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DECADA SEGVNDA 

DAASIADE - . IOAODE BARROS: 
DOS .FEITOS QVEOS POR--. 

T VG VESES FEZ E R AO NO D ES COB.RI. 
· · mento &. conquiíh dos mares & cerrai 

do Oriente. 

'])/ RIGJVA AO ~Elv .Á'DO '1J AC AM.A.-
rti defla cidade de Lis/Joa. 

• 

EM LISBOA 

.. ) Com todas as licenfttS necefferlAs. 

Impreífa per Iorgc Rodriguiz. Anno de 1 6 2. S. 

fÀA cufla Je cAntonio qonr aluez. rnercAJor de liuro> 
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li E R efpeCial cõmi ifaõ do lllu!lriffinlô fenho[ dôii1 Fétíião Mar.O: 
. tíz Ma[carenhas, Bifpo, & Inguiíid9r gêral defl:es Reynos de-3 

nhorios de Portugal,~ do confdho de c:ft4do de fua Mageíl:as}e~ 
. · · vi as Decadas d~ Aiía do mui infigne hiíl:oria~or Ioáo de Barros,, 
. honra da nação Porrnguefa, cujas viél:orias maes que humanas, fez com 

fcu excclJente eHylo tá.o celebres no mundo, como o hiíl:oriador Romano 
as da ÍU;l' na~o, cuja fublime penna, a elle deu appellido de Liuio Lulitano,1 

& ás foen~s dos valerofos Porruguefes, fama & gloria immortal, com a 
qual ficarão de tanto preço,que com razão fe duuicla, a qual eíl:eja a naçáo 
Portucruefa maes obrigada, fe á penna de tão excellenre hifioriadorJe á ef-
pada q"ue as obrou. -Nellas não achei coufa, que encontre: noífa fanta fé & 
bõs cuíl:umes,antes he obra dignifsima de {e efl:ampar mil vezes,& fe con.~ 
feruar & ler, não fô ndks Reynos, mas em todo o mundo. Lisboa,,nefi~ 
cafadeS. Roque.daCompanhiadelefu. i.delaneirode628~ - --· ·----

D. ltJrgc (aúral.' 

Podemfe imprimir. O Bif po Inquiíidor gêral~ 

í\ V E fe pojfa ó itnprimir eftas '])e e adas, tendo primeiro licenç" 
~ dofanto Ojficio é5' Ordinario, f5 não correrãofemtornar ~ 
mefa. Em L~boa,a 6 de Feuereiro de 6 2· s. . · 

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

D Amo: a licença que fe pc:_de,f~ndo as Decad~s intc:ir~s .. & não efcrittai 
de mao, porque neíl:as.aucra fempre fufp~1~~ ~~ ~~~- fe~~m bem ef~ 

crittas. Lisboa, 2.0 de Feuereiro de G z s. 
A~cebij}D de Lisbo1; e On feri eflas tres 'Decadas de 1 oão de Barros nouttmente ;,n:. 

prejfas ,com as que nos annos pttjfadosfaJmprimirão em tempa 
do autor, eftão conformes comfeuoriginal, pef,~ quep~de~~o~re~._ 
eA.{eil;io, 2 .• de Julho de ()28: -

Ooutõr Iõrgê Cabral: 

T A1 
x
1
·hão c:díl:es tres liuros ~m m~l & f~if~c~~~~ !c!s ~m papel, prini~~ d! . 

u o e 628. , 

Sal~zar. Mefquitai - -- _.,, 

/' 
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PROLOGO. 
i@ • ~ . 1;, ~1 • M . a ~rimeira J?ecada, como ~oi o fun?ame?ro de~e ~1oífo 
~~ -~· , ;,.. li ed16c10 de efcntmra, em al gua maneira quifem os_ 1m1tar o A'--

1~ ·. -~l modoqueosarchiteétores tem nos materiaes edificios:os ~ -
~~ ~ ~ j quaes fem~re fundão fobre o firme da terra, enchendo aqlle 
· · lllgar de altcecesJnão de pedras lauradas & limpas,que delei-

