza de Jl-
&frechas, por fer mui perto della. 1gúas munições) ·mantimentos , & 
Manuel Paçanha védo q não tinha gen,te, torn~rãG{e a Cananor: & fa..' 
amparo,ordenou de por;certas p.eças bendo elle o eftad0 delb)& q aguel 
de artilheria meuda fobre a torre,& . le commettin1éto dos Mouros pro-' 

_dali varejaua o lugar da eíbncia del cedera da vizinhança de Cinta corá,' 
les:&. em outra parte pos o~nras pe- ~nde fe elles todos acolherão, de .. 
·ças grôfias cõ que lhe metem <Jlgúas terminqu de fe partir per1 Cochij 
fufras & vafilbas em gue vieráo no dar razão a feu .pac do perigo em q 
fundo do mar:. Toda via tres ou qua aquella fortaleza A nchediua ficaua 
tro dias apenarão tanto com a for- vindo o inuerno, por quão vizi.nha 
taleza,éj meterão os nôGos em mui dbua de Goa & longe do foccorro 
to trabalho,porque em roqo aqueL . que lhe auia de ir de Cochij,_ & por 
le tempo não tinháo efpaçp de co- dbs razões & outra's importantes 
:tner ne-m dbnnir fenão erp · p~: & ao ~ruiço d'elRey .. foi dahi a pou-
oépbedauamaiorpaixáo>~~raouuír co tonpo desfeita. E-porque dcto .. 
de noite as coufas que contra ellcs da a viétoria que dorn Lourenço 
dizia aquelle arrenegado cõforrne.s ouue da armada do C~amoriJ não [e 1 

~o ~!1a9o :m que ~11~ efialp_. ~ina~- achou co ufa de pre~a ~e ~aio r preço 
que 

·,· 



\ qúe quãrro í1aos 9i.1ê dlau~o com 
carga· de efpe)eana : d\:a fomente 
lcuou coníigo que apre[entou a feu 
,pae em ~ochij . como iníignias de 
fua vi6tona. 
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fe nella auer toda a daquellas partes," 
com fundamento do mui to que im 
portaua ao feruiço d'elRey tolher 
efle caminho , & ter de f cu berro a-
qüella ilha,& afsi as deivlaldiuél', por 
razã~ do caíra que fe del_las auia q . . 

~ · .-. c A p· I TV L O. v. er~ o dren~ial de toda a nauegação 
. . da IndiaJpois delle fe faz toda a en-

. I' '! (omo o VifõRey rnaudou [eu xar~ea : determinou mandar feu· fi- . 
.. ··: .. filho dom Lourenço·_ de [cu- lho dom Lourenço a efte nego~io, 

brir as dhas de Mr:ddtf1a) (5 por fer n? tempo de monção da- . 
quella paflagem. O qual leuou no-: 

j/há C eilão,f5 ° quefez nejia ue velas das que rrnia em fua arma 
ruiagem tê tornar a C ôchij · · ·da,& pela pouca l1oti~ía que os nof~ . 

[os pilotos tinhão da:quella nauega~ 
~~~~~- Endo os Mouros que ·ção, perô que leua[e algús da terra, 

~~·~- andauão rio commer farão dar com as correntes na ilha 

I . <;io dits efpesea~ias & · Ceilão , a que os antigos chamá o 
·riquezas da Ind1a que Tapobrana:da qual faremos copio-

" co a nôífa entrada fa relação qtiando efcreuermos o q 
11ella não podiáo nauégar p~r caufa Lopo Soares fez n~lla ao tempo ·que 
deitas armadas que trazíamos na fundou hC1a fortaleza em hum dos. 
c8fra Malabar, onde todos vinhão_ ,feus pôrtos chan1ado Colu~nbo, q/ 
deferir, hufcaráo outro nono cami- he quatorze legoas asima do i'ie 
nho pera nauegare1n as efpe~earias .Gale _,oi1d-e dom Lol}renço foi ter, ·. 

-que auiáo das ~artes d~ Malâ~a, a~si que . eíl:â na :ponta da · ilha. Em o 
cmnó crauo,noz, ~aça,fandalo,pt- qual achou m~itas naos de ~ouros 
menta, que auiáo da ilha Camatra gue eítauão a carg? de canella, & 
em os pôrtos de ~edir,& Pacem,& elefantes pera Cambaya; os quaes . 
çutras muitas couC1.s daqudlas par- qu;mdo fe virão )ercados dá nôflà' 
tes: o qual caminho fazião vindo armàda, por[egurarem fuas peffoas 
per fôr·a da ilha Ceilão, & per entre . & fez_éda)ingiráo querer com nof-
asilhas_de Maldiua, atraudfandoa- ·c-o pazes: & que elRey de Ceilão 
quelle grão golfáo, atê abocar os lhe tinha encõmendado q quando 
dous efireitos que di_[femos, p~~r fu- paO.affem pela.cÔ!l:a da Ind-ia norifi. 
,gir defta côfia;da In dia que lbé de·-. caOêm ao VifoRey § mádaile a dle 
fendiamçs. O VifoRey como fou- algú~pdloa pera afknmr paz & a-
~e parte, defie nouo caminho que mizade com clRey dé Portugal_,po-
dles faziáo, & atsi ·da ilha Ceilão la vizinhança g tinha com · os feq~ 

~ onde elles carregauáo de_ ~ai1.êll.a por capitães & fortalezas que fizeráo 11a • 
- ··-·· ·-- C c 3 1ndia 
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1Ja iriirieirtí 1Jeêad~t 
In dia, & rã.rnbém por canta da ca~ . derradeiro trÕuxcrão. quatroçcntos 
nella que auia naquella · fua ilha~ & babares de candla da q elles tinháo 
outras mercadorias _qtte lhe: pod1a recolhida em terra pera carregarem: 
d~r pera a carga de [uas naos per via dizédo que elRey etn fignal da pa~ 
de cómutaçáo. Dom Lourenço co- · & atnizade g defejaua . ter cotn _el..; 
jno bia a defcubtir & tomar as naos Rey de Portugal, em quanto a não 

· dos fvfouros de Mêcha que andauáo affentaL1a per [eus embaixaê:lores,lhc· 
nauegando do efheito pera Mal~ca offere~ia toda aquella ca~lla pera 
per aquelle nouo caminho , & na carregar os feus nauios fe qui(e!le. E 
carga dos elefantes que .aquelles ti- porque dom Lourenço diue que 
nbão com .a macs inform:ção que queria man~ar recado a elRey,elles 
teue dos p1lotos da terra q leuaua, fe offere~erao cle leuar & trazer a~: 
foube ferem naos de Cambaya cotn peífoas guc dle ordenafle pera iílà:. 
4 não tínhamos guerra,náo lhe quis as quaes forão, Payo de Soufa q hia 
fazer dami1o algum:& por tãbé en em lugar de embaixador,& por [ell 
trar com mão armada naqnella par cfcriuão Gafpar Diaz filho de Mar:-
te onde os Mouros tinhão lancadu tim·Alho morador em Lisboa, & - ~ 

f~Hlla q os Pcirtugucfes · eráo co!lài- Diogo Velho criado de dom Mar:.. 