. tem á v1íl:a, 1nas duras, grauts, grandes, acompanhadas d; outras, ainda que 
pequenas & meudas, pera que tudo fique maciço, & a obra que febre ellas 
-vierem algum tempo por defeito de fud firmezJ & ligamento, náo poífa 
arrunhar. Aísi nós fundamos dl:e noílo Cobre as pedras ruíl:icas das coufas 
de Guiné, aífentadas Cobre aquelle firme & coníl:anre alícece da tenção do 
Infante dom I,-Ienrique, & de íi foi a obra enchendo eíl:e {eu propoíito per 
o difcurfo das coufasdo tempo d'elRey dom Affonfo & elRey dom Ioão, 
té o tempo d'elRey dom Manuel; que com o defcobrimento d~ India 
moíl:rou logo a obra Cobre a terra: de nianeira que a no fia Europa come-
~ou pôr os olhos nella, louuando afsi os Princípes que abrirão , & enche"' 
ráo efl:es aliceces,como o di[curfo da obra,que té o anno de qui.nhentos & 
Gínco elRey dom Manuel mandou fazer. Agora que: o edificio começa a 
fer pofro em vif\:a de todo o mundo, crdcendo com Reynos, fenborios, 
~idades, villas,& lugares,que per conquiíh vae accrefcenrando aos primei-
ros fundamentos: cõuem ~rcolhermos pedras lauradas & polidas dos macs 
illuíl:res feitos, que pera effeiro defl:a obra concorrerão:& dos meudos por a 
grão multidão delles,& náo fazer muito entulho, não faremos maes conta 
que quanto forei.n necetfarios pera atar & liar a parede da hiíl:oria ~ pois -xe-
mos q pera perfeição de qualquer couía,ora feja narural,ora mecbanica,ora 
racional, os gr~ndes membros fe aráo cõ mui pequenas partes,& fem ellas 
nenhúa eíl:á em fua verdadeira proporção & fe rmofo ra. Aíli que fego indo 
nós eíl:a racional regra,daqui por diante de induíl:ria,muitas coufas leixare- -
roos, principalmente da viagem dasarrnad:is de cada anno, afsi á ida corno 
á vinda, & viíl:as dos Reys & Principes daquellas partes, com os capiráes 
n1Ôres,& outras meudezas, g canfaõ a quem as e[creue, & a quem as ouue: 
não leixando porém defcanfar a penna onde nos parecer neceffario. Com --
todo bem Cabemos que a todos não p0demos aprazer,porque [e em os rna-
teriaes · edificios, vemos que o filho nafcido & criado nas cafas do pae, 
tanto que as herda, lhe muda a janella, a porta, acamara, & troca tudo ao 
feu JUizo,por lhe defapraze( o daquelle que o gêrou: que fe póde efperar do 
edificio das letras, o qual o autor dclle faz cõmum a codalas 0eme~,princi-

. · - . ~ palment~ 



r;RQL'OGO. ' 

pa.lmente o d:i hifioria,em q afsi os doétos como ignõrãntêS, faõ Fce'i1cia .. 
dos pera ~rguir? A qual licença· não tem na efcrittura de algúa particular 
fciencia, cá na Grammatica? na Logica, & Rbetorica, &e. fõn:ente jt1lg~o 
os profe!Iores della,.& não o vulgo E dl:a falua, não he por {aluar noílos 
~rros, mas porque fe Caiba que ante de tirarmos dl:e noíió trabalho a luz, 
já nos dauamos por condenado no joizo dê muitos. Porque ao tempo que 
enqueriàmos & bu[cauamos as achegas pera elle, [e falauamos com ma-
reantes, tudo queriáo que foíTe da foa profe!Taõ : cpnrar da viagem & ·nau~: 
fragios, o caualleiro que efcreueffe fômente os autos de feu.officio., o geo~· 
grapbo a firuaçáo da terra, o mercador o ,preço & pefo das coufas,o curiofo 
a variedaae & coíl:umes das gentes. Fmalmeme cadahum namorado da 
foa inclinação, prometendolhe nós que fariamos ddl:a noffa Afia, húa bo-
tica,em que elle achalfe niezin ha da fua enfermidade, não ficaua fatisfeito,,' 
p~rque qui[era que fora a mayor parte cbea daquell~,que llie cura feu effei-
to. E por nos trabalhamos en1 (eg~ir 11:acs as regras da bifloria, -com a~ 
qudlc dit~o de Apollo : De nenhúa coula muito,que fotisfazer ,ao rcquiri-'. 
111ento de tantos: (e em tudo não aprouuermos,ao menos ferá em dar ma1 
teria a algús,de poderem emendar & murmurar, que he a maes doce fruica'-
da terra, & afsi {eremos apraziuel a todos, a hús peta louuare~ o bem di~~ 
~to, & ~ou_tr~s pe!~ terem que 9!i~ d~ ~11~1 ~ci~~ --- -· - - - w 

. r 
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TA VOA-DA D05CAPl-
TVLOS D·A SEGVNDA 

D E CAD A . . 