.ros do mar, m•as ante ;c<fptou o q tinho de Cafl:elbranco·vcador dafa 
offere~iáo da parte d'dRe'y. E per zenda d. dRey, e defpois foi con-
meio dellcs fez vir algúa gente da de de Villa 11,8ua,& hú Fernão Co~ 
terra, per cujo aprazimentq meteo trim,& outras paíToas de [eu ferui-' 
htim padrão de pedra em Jmm pe-~ ço. Os quaes enrre.gues aos MouroS'' 
nedo,& nelle m~ndou efc14l pir húas que nego~eauáo eil:a ida, forão le-' 
letras como elle chegara ;di & def- uados per tão bail:o aruoredo que. 

. cubiira áquella ilha : & Çonçalo quafí não vião o fol, dando tar1tas 
Gõç.aluez gera o pedreiro da ·6bra, voltas q lhe pare~ia 1naes laberinto 
per~ que não fo!re Hercol,es pera fe que ~aminho direito pera . algíííl 
gloriar dos padrões de [eu pdcubri- parte: & anda,ndo hum dia todo,os 
mento,eráo dl:es em parte de tanto meterão em hum lugar efcampado 
louuor,q poso (eu nome ao p~ dd~ onde efiaul muita gente,& no cabo 
le, & afsifica Gonçalo Gçmçaluez delleauia húas cafc1s demadtira que 
rnaes verdeiramcnte por pedreiro pare~ia coufa n8bre onde'lhc diil"G-
daquelb columna do éj Hercoles h e rã o que viera f0lgar, por aqodlc lu· 
auétor de muitás qt1e lhe osGregos g;~r fer húa maneira deguinráa. No 
dão em fuas eferiptu.ras. Os~1ouros cabo do qual efcampado boa di(tá• 
como virão q dom LourepÇo fegu- cia das cafàs os fizerão deter, dizen~ 
rou nas palauras que lhe elles di!le- Jo que não lhe conuinha paílàr da .. 
1:áo da parte d'elRey, fing1rao irem li [em licença-d'dRey: & cÓmcça~ 
&_ :y~r~1n _co~ recados a ellc) & per rã o de ir & yir co~ ~ceados & pre ... 

gnntas. 

!/ 
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·guntas à Payo de SQqfa como que gura.lfern .. fuas naos.: & em C]UantQ. 
vinhão d'e!RcymoH:rando ter con andauáo nifl:o recolherem a fazen-
tenra.mento de fua ida. Fmalmeute _da q~e -tinhão nellas a t~rra;como 
Payo de Soufa fôment~ com dous fizerão. Dom Louréço quando fou 
dos feus foi leuado áC]uelle lugar on be de Payo de Soufa o gue pa!faUa 

· de,feg~n.do ~izião os· Mouros,eíl:a- & fenria daC]uelle cafo, d1fsimulou 
ua a peiloa d' elRey: & tanto que . com os Mouros:poréj como aquel~ 
,_heg~rão a elle,logo os efpedio,mo. la tlha era de ReyGentio(pofl:o que 
Hrando ter contentamento de ver · naquelle tempo não [e C1bia verda-
coufas d' elRey de Por.tugal, dando deiramente de fuas CO!Jlas)Rare~eo
graças a elle Payo de Soufa por fua lhe que Ôra dlefoífe áqudl~ com q 
idaj& ao c~ pirão môr q os mandara payo de Soufa fallou ou não, podia 
a elle,& que fobre a paz & amizade fer tudo ordenado p~r elle: por to-
que defejaua ter com elRey de Por- dolos Reys Gentios ferem mui fu-
tugal, elle mandaria a .Côchij feus perlti~iofos , no ~qdo ~e fe cõm~
emb.aixadores ,& que em íignal del- nicar com nofco)& que. per ventu-
la inniara a canella , & lhe 1nanda. ra os Mouros o terião a(fombrada 
ria dar o éj ouuefre mifier pera pro- q o não fizdfe, & fem querer maes 
uifaõ da armada,& com iil:oo efpe- examinar efie cafo porque o tempo 
dio. O qual roÔdo de Payo de Soufa lhe não conféntio d1ar naqudle 
em ir & vir per mão daquelles Mou porto em que corria rifco > fezfe na 
J;Os, & chegada a eH:e lugar, & pra- volta de Cbcbij: E pbrque Nuno 
tica que teue tom_-dla peífoa éj lhe Vaz Pc:r<>ira co1n o tempo rij.o,que 
diziã~ fer d'elRey de C~iláo, tudo os fez aleuantar, quebrç:m a ve~ga 
foi artifisio delles & quaíi húa repre grande do feu nauio : foi ne~dfario 
fentaçáo , de coufas que não erão: tornar 'outra vez ao porto, onde a-
parte das quaes Payo de Soufa en- chou que o ntffo padrão e!taua·jâ 
tendeo & defpois fe fouberão em chamufcado de fogo como que lho 
verdade: Câ efl:e bom é com quem pozeráo ao p~ : & pedindo razão 
çlle fall.ou ainda que em o traétamé diffo aos Mouros que ali e11auão, 
to de fua pdfoa & gente que ore~ deráo :1 culpa aos Gentios da ten?, 
ueren~iaua)pare.c;ia fer quem lhe di ... . dizendo que por fer gente · id0latra 
zião, elle não era elRey de Ceilão, [e lhe entalharia algúa_ couC1 por 
mas o fenhor do porto de Gale: & onde o fizdfem . . Nuno Vaz amoe-. A 
·ourros quizeráo dizer q!Je nen1 elle Hando o cafo e~1 modo de ameaças 
era, mas qualquer outra peffoa nÔ- fe naguillo maes pro.~eddfem dHsi-
;bre que p~x (eu mandado & arcifi- mulou o pa!fadó ~ & éonç.errada.a 
-cio dos Mouros [e moftrou aos ·verga do [eu nallio,tornoufe: dóln 
.~6ífos naquelle mbdo & lugar,ifto Lourenço)o qual achou na coíla d.a 
<I fim que ~lles por aquella ~ez [c. !11d~a ep~ hum lug~ ~~ado ~~~ 

I 
~ 
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cr>a pri1t1eira Decáda 
riiáo:qtlC he do fenborio deCoulão. âquen1 delle ~bra de çento & cin-: 
E porque alcrús Mouros éj ali viuiáo quoenta legoas, & com voltas ao 
foráo na m~·te de Antonio dé Saa, mar,& â terra, trabalhô.C1mére che-
f'ahio -dom Lounenço em te'fraJ & · garão ~ agoada de Saldanha, onde 
~ueimo'u o lugar, em que tambem fizeráo algú refgate de rnantimen-, 
ouue·fangue dos ~naturaes,& dos tj·q[ tos com os Cafres:& aqui f e paíl_'ou' 
~os na refiilói~(a qüe fizeráo ao (a~t. Cyde .Barbudo ao nauio de ' Per~ 
em terra, & qt:leimacde ~erras naos ~re[ma,por elle leuar o çgrgo, de-' 
que ali dlau'áo efperando carga : & {{e defcubrimento, & Pero ~rcf-: 
tomad~~ efi~ emenda do damno ma ~[ua nao. Dobrado o c'abo ,por 
q.ue aquelles Mouros tinhão feito, que os tempos o n~o deixarão de( ... · 
parriofe dom Louréço per:1 Cochij cobrir ~fua vontade, prin~ipalméte · 
onde chegou com fua frota-. no lugar da fufpeira,q era na agoada 

~ · ·· CAPITVLO. VI. 