Liuro primeiro. 

~~· A~~T~LO. !, C:OMO 

1 ·~ Trijlao-d .Acunha partto pera 
}~a India com húa gro(Li armada 

. ~ !!\~~ ~ & emfuacompanhtaAjfonfo 
~...!'fjJt~ d'Atboquerque. . ·. jol. r. 
Cap. II. Como T..rifoão d' Acunht1. e(jedio 

de fi Ajfonfo d' Albuquerque, & dtjfois 
com hum temporal fe t~rnarÃ.o 4. ajútar, 
& tomarão Oja,Lamoi':r Braua. fal . 4. ' 

Cap. ll í. Corno Treflão d' Acanha partio 
pera Socoto~a , & a defcríp(á.o de/la , & 

· tomor.1 MS Mouros húa fortaleza q ndla 
tinhão. · · fol. s. 

Cap . 11 II. Do que fezerão as armad?U que · 
o Vifo -Rey do Francifco mandou correr 
a çofla da India o anno de fet!. fol. 1.z. 

Cap. V. Como LourenfO de Brito capitão 
de C ananor foi cercado dos Mouros & 
Gentios , & o que pá(Jou tê a cheg;ada de 

_ rrriflão d' A cunha. . fol. 14. 
Cap . V l .Como o Vifo-Rey,& Tri.ftáo d' A-

cunh4 dejlruiráo Panaru, & da armada 
que o arino _de [ette parti o dejle Reyno 

_ pera a 1 ndta. · fot. 1 7. 

Liuro fegundo~ -

e A P. primeiro., Com.o c...Ajfonfo d'Al 
boquerque partido de Socotcra tomo11 

na c~fta de Arabia ci11c0, lugares do It.ey-
. no d e Ormuz. fol 11. 

· ~ cap· 1~ . Do ftttodacidadearmuz &{tm -
. dação dei/a & dos Reys que ne/la for ão. · 

. fat. 14. 
Cap. III, Como Ajfanfa d' Alboquerque 

chegou if cídade Ormuz,& dapeleja que 
teue cõ~ naos q ejlauão no porto fol.:.7. 

Cap II l I. Comi elí<ey Ceifadim de Or-
muz fe fiz ~~~~H~~r~~ · ~:~!!'l d~'!!_ M~: 

) r 

nuel. · fot .. ~ t ~ 
Cap V. Da guerra q Ajfonfa à' Alboquer'f 

fez a Ormuz, como foi inuernar a soco.;. 
tora. fal.3;. 

caP. P'I. Como~ 0Sold'111 dociirofozhúit. 
armada pera~ In.dia,&doq Mir Hocem 
/eu capitão foz té cheg&r a Dio. fal. 3J~ 

Caf· r 11. Como do Lo11r'éço foi dar guardtt. 
ás '!ªºs de Coch~ & Cananor, & eftãdo 
em Chaul v eyo peirjarcom eUe Mtr Ho1 

. cem capitão do Soldão. · fat. 41 ~ 
Cap- V 1 ll. Como;dÕ Loureço foi morto ntt. 

.Peleja que teue c~r1} '!-ir Hocem. fa~:· 4t· 
C~p . IX. Como oscapitaes teuarã0.nouaao_ 

ri[o-Rey da morte de feujiího, & afsi_o 
mandou confotar Metique A.z per h'ú11. 
carta,-& o fundamento,da medrnça de .. 
fle Metique vtz. fat. 4ó. 

Liuro terceiro. 

e 4 P.-primeirfJ. ComooPifo-Rey fe 
fez prejfes pera ir derfr1eir aarmad1t. 

de Mir Hocem,& primeiro quepartife~ ·, 
de11- carga adu?U armadiu que de.fte R,er-
no forão . fo!. 4JJ· 

Cap. JJ. Do que t..Ajfonfo d'Alhoquerque _ 
fez de(jois que chégou a Socotora, & do 
maes que pajfou em Ormuz. · fat. JZ. 