f 7Ja ·rviagem q fez [yde .Bar.~ 
r. /;u,do tom Pero' !iJ.J!l:r.reftna, 
~, (5' como p_or c a ufa das ·' nôuas 
, que·el!é le:u~u.ao "fri[oB.ey qu·e 

']_Jero.da N}?'a)'a. era falleçido 
·· e1n C,oÍala, f5 .diuifl'es que 
' -auia em§L!!)loa, porfe:r r/Jor-

to e!Rey .LV!àhamed: e f! e ·vi-
.. foRey rnandou a :J\(j_ttto ~az 
,- Pereira a prouer neflas cou-

fâs, e§ a feruir decapitao em 
(,ofala. E das maes cpufosõj 
fuc~ede.riio em ~iloa tê que 
de tódo-a leixamos. 

de ~.Bras , fendo a dtc tcn1po jâ a-
partado de Pero ~rdt11a : tanto 
andarão cõ os tépos_,hunrfobre ou-
tro, tê éj fe ajuntarão no lugú onde 
O' piloto fe affirmaüa ver eihr Per o 
de Mendoça enc~lhado _,vindo elle por. piloto da na o de Lopo d' Abren,; 
E por efte lugar fero da fufpeita on-; 
de pare~ia éj a na o podia vir~ côfta~l 
~ançoü Cyde Barbudo dou~ degre-;. 
dados em terra, os quaes hiáo offe~ 
re~idos a effe trabalho de corret-é'ao 

· longo da cúfta)& faberem dos Ca-· 
fr·es Íe auil algúa gétc branca no fer .. 1 

ráo:os _quaes dahi a fere di.as tornarão: 
âqlle h1gar de fufpeíra, onde os na-· 

,uios não -1Jodiáo cheaar cõ os t éf10S · . b , 
& deráo . por nôua acharé parte da 
liaçáo ·d:1 na o qu_eimada, como que 
viera ter & cÚ{b, fem os Cafres lhe 

~~11· 'r"'::~ Y DE. Barbudo, & . fabere1;1 dar razão ~a gente. · Pelos 
«j ~~:;, Per o ~~fj:na (co- quaes hgnaes ou"uerao que a nao era 
~ mo arras hGfl ) par- perd1da)& teu era o pera fi que o fogo 
~1~ ·ridos ddl:e Reyno, fora pofl:o pelos Cafres, por riraré a 
, . éuidando qtF~ tinbão pregadn_ra da nao, por entre elles ·o 

. dobrado o cabo de Boa ECper:mça, ferro fer eibmado:& o maior dáno 
- .a~h~~a?fe e~~ngl~a··d:~ a_r.~1s)qu~ h~ q u~ ~~~~ã ~ ~ft~~ ~0~5 ~legr~dad~s~ 

··-' . .... 1-01 . ·, 



·Liuro 1Jeeimo. 
foi delpojalos 'do vefl:ido gue. l~ua~ 

· uão.Tornando Cyde Barbudo â iua 
nao,& Pero 'Quarefrna ·à-o nauio,fi-
zeranfe via de C,of.:ila, onde ·acha,-
r·ão P~ro da Nhaya-morro,& muita 
parte da gente , & à outra tão debi-
litada de do~nça q a fortaleza dl:aua 
nà correíia dos· Mouros : p'ofl:o qúe 
~1aúud Fernandez q antão femia de 
capitão, rrabalhaffe muito na vigia 
della.CydeBarbudo leixãdolhealgúa 
gct'1te~& prouifaõ do·,q le.uaua, & a 
Pero ~refma em o feu nauio pe-
ra melhor guarda da fortaleza,par-
tioíe dali e1n I unho· do anno.de (.}Ui 
I'l.hentos & feis: & ·pafládo per (~
loa)achou que en1 feu lúbdo efl:aua 
err1 tanta ne~efsidade, como C,ofa~ 
la. Porq ,o nôilo 'Mahamed Anço·· 
niJ. era morto, & fobre a fuccefiàó 

A tJ 
do Reyno efl:aua ·a terra pofl:a e1n 
bandos afsi entre os Mouro como 
áçerca do capitão Pero Ferreira , & 
offi~iaes : & pofio q Cyde Barbudo 
em aquelle nego~io fe~ poúco por 
não poder maes,fez muito com,fua 
chegada â India. Câ fabédo o Vifo~ 
Rcy parte do efl:ado em que fi~auão 
cfbs duas fortalezas: eflpedio lop-o a 

L') 

Nuno V'az ~ereira en1 o nauio em 
que andaua ·Gonçalo Vaz de Gôcs, 
pera vir eH:ar por capitão em C,ofa . 
la, & prouer em as differenças de 
Q_0_loa. E mandou cõ elle hum na-
uio de q era .capitáo Duarte de Mel .. 
lo de Scrpa feu fobrjnho; & afsi vi~ 
nha Fráçifco da Nl?aya peré_t arreca .• 

.. dar a fazenda de feu pae defunto, & 
o ouro que 11~~ Pero Ferreira tomou 
en1Q!:!!.loaao tempo que ali veyo ter . 
-' .. - -- - - · - -- - -·- -· 

prrdido:·& a(si vinha com elle pera' 
[emir de alcaide mdr da fortaleza de 
C,ofala Ruy de Btito,<j era prouido 
por elRey-na vagãre ·de Ruy de Soll 
{à,por aeH:e 1tépo elle fer jâ falle~ido; 
& Antopio RapofG ,.& :Sancho Sã-
(;bezpor efcriuães da. feit:"oria :trazia 
m:1es NunoVaz,& a Luis Médei de~ 
Vafconcellos da 'ilha da Madeira &(!jM~ 
AntoniO-de Soul:1,c:j fora de C,ofula ~ 
con: Cyde BJrbudo, & Fernão de . 
Ivlaga1h~es, q defpois fe l~nçou etn . 
Caftella cõ a emprcfa de Maluc·o:& 
afsi outras pefioas nÔbrcs,por Nuno 
Vaz fer homem bem ~u.iHo> & por 
razão de [ua amizade,folgarãó de vir 
com elle, pofro ·que era !em carg.~.s. 
E o prin1eiro porto,êj tomou na fim 
de .t'Jouembro de q~~inhécos & feis,' 
foi Mdinde,.onde o Rey da terra os · 
re~ebeo com niu'ito -praz:er, &"â ef-
pcdid<dhe cõ~edeo Nn~1o Vâz que 
·podeffe mandar' duas t1taçolas-; que 
ferão trinta &.fe.is arratés dos nô!fos 
de cont~s de Carnbâya, , perà fe lâ 
refgar~rem a troco ~·ouro:~ afsi 
lhe. deu hnm Mouro velbo guetra-
zia por efcrauo,o_ qua.l f~n t?~ado 
e1n ~loa por capriuo, porque ao 
rem po que coroaoão M<rbaíned·An- _ 
conij por Rey, efl:e Mouto em" de[~ .. , 
prefo de fua pe:!loa;lhe fez hú dcíaca . 
tamento:as quaes coufas NunoVaz 
lhe có~edeo por honra\;l,e fua pdfoa. 
Porem pediolbc.q lhe defi'e licença 
q leua!Te o Mouro· a C,ofa~â)por fer 

·homem g [abia os neg~tiosdelta,& 
q'ue de lá lho n1andária · polo ferrar 
per .gunn clle inuiaua a~ ·contas ~e 
Ca~11b~ya~& d.cfpo~s que.~uno Vaz. 

po~ .. 

I 



Da. prirtJei:a 'Decada 
pos dl:e Mouro em fua liberdade tratl:ado,& veíl:idq c;omo 6lho de 
ficou no efl:ado q d' antes tinha que quetn era o mandou a,, feu pae. O 
era dos principaes da terra, fazq11os quai quJdo o viõ"liure em tão breuc , 
ddle dla mençio porque-ao diante tempo prímeiro éj elle niíf<;> come ... 
ferue Caber dl:e fundamento de ruas tdJe algGa coafa.) maLJdou lôgo a 
coufas. E por que Nu no Vâz fonbe elRey N1ahamed grandes ·agradeci-· 
aqui ma_es particularmente a caufa 1nentos daquella tão grande ôbr.a 
das differenças de Pero Ferreira cõ d'amizade:-pedindolhe que-Por quá 
os officiaes da fortaleza, que era a ro elle dl:aua e1n odio com a nôíTa 

. mÔrte d' elRey. Mahamed donde fortaleza & não podia h ir ·a ella, 
-proçedeo defpouoarfe ~Joa, o viefie v~rfe corn elle, pera pratíc~ré 
qual negosio elle trazia m ... ui enco- em couf~s que muito .ünportauáo , 
tnendado do -VifoRey: fera ne~effa- _ ao be_m d a.mbos,dandolhe a enren-
rio Cabermos o fundamento ddla/ der cal1mentos d'antre filhos, & q 
como ~arras efcr~ueh1os. Por razâó quando fofle,lhe entregaria os ri-li-
do regimento queelRey dó Manuel ticaes que dera polo filho. ElRey 
mandou a Quiloa [obre a guarda da Mahamed polo grande defejo que 
cóll:a de C,ofala que· ninguem tra- tinha d,e comprazer a efie, poil:o 
étaíl~ com roupa~ !aze.óda f~r que que o_~apitão ~ero Ferrei~a o ~ui[ o~ 
fe aUla ouro· das ~aos dos Cafres que nao fe fiafse delle , c a p01s dl:a ... 

. da terra,àndauão darmada h\,1 nauio uá mal com nofco,tambem o dl:a-· 
& .hum bargantin1. que Pero Fer- ria com elle por fer parente de Ha .. 1 

:.reira c~pitáo de Quiloa ord.onon pe braemo:toda via em hús zambuco~ 
ra efia guarda:-& entre algúa~ prefas -coJ:!l algús feus,rnàes em aéto defe .. ' 
que fizeráo foi tomar húa na o-que fia & vifras de ·amizad~, que fufpei-
vi-nha das ilhas de Angoxa, em a ta de traição/é foi ver cOm o outro 
qual fe achou hu.m 6-lbo d'el,Rey de que o matou em pagame!1to do be-: 
Tirendincunde. O qual poi.lo qu~ nefi~io que lhe tmha feito, jaz~ndo 
mui vizinho era de ~lo a , como dRey Mahamed dormindo em .o 
efl:aua de guerra_com nofco porfer zambuco em que foi. Tomando 
parente de Habraemo Rey que foi por difculpa defta nuldade diz~r: 
della: Pero Ferreíra o ouue por cap- que maes obrigado era ao f~ngue & 
tiuo, & a. toda fua familia. ElRey parentefco que tinha com dRey 
Mahamed Anconij, como era ho- Habraemo(por vingãça doqualelle 
tnem nouo-& fem parétes na terra, fazia aquella Bbra) _que ao benefi .. 
defejandO gan~ar os vizinh~Js com cio de I'vlabarned Anconij. Sobre a 
benefi~ios pera os ter no tempo de :fuc~eífaõ do qual fe armou tóda a 
fuas. ne~efsidades: refgatou· e~~ filho diuifaõ que difiemo-s, & eftaua a ~i
d, elRey com toda fua · falnflia por· dade -repartida nefi:as ·duas :·partes: 
~res miL miticaes d'ouro~ & bem ·os ,qfficiaes da feitoria com algús 

-- - -. ~ · ~ - - - -- · :tv.louros 
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• Moí.irõ's por parte de Agi I-I o cem tando pelo remedio dellas,per çort; 

i' filho ddl:e Mahamed defunto;apre- felho de humAntonio d' Affonfeca,i. 
rênrauão a carta do VifoRey dom 9ue j~ efbuera em C,ofala com Fr~
Fran~ifco, enr que relataua 65 feus ~ifco da Nbaya, & afsi pare~erdellc 

·. meritos a~rca das cou(as ·do ferui- mefmo que ali vinha, & de 01.1tras 
·ço d' elRey do1n M<U1Uel, & as trai- pefi'oas que entendião ben1 o tra~ 
çÕe$,& maldades.AeSolrãoHabra~- éto da terra; mand-ou notificar em 

, mo, polas quacs caufas dle em no- Melinde> :tvlombaça, & ~loa; & 
:me. ~· elRey d~nn Manuel -o fazia per toda aquella côfta, que todo o 
Rey daquella cidade de_Q!!iloa com ·mercadorJ1atural de~loa/egura- . 