Cap. III. Como o Vífa-Rey partio de Cana 
norcontra os Rumes)&oquefeztéche.-
gar a Dabu!. foi. J .7. 

Ca p. II 11 Em lj fe defcreue o {itio da ci-
dade Dabul, & como fJ Yifo ·Rt:y a de-
ftru'io. .fol. óo. 

Cap . p. Do q11e pA_/fau o Pifo-Rey té chegar 
- a Dio, & como fe ordenou pera pelejar 
com Mir Hocem. . foi: f3 . 

Cap. V J; Como o Yifo-Rer ptlejpucom '·Mif. 
Rocem,& o vence o. fo!. ó7 • . 

~ap. Y 11, Cumq ~elique Az. mandou a~ · ---- -- -- S a - Y1fo'rl 
• ... ..... • ""'="'" • • ~ 

( 

t . 



TAVOADA. 
Pi/o -Rty Õsê4tt1tjÕ5 noffas, q'ue tinh~, 
i!- e(jedid1 o Y ifo Rtj deUe 1 fe. part10 
peraCochtj. fal.70. 

C4f· Y I l I. pe algu({,i dijfe1 éçM q ouue ~n· 
tre ·Ajfonfo d'Alboquerqtee &oPt{o-
Rry. fal. 7 z. 

Cap. 1 X e omo dejle Reyno partio hua ar- . 
' mada o anno de noue,ctt.pitão o Marie hal, 

& vindo o Pifo Rey pera erte Reyno,na 
aguoada.dc Saldanha o matarão fat 73· 

Liuro quarto. 

'C A p, J. C,omo Affanfo d' Alboqttcrq 
_ ' & 0 Marichal fo_rao fo~re_, a cida~e 

Calernt, no qruti fitto matar ao o Mart -
chal. · · (ol. 78. 

Caf. 1 I. D,u coi1{as que D,uarte de Lemos 
- fez em quanto andott de armada na corta 

da Arabia té fe ir pera a India: á co-
mo dom Afonfa de Noronha fa perdeo 
no mar. · fol. 3 2. 

Cap -II i. Da viagem que Diogo Lopez de 
Se__queira fez dtj}ois q· o anno de quinhé 
tos & oito partio defle .R-eyno. fot. 87. 

Cap IIII. Como per induzimento do 
· JJendara o gouernador Diogo Lopez 

ottuera áe jú morto, eHando j1'gando 
ao enxedrez ,& como Je {aluor,. fol. 9 0 . 

C11p. YI . Como Ajfon(o a'ALboquerque 
partindo pera ir a Ormuz, no caminho 
lhe /ficcedeo cou(à, que conuerteo ejla 
ida cm dar na cidade Goa. fot . .94· 

Liuro quinto. 

e A P. 1 Do Jitio da cid,de Goa, & dt/. 
1 opiniã" qrte fe tem dafee.t.funda(áu, 

& po U64(áo da terra,& tribrito qi;f pii-
gáo os /em moradores. fat . .97· 

Cap. II. Como os Mouros (e {ezerãofe-
nhores per conqutrta do Reyno lJecan, 
& eflado tlt Goa. fol . .9 9. 

Cap. l ll. Como LAjfonfo d' Alboquerque 
ttJmsuac.idadeGoa. foi 1oz. 

(:,a.p. l I l l • De 4/gu11& corifas que Ajfon.[o 
4:~tbotjt~erque Je z ~P~ G_oa, & cimo po~ 

0 Hidalc'dp vir febre cl!tt, { !le fe recolhe o 
ásnaos. · fal.10) 

Cap. v. Como o Hi~alcao vtyo cercar Goa, 
& 11.ffonfa d' A lboqtJ.erqrte fe recotheo 
ás naos ,& nelleu p~ff ou o inm:rno,ejlan~ . . 
do no rio de Goa . · /ol. ror. 

C4p . p J. De alguas cou~s que :_!ffonfo 
d' Alboquerqree p.iftou o inuerno q efte11.e 
noriodeGoa. ·- fol. 110. 

cap J/ll. ComodomAntt,nifldt Noro-
nhà foi morto: & do n-Jaes que pafo11 
no rio de Gott. té Ajfonfo â' 2. Lboquerque 
fe fair dei/e. fal. I 13. 