· todalas terras & fenhorios que tiqha;, mente podeffe vir a ella a rraétat_ 
& lhe daua o ditto Reyno de juro ' em mercadorÍ<,lS que traébua) ar...: 
& h~rdacle com as condições ea fi & pola maneira que fe fazia etn 
doação conte1:1das~ De outra parte te . d'elRey Habraemo, fern 

· o ·capitão Pero Ferreira & algús encorrerem nas p~nnas em que en.: 
Mouros prin~ipaes· da terra, & os·' corriãq pela defefa. Com a qual 
Cafres da ilha Songo húa legoa de coufa tanto que foi fabida per·roda 
QEj_1oa, dizião que não era feruiço a . t~rra, commeçarão os MouroSo 
d' elRey dePortuga1 reynar homem _ embarcar com fuas molheres & fi_-_ 
tão baixo como o filho ~ de Maha... lhos,de maneira que quando Nuno' 
1ned Anconij : co1n as quaes diui- Vaz chegou â s.idade de Qillloa 
fões polos bandos,& .odios q·ue dd- hiáo jâ em ft1~ companhia .m.aes 

~. las, rccre~c:r~o, muitos moradores de vinte zambucos, todos carrega~ 
da· cs-idade Ce farão viuer â Melinde, dos de pouoadores,q leuaüáo mui-, 
& a Mombaça, & per toda aquella tas mercadorias pera O!:!lloa onde 
côfia. A jútoufe tambem a efias di f- chegou ?1eado Dezembro , & ali 
fcrenças, as tomadias que os nôíTos achou Lionel Coutinho c2piráo da 
faziáo por caufa da defefa do regi- . nao Leitoa, que com hum tempo~ 
tnento, que de(endia que os Mou- r~l fe perdeo da armada de Triftão 
rôs não traébíTcm em as coufas que d'Acunha (como adiante veremos.} 

• tmháo valia em C,ofala: & porque E porque todas as diuifóes da terra 
elles nnlitas vezes erão comprehen~ pro~dião da eleiçáo do Rey nouo, 
didos nefia defefa, & os nôiios que tanto que Nuno Vaz repoufou de 
.andau~o em os.nauios em guarda fua chegada, quis logo entéder nif-. 
da ~ôfia; com titulo de feruiço d'el- [o, pera éj foráo chamados todolos 
Rey ~s vezes ex~ediio o m8do,def- prin~ipaes Mouros da terra J & os 
poUoauafe a terra cmn efies rigo- que cotn elle vinbáo de M~I}nde, & 
'res. Nu no Vaz fabendo parte deHas afsi as partes que conrend1ao ndl:e 
coufas, como quem defejaua que nego~io:que era hú Mouro chama1 

Quiloa romalfe a f~u ~!J:ado, pregú: d~ Mic~m~ > pr!mo ~e Habrae;:;, 
., 



. 6JJapri~eira Decadà 
R:ey paffado: & H o cem filho de os .deliétos d' elRey Habraemo! que 
Maha·med Anconij. Os quaes em quan.to ao qu~ Micante dezia que 
juizo n1andou Nuno Vaz que qua- ·coln dle feria a terra 1naes pactfica, 
elh hu?J per fi alegafle de feu direiw a cidade não fe gouernf!.ua per .feu 
& moB:raífe a aução que tinha e1n -pae nem menos [e auia de gouernar 
feu requerim.énro: & dada primeiro por Micante !Cnáo pelos capitã-es 
a vôz a Micaí1te cotno homé fauo- _, à' elRey de Portugal feu fenhor-quc 
recjido do capitão & de Lionel Cou ali reíidiífem, por aquella cidade fer 
'i11ho, & de outros de fua valia cõ fua & a ter ganhada por jufiiça de 
-boa parte dos principae~ da terra: armas da qual elle podia defpor co.' 
dixe que a rezão q tinha na fuccef- mo de co ufa fua propria. ~ fe os 
íàõ daquelle Reyno era fer. pedido . ·capir.ães da fortaleza fauoreceilem a 
por Rey pnrtodos os princip~es da qualquer pe!loa em nome d'elRey 
~erra, por elle proceder dou: n- feu fenhor, if\:o bafiaua pera toda a 
gue dos Reys q fundarão & popoa- . cidade efiar e1n paz,. quanto maes 
Fáo aquella cidade, & fer cojunéto · fendo pdfoa a quetn elRey de Por~ 
em parentefco com elRey Habrae- tugal feu fenbor tinha concedido a 
mo, o qual não fendo defl:errado real dinidade: a qual quãdo per ell~ 
mas em p&iie do Reyno 1efi~do en1 fo!f~ concedida a algúa pelfoa ain-
ártigo de .mSrte· o denu~Ki~~a- p~r da_9ue de f<õél:os tiue!Te,o feu querer 
feu herdetro;. palas quaes razoes t?- ab1htaua ~pane,_ & aquelles <.Jue o 
dos 6 receberão fem cõtradi\ão por contradiílefiem .deuiáo fer fofpeitÔ-

- Rey fb1nente algúas pefToas que ali fos a [eu feruiço. Ouuindo Nuno 
~rão prefentes. _.E que afsi no ef.l:ado Vaz efi:as & outras razões que fo-
~m que aquelle Reyno d!a9a, que bre cfie cafo per ambas as partes fo-: 
(ra em poder d'elRey de Portugal a . ráo alegadas: julgou que fe cõpriffe 
elle por feruiço do ditto iêphor fe a doação-que Hocem tinha. & que 
lhe deuia dar pola terra efiar fiD paz /per ella elle o auia por Rey de ~
& concordia: & nãó fe defpouoar loa & lt>go ali o denunciou com 

· polo defcom:entame~1to que tinh~o , folernnidade que lhe foi feyta.E por 
··em efrat debaixo da obediencia & que a caufa pnncipal que fazia def-
gouerno de homelJ1 que náq era da pbuoar a cidade pràcedia do môdo 
linhagem dos-R~ys _de ~loa.Ho- com q os officiaes queriáo éxecutar 
cem filho d'elRey Maharried quan- as penas da defefa do regimento) & 
do lhe Nuno Vaz mádou q diíidie [obre iífo era ton1ada algúa fazenda 
de feu direito, refpondeo c1ue elle a tres ou quatro Mouros principaes: , 
não tinha maes que dizer qpe quan , tanto q,ue Nano Vaz lha mandou 
to eftaua efcripto naquella patente tornar cõ a maes lib,erdade _que cõ ... 
q aprefentaua do VifoRey Fffi q fe cedeo pera que trataífem ( [egúdoa 

· · ~~f~~1i~o os fe~uiço~ ~e feu pae, & ~otificação que m~.ndara) .ficardãO 
tO O 

• 
• 
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rodos tão cõí1reí1res q náo [e tràél:ou ge homem poderofo ~111 gente que; 
m~esnàfi.Jcceffa~do not}O Rey, ~ vidfe ~xrterra com todo feu poder 
a odade ficou pofta em quietaçao fobre Tirenc!incúdc & elie hitia pet 
com éj rnuitas cafas que efiauão fe- .mar a hmn certo dia, pera daretn 
ch~das farão abenas & .pouoadas. nelle deíapercebido coin que o de .. 
A~entadas dl:as & outràs coufc1s q firui!Jem a fogo & a [angue. Côn..: 
auia pera fazer em ~loa, em que cerrada dla h ida a poder de crrand~es 
Nu no Vaz. 'rrioflróu ter tanta parte dadiuas que 1-Iocem deu a efte Mu~ . 
de prudécia corno tinha de cauallei nha Monge, que entre elles q.uer 
ro:deixando ali por official a Luis dizer fenhor do mundo: dedo am-
Mel1dez de Vafconcelos que viera bos em Tirendincunde & ddl:rui-·· 
e1n. fua companhia, paniofe pera rão toda a terra leuando os Cafres a 
C,ofala:E paíEmdo per MoÇábique rnaior parte da gente captiua, & o . 
achou ali tres naos & bú n?uio de feu .,Rcy cfcapou. Com a qual viEl:o 
que eráo capitães as peífoas éj adian ria elle ficou rã~ gloriofo gue cau-
te veremos: as quaes velas foráo de- fou todo o trabalhá q de[ pois teu e: 
fie Reyno aquelle anno de quinhé- porque dabi em diáte co'meçou de 
tos & G::is com Triflão da Cunha,a [e querer com a nôffa con'uerfaçáo . 
viagen1 do qual diremos nef\:e fe- por. em maior eftado do que era a 
guinte liurodeixando Nu no · Vaz q renda , ga1lando gqafi quanto lhe. 
foi tornar pôífe da capitania de C,o ficou de ito:u pae, & 11efie tempo e[..:. 
fala, onde chegou a faluamento a creuia aos Reys de Melüide Zemzi-
tempo que e.lla tinha be1n necefsi- bar, & de toda aquella cbíb como 
dade de fua chegada. Porem ante q home;m que fc tinha em maes con-
entremos ndl:a relação porque dabi ta que ellcs. E co1no os l\11onros té 
a poucos dias que Nu no Vaz a!fen- niito grande vaidade, afsi ficarão e[ ... 
touas confas de ~lo_a, ella. [e ror- candalizados delle que os ganhou 
u.ou a reuoluer fôn1ente por a fuc~ por imigos, & tambe~ po~q mui-
cefl~Õ do Reyno, que caufou desfa- tos vaí1allos delles erao .morros na 
zerte a fortaleza que ali tinbamos: bida que elleHocem fez em c] ouue 
por não tornarmos maes a ella,pro- eil:a viétoria: os quaes nefie tempo 
cederemos no q fuccedeo . defpois; que elle partio dbuão en1 Qi.ülaa' 
Agi Hocem nouo Rey como nos fazendo mercadorias, & entre rogo 
primeiros días fe vi o con1 o fauor & força os leuou configo >por razão 
de Nuno Vaz q efi:aua em C,ofala dos quaes môrtos auia muitas lagri-
pofto naquelle dlado, ordenou lo- mas & pragas entre ro~olos .. Mo~I
go fazer guerra ao matador de (eu ros & o q elles maes aoommauao· 
·pae: pera" dfeéto da qual fecretamé- era,[cr elle cau[a de os Cafres leuart 
te mandou a hum Príncipe gentio tátos Mouros capriuos. Finalmente 
dos negros ~~~·~~do MllJ'lh~ M~12: :m:e :nlleja,od!o,& paixõ~~!r~~ 

• 
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gi)íiérn·o: afsi bs que erão contra folicitará-a ~ir elle aqndle dl:ad,o; 
el1e que . não reynafle, como· efles ·porque a hus tomaua as mo,lheres a 
Reys r1Ôílos amigos q· nomearrtos outros m.ataua fingindo que o que-' 
que elle ganhou por imigos coin a não mátar~ de rnaüeira qüe andaua 
·maaeH:ade de feu efcreuer:tb'dos fo- entre dles como hum açoute por 

, rão~n1 hum anirno de o dilpor, o parte de Hocem difpoH:o dac.1ndle 
fim do qual negocio acabo'Ú em dl:ado. E o que dánou maes as c ou.; 

· qüada hum defl:es per íi efcreuer' ao fas def\:e MouroJoi acabar--Fero Fer 
VifoRey ~In dia, que fe C]Ueria ter reira de feruir de capitão, & fi.1cce-. 
a.quelTa terra em p~z & que fe nãq deolhe Francifco Pereira Pdl:ana fi . .' 
defpouoa!fe Q3loa mandaíTe titar lho de Ioão Pefl:ana: que como era 
do gouerno a H o cem, & por nelle -homem de condição fôrte & acho ti 
Habraerno Rey que fora della_, & dífpoíição em Micante, a[cendcofe 
CJUando elle não quifeffe foífefeu o fogo na materia que hum fe náo 
prilno Micarite que jâ ef\:euera de- fiaua1 do outro. No qual tempo efl:e 
·éto pera i fio O VifoRey_ vendo tã- , Micante fabendo qu~ feu primo 
to requeritnento coBtra Hoc em ef~ Haoraemo defl:errado fentia muito 
crcueo fobre iílo a Pero 1 Ferreira, & efbrelle no gouerno daquellá ci-
por Habraemo não fe fia~ ele nÔs dade, temendofe · delle ordenou de 
tláo acceprou o gouernó da terra,& lhe fazer guerra:a qual rompida ou· 
foi aleuantado por Rcy Mic.:ante, & ue éntradas _.de húa & outra parte 
difpofto Hoce1n: o qual vendofe e1n que os nÔ!los verterão feu fan~, 
com toda a fazenda que hqdara de -gue & os meteo em grande afronta.' 
feu pae gaftada ná vingançfl de fua Porq fuccedeo dl:a guerra em tetn-' 
m_Ôrte, & que efl:ande> ~m 

1 

~1oa po que na fortaleza não auia m~es' 
éorria rifco de o 1natarem íc:us imi· que quarenta hornems q tornaOetn· 
gos, pedi o a Pero Ferreira ~ue 6 má armasl tod~los -o urros cráo enfer: 
dafle por em Mombaça,cqmo fez, tnos: en'l hua das quaes eBtradas q 
onde dahi a pom:o tempo acábou os Mouros da terra firme fizerão na 
feus dias maes miferamentCI que hú il_ha con1 grande numero de Cafres, 
homem. do pouo. Mican;te que o de que era capitão Mungo Cayde 
fuccedeo, pofto que nos primeiros irmão de l-Iabrae1no ( porque elle 
d?us an11os ~oflrou bõ ~ouen:o, nunq~1a o~1fo~ de vir e~ pefloa) 
danoufe depots em tanta manell'a Franclco Pere1ra lhe ~aptmou hunl 
que deu maior trabalho â terra do fobrinho per non1e Munha Carne,· 
que tinha em tempo de Hocem·:- & n1atou muita gente ao paífar do 
porque não Íomeme era atiorrecido · rio, ao qual Francifco Pereira telle 
dos nôilos por fe tomar nmito do muiro tempo prefo. E porque .có 
vinho co1n que fazia grádts males, eftes trabalhos da guerra & cuidado 

;ma~ ai~da d9s proprio~ l\4~?_ros q de [e defender, Mican~e algum ráto 
· ·· · andaua 

• 
• 
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• andapa émendado de fe.us vicios, & pera o auerem ~s máosJpor ver que 

pelejaua con.1o caualleiro, & pelo no tempo da guerra que contra el.: 
odio que tinha ao primo guardaua le fe fazia, erão mui tonformes, & 
lealdade â fortaleza Francifco Pe- maes mandaualhe por refpoíla que 
reira lhe fofria feus ddinan~hos. Cá lhe tinhã prefo [eu fobrinho Mu-
as quaes reuoltas fe damnou tanto nbaCáme,como podia eíperar delle 
o fundamento pera que clRey dotn o que lhe mandaua ofFere~cr: final-· 
Manuel mandou tmnar aquella d- . mente, dhndo Fran~ifco Pereira jâ 
dade d~ ~Joa, que fendo auifado en1barcado pera fe partir,foltou Mn-
diífo, principalmente defpois que nba Carne,& Habraemo fe veo ver 
Affonfo d'Albuqu~rque foi capitão . co1n elle no mar, & ficou tnctido 
m~r, .da In dia, que não fauorecia na pôífe da ~idade, fugindo della 
muito as couías etn que o VifoRey Micante, o qual defpois perfeguido 
pos algun1 trabalho, polas diferen- ' def\:e feu primo, acabou feus dias 
ças que ambos tiuerão ( como fe tão miferauelmenre como Agriho-
Jiante verâ : ) que lhe mandou de[.. cem , jâz enterra_do em a ilha Qui--
fazer a fortaleza ·de ~loa, & que ritnb~ onde fe elle acolheo. Partido ~ 
Franciico Pereira fe paaaífe per~ a Francifco Pereira pera a India,ficmt 
de sdcotor~, que clle Affonfo d' Al- Habraemo Rey pa~ifico,reforman. 