Cap. P l 1 I: f) {f,S armadá6 que el~t) dom 
Manuel mandoa o tt.nno 1Üqftt1zhentos 
& dez, & de/}ois da lndia torn~u ptra 
o Reyno, e~ jfonf'o d' r\ lboqtterqru f e par -
tio pmr. Goa. fal 11 4. 

Cap. 1 X. Como Affo19{0 d'.A lboquo·que 
tomou Goa. fal.117. 

Cap. X. D.u coflfas qr1;e A jfonfo d' A lbo-
querque foz em Goa. fol. J 22 

Cap. X / . D~ obras & proui"!entos rrte 
A jfonfo d A lboquerqtte leixore fettos 
em Goa, & contendeo de ir ao effreito, 
& foi dejjois pera Malaca. fol.u.4. 

Liuro fexto. 

r Cap. primeiro. Em qae fe defcre11e t> 
v\,__ .. jitio do Reyno de Malaca . fal.12! 
Cap.L I .Do qtu Ajfon{o d\ .. Alboquerque 

pa/fou no caminho tê Malaca. fal .134. 
Cap: l II. Comovijfo1Jfa dA'lboquerque 

chegado a Malaca,foi 7Jijitado d'dRey, 
& como de(Jois ambos vier ão e~ rom-
pimento de guerrt1.. fol.137. 

Cap. 1 II J.Como t...Ajfonfo d' Albuquerque 
fa'io em terra,. & o qt1t lhe fuccedeo 

fal , l 4 0. 
Cap. r. Como Affenfo d' .Alboq1u1que to-

mote Malaca. . fal.143. 
·cap . r 1. Como. A jfonfo d' Alboquerque 

de(}ejou Mt1.laca. fol. 14ó. 
CaP· P J'l. Como rtimutiraja por •lgud.& 

cot.tfas que cometeo, foi juffiçado & feus 
jfhos,& dt> algúas embl.4 ixadas qr.1e vie-
r ao a wffefljo d' Atboq11erque & elle 
mand~u. . - faf. r4S. 

- Çap. 



TA VOADA: 
cap. TI 1I1. Cõm'b ns M ortros d:is terr1.s fir· 

mes de Goa lhe vier ão fazer guerra,pAr-
. t ido Ajfonfo d' '1lb.oquerque pera Ma-

laca. fi1.15:.. 
Cdp. 'IX. Como o Hidalcso mandou cerur 
· Goa. fal. 156. 

-·cap. X. Como dejjois que João Macha.d1 
fe [aluou em Goa~& com a vinda das' ar· 
rnadf,s que deffe Reyno farão, a cid~de 
Goa faitiMe dostrabalhosem que efla-
ua-. fal. 1 5 g. 

Liuro feptimo. 

' ' 

e A P. primeiro Como Ajfo11fad'Al-
boq1eerque partio da cidade Malaca, . 

& o que pa(fou té chegar ,a Cochij. 
fot . 1ó1, . 

Cap. l l • Da viagem que dom Git.rcia de 
· Noronha fe.z 011.nno defmze, & Jorge 

de Me/lo oa11No deaoze, & o que am-
bos fezeráo em Moçambique. fol.r-i 4· 

Cap. I l l . Como 1 orge de Mt!lo & G1.rcia 
de Soufa, com dom Garci.4 partir~o perti 
alndia. fal.16ó. 

Cap. J I l I. €orno Ajfon{o d' Alboquerque 
chegou a Goa, & foi cometer os Mouros 
io cafle!!o Bmeffttrij, onde lhe matàrÃo 
trescapitaes. · fol. 'l 6'8. 

Cap V. Como' Ajfonfo :d' Alboqt4erq11e foi 
pór cerco ao caff ello JJeneff arij. fot. ·17 l 

Cap VI· De atguas coufas que Ajfonfo 
d' Alboqiterque p.1{toruom Roztomocan, 
& pazqru ajs'entog, com o C,amo1ij, & 
da vinda de hum embaixador do Pre.fle 
Io.i'o. jot. 175. 

-c&ip. V II. Voqru Affenfa d' Alboq11erque 
fez defjois da tem4da do caflello Bene" 
jlarij, & como j'e parti o pera o mtJ.r Rol 
"º· fal . 177. 