buquerque ajudou a tomar em cõ- do a terra e1n melhor efl:ado do que 
'panhia de Trifiáo da Cu nha(como a tinha ante que per nSs lhef<?ffe to-' 
lôgo veremos) na entrada do pri~ mada: porque os trabalhos que paf-, 
meiro liuro da fegunda Decada: af- fou o iníinatáo a gouernar , encõ-' · 
fi que vindo dl:e mõlndado d'~lRey mendando !emprea feusfilhos que 
dom Manuel, defejando FraÍlcifco foífern leaes ao feruiço d' dRey dó 
Pereira ante que fefoffo de Quiloa, Manuel, afsi que o dif~urfo da vida 
difpor a Micante, & meter em poffe de fie Habraemo ( pof\:o que folfe 
da_ ~idade a Habraemo , mandou- Rey acabou etn húa notauel come~ 
lhe [obre iilo algús recados.: n1as dia das' voltas do mundo. E a tnor-
elle não confiaua que "9erdadeira- te de Mahamed Anconij, & de feu 
mente Fran~ifco Pereira o queria fa- filho Micante em tragedias,que em 
zer, ante lhe pare~ia que os odio~ feu n1Ôdo muito .feruem pera con: 

. . dentre dle,& Micãte _eráo artifi9os templação das coufas delle. 

Fim da primeira 7Jecada 

!mrre~ae~n L~~b_?a por!orge ~odrigue~~ A~nõ ~~~ ~-~ 

4 



/ 

• 

v 
' 

/ 

\ 
.i· 

·~ 
•t 
' 



/ 





t 
i -

\ 
\-

( 

' . 

/ ,. ,, 
--

I 

;7_ 

.. 

.. 

.; 

. \ 

··.:' 

. ) 




	563090 v.1_001
	563090 v.1_002
	563090 v.1_003
	563090 v.1_004
	563090 v.1_005
	563090 v.1_006
	563090 v.1_007
	563090 v.1_008
	563090 v.1_009
	563090 v.1_010
	563090 v.1_011
	563090 v.1_012
	563090 v.1_013
	563090 v.1_014
	563090 v.1_015
	563090 v.1_016
	563090 v.1_017
	563090 v.1_018
	563090 v.1_019
	563090 v.1_020
	563090 v.1_021
	563090 v.1_022
	563090 v.1_023
	563090 v.1_024
	563090 v.1_025
	563090 v.1_026
	563090 v.1_027
	563090 v.1_028
	563090 v.1_029
	563090 v.1_030
	563090 v.1_031
	563090 v.1_032
	563090 v.1_033
	563090 v.1_034
	563090 v.1_035
	563090 v.1_036
	563090 v.1_037
	563090 v.1_038
	563090 v.1_039
	563090 v.1_040
	563090 v.1_041
	563090 v.1_042
	563090 v.1_043
	563090 v.1_044
	563090 v.1_045
	563090 v.1_046
	563090 v.1_047
	563090 v.1_048
	563090 v.1_049
	563090 v.1_050
	563090 v.1_051
	563090 v.1_052
	563090 v.1_053
	563090 v.1_054
	563090 v.1_055
	563090 v.1_056
	563090 v.1_057
	563090 v.1_058
	563090 v.1_059
	563090 v.1_060
	563090 v.1_061
	563090 v.1_062
	563090 v.1_063
	563090 v.1_064
	563090 v.1_065
	563090 v.1_066
	563090 v.1_067
	563090 v.1_068
	563090 v.1_069
	563090 v.1_070
	563090 v.1_071
	563090 v.1_072
	563090 v.1_073
	563090 v.1_074
	563090 v.1_075
	563090 v.1_076
	563090 v.1_077
	563090 v.1_078
	563090 v.1_079
	563090 v.1_080
	563090 v.1_081
	563090 v.1_082
	563090 v.1_083
	563090 v.1_084
	563090 v.1_085
	563090 v.1_086
	563090 v.1_087
	563090 v.1_088
	563090 v.1_089
	563090 v.1_090
	563090 v.1_091
	563090 v.1_092
	563090 v.1_093
	563090 v.1_094
	563090 v.1_095
	563090 v.1_096
	563090 v.1_097
	563090 v.1_098
	563090 v.1_099
	563090 v.1_100
	563090 v.1_101
	563090 v.1_102
	563090 v.1_103
	563090 v.1_104
	563090 v.1_105
	563090 v.1_106
	563090 v.1_107
	563090 v.1_108
	563090 v.1_109
	563090 v.1_110
	563090 v.1_111
	563090 v.1_112
	563090 v.1_113
	563090 v.1_114
	563090 v.1_115
	563090 v.1_116
	563090 v.1_117
	563090 v.1_118
	563090 v.1_119
	563090 v.1_120
	563090 v.1_121
	563090 v.1_122
	563090 v.1_123
	563090 v.1_124
	563090 v.1_125
	563090 v.1_126
	563090 v.1_127
	563090 v.1_128
	563090 v.1_129
	563090 v.1_130
	563090 v.1_131
	563090 v.1_132
	563090 v.1_133
	563090 v.1_134
	563090 v.1_135
	563090 v.1_136
	563090 v.1_137
	563090 v.1_138
	563090 v.1_139
	563090 v.1_140
	563090 v.1_141
	563090 v.1_142
	563090 v.1_143
	563090 v.1_144
	563090 v.1_145
	563090 v.1_146
	563090 v.1_147
	563090 v.1_148
	563090 v.1_149
	563090 v.1_150
	563090 v.1_151
	563090 v.1_152
	563090 v.1_153
	563090 v.1_154
	563090 v.1_155
	563090 v.1_156
	563090 v.1_157
	563090 v.1_158
	563090 v.1_159
	563090 v.1_160
	563090 v.1_161
	563090 v.1_162
	563090 v.1_163
	563090 v.1_164
	563090 v.1_165
	563090 v.1_166
	563090 v.1_167
	563090 v.1_168
	563090 v.1_169
	563090 v.1_170
	563090 v.1_171
	563090 v.1_172
	563090 v.1_173
	563090 v.1_174
	563090 v.1_175
	563090 v.1_176
	563090 v.1_177
	563090 v.1_178
	563090 v.1_179
	563090 v.1_180
	563090 v.1_181
	563090 v.1_182
	563090 v.1_183
	563090 v.1_184
	563090 v.1_185
	563090 v.1_186
	563090 v.1_187
	563090 v.1_188
	563090 v.1_189
	563090 v.1_190
	563090 v.1_191
	563090 v.1_192
	563090 v.1_193
	563090 v.1_194
	563090 v.1_195
	563090 v.1_196
	563090 v.1_197
	563090 v.1_198
	563090 v.1_199
	563090 v.1_200
	563090 v.1_201
	563090 v.1_202
	563090 v.1_203
	563090 v.1_204
	563090 v.1_205
	563090 v.1_206
	563090 v.1_207
	563090 v.1_208
	563090 v.1_209
	563090 v.1_210
	563090 v.1_211
	563090 v.1_212
	563090 v.1_213
	563090 v.1_214
	563090 v.1_215
	563090 v.1_216
	563090 v.1_217
	563090 v.1_218
	563090 v.1_219
	563090 v.1_220
	563090 v.1_221
	563090 v.1_222
	563090 v.1_223
	563090 v.1_224
	563090 v.1_225
	563090 v.1_226
	563090 v.1_227
	563090 v.1_228
	563090 v.1_229
	563090 v.1_230
	563090 v.1_231
	563090 v.1_232
	563090 v.1_233
	563090 v.1_234
	563090 v.1_235
	563090 v.1_236
	563090 v.1_237
	563090 v.1_238
	563090 v.1_239
	563090 v.1_240
	563090 v.1_241
	563090 v.1_242
	563090 v.1_243
	563090 v.1_244
	563090 v.1_245
	563090 v.1_246
	563090 v.1_247
	563090 v.1_248
	563090 v.1_249
	563090 v.1_250
	563090 v.1_251
	563090 v.1_252
	563090 v.1_253
	563090 v.1_254
	563090 v.1_255
	563090 v.1_256
	563090 v.1_257
	563090 v.1_258
	563090 v.1_259
	563090 v.1_260
	563090 v.1_261
	563090 v.1_262
	563090 v.1_263
	563090 v.1_264
	563090 v.1_265
	563090 v.1_266
	563090 v.1_267
	563090 v.1_268
	563090 v.1_269
	563090 v.1_270
	563090 v.1_271
	563090 v.1_272
	563090 v.1_273
	563090 v.1_274
	563090 v.1_275
	563090 v.1_276
	563090 v.1_277
	563090 v.1_278
	563090 v.1_279
	563090 v.1_280
	563090 v.1_281
	563090 v.1_282
	563090 v.1_283
	563090 v.1_284
	563090 v.1_285
	563090 v.1_286
	563090 v.1_287
	563090 v.1_288
	563090 v.1_289
	563090 v.1_290
	563090 v.1_291
	563090 v.1_292
	563090 v.1_293
	563090 v.1_294
	563090 v.1_295
	563090 v.1_296
	563090 v.1_297
	563090 v.1_298
	563090 v.1_299
	563090 v.1_300
	563090 v.1_301
	563090 v.1_302
	563090 v.1_303
	563090 v.1_304
	563090 v.1_305
	563090 v.1_306
	563090 v.1_307
	563090 v.1_308
	563090 v.1_309
	563090 v.1_310
	563090 v.1_311
	563090 v.1_312
	563090 v.1_313
	563090 v.1_314
	563090 v.1_315
	563090 v.1_316
	563090 v.1_317
	563090 v.1_318
	563090 v.1_319
	563090 v.1_320
	563090 v.1_321
	563090 v.1_322
	563090 v.1_323
	563090 v.1_324
	563090 v.1_325
	563090 v.1_326
	563090 v.1_327
	563090 v.1_328
	563090 v.1_329
	563090 v.1_330
	563090 v.1_331
	563090 v.1_332
	563090 v.1_333
	563090 v.1_334
	563090 v.1_335
	563090 v.1_336
	563090 v.1_337
	563090 v.1_338
	563090 v.1_339
	563090 v.1_340
	563090 v.1_341
	563090 v.1_342
	563090 v.1_343
	563090 v.1_344
	563090 v.1_345
	563090 v.1_346
	563090 v.1_347
	563090 v.1_348
	563090 v.1_349
	563090 v.1_350
	563090 v.1_351
	563090 v.1_352
	563090 v.1_353
	563090 v.1_354
	563090 v.1_355
	563090 v.1_356
	563090 v.1_357
	563090 v.1_358
	563090 v.1_359
	563090 v.1_360
	563090 v.1_361
	563090 v.1_362
	563090 v.1_363
	563090 v.1_364
	563090 v.1_365
	563090 v.1_366
	563090 v.1_367
	563090 v.1_368
	563090 v.1_369
	563090 v.1_370
	563090 v.1_371
	563090 v.1_372
	563090 v.1_373
	563090 v.1_374
	563090 v.1_375
	563090 v.1_376
	563090 v.1_377
	563090 v.1_378
	563090 v.1_379
	563090 v.1_380
	563090 v.1_381
	563090 v.1_382
	563090 v.1_383
	563090 v.1_384
	563090 v.1_385
	563090 v.1_386
	563090 v.1_387
	563090 v.1_388
	563090 v.1_389
	563090 v.1_390
	563090 v.1_391
	563090 v.1_392
	563090 v.1_393
	563090 v.1_394
	563090 v.1_395
	563090 v.1_396
	563090 v.1_397
	563090 v.1_398
	563090 v.1_399
	563090 v.1_400
	563090 v.1_401
	563090 v.1_402
	563090 v.1_403
	563090 v.1_404
	563090 v.1_405
	563090 v.1_406
	563090 v.1_407
	563090 v.1_408
	563090 v.1_409
	563090 v.1_410
	563090 v.1_411
	563090 v.1_412
	563090 v.1_413
	563090 v.1_414
	563090 v.1_415
	563090 v.1_416
	563090 v.1_417
	563090 v.1_418
	563090 v.1_419
	563090 v.1_420
	563090 v.1_421
	563090 v.1_422
	563090 v.1_423
	563090 v.1_424
	563090 v.1_425
	563090 v.1_426
	563090 v.1_427
	563090 v.1_428
	563090 v.1_429
	563090 v.1_430
	563090 v.1_431
	563090 v.1_432
	563090 v.1_433
	563090 v.1_434
	563090 v.1_435
	563090 v.1_436
	563090 v.1_437
	563090 v.1_438
	563090 v.1_439
	563090 v.1_440
	563090 v.1_441
	563090 v.1_442