Cap. X J 1 !. Em que {e defcreue o fitio & 
pojlurada cidade Adem. fol. 1!0 •. 

Cap. IX. Como A/fonfo d' Alboquerque 
cometeu tomar actdade a efcata virta. 

fol. I 8 r. 
Cap. X. Como per alglus razoes Ajfonfo 
· d'.ALboquerqtu leixou dafegundavez 

cometer aCJdáde Adem,& partido dell~ 

chego1'ás p4rt-Úd(} ma1 R~xó. flt.!14~ 

Liuro oétauo: 

e A P. primeiro. Em que .fe tlefcreue 
o mar Roxo & todatas pouoa;Zcs del-

le. fol. 1!;. 
Cap. II. <!:fmo LAJ/onfó' d'l.Álboquetque . 

tntro1' no efireito,& o que pajou té i11-
uernar nt.ilha Cam1:1Ão. fal. 1go. 

Cap 1 1 I. Do que Ajfonfed'Alboqaerque 
pafM na iiha Camarão, & de!Jois de (e, 
partir dei/a tê chegar a A.dem.Jol 191 .... 

Caf" II II . Como chegado t.A/fonjo d, AI-, 
boquerq11e a A dem)he fez algtmJ d'"~ 
no tê fe partir. fol. 1~4: 

Cap. V. Como pttrtido A ffin1fo a'ALbÔ· 
qutrqr1e de Adem, chegou 4 DitJ, dr dtJ 
quefézem Chiul. foi. 195. 

Cap. VI. Como .!1;,~nfo d' AlboqMerque 
ouue certas naos tle Mouros, & chegt.-
do a Goai achor' ahi João de So1ifa de 
Lima) q dtjfe Reyno parti11. · fol. I!J7: 

Liuro nono. 

e A P. primeiro. Como P,;te· f/Jtetir. 
que viuiit na pot'ºªfão rpi dejjois 

que Ajfonfa d' Aboqt~erqtte fe f4rtio de 
Mttlaca,fe.z guerra á czdade. fot. 200 

CA.p. - II.Como Fernão Perez d'Andrade 
foi cometer it fartiileza -4e Pau f!.!!..,etir: 
& do qtt,e tambem pajfou com Lacjáma ~ 
ná. fo!. _203. 

Cet.p. 11 !.De algú.u co11(M q Fer:ião Perez 
ftzee deflrnir Pate f2!!_,etir.fal. 2.04. 

Cap. 1111. Emquefedejàeaeailhttlaii-a, 
& comfJ hum principe chamado Pate 
Vnttz vtyo [obre Malua. fol.?.oí. 

Ctp. V. Corno l'ate Ynúz foi desbarat4d1 
per Fernão Pere.~.. · foi. 208. 

Cap. 'f/I. Como afortaleza de Malacaper 
ajlucia de h11m Mouro ormera de fer 10-

mad11.: & como Jorge cf Alboquerqt1e 
chegou por capit'iodeUa. fol. 2n. 

Cap. 'f/ll. Como Jorge d'Alboqutrque 
capitão de MAiaca mandou p()r t!Rey de 
C4mpar1& como foi mortg. foi i 14. 

-· --- J._\uro _ _. 



T AVOADA~ 

tiurõ decimõ: 

e A 1. trimeiro. De 11.tgú1U -co11f tU que 
t LAjfonfo cf ALboquerque ordrmou nA. 

Jr;dta~ & menfageiros que mandolf, a 
AlguM partes._ fat. ::. .' ~· 

C.p.11.Como O anno de quatorze parttrAO 
defle Reyno cinco nAos pera a India, & 
t~rnada.s com cargA., c..Affenfo d' Albu-
querque [e parti o pera Or rmtz . fot. 2.18 

~ªP· 1 II. De alguftl cDrt{tU que entre et-
Rey de Ormuz,& vJjfonfod' AibDquer 
que Je pajfarãD tê lhe dar a fortaleza q 
linha comef ada. fol no. 

·cap.11 J/. Como t..Ajfon{o d' AlboqHer-
.. 'i"~ ~'-~eb~~ ~um embaixador do Xeque 

lf mael com hum prefente q11e /he tro'u· 
xe ,& elb o de(}_achou . (o!. 2:1z . . 

Cap. y . Em q11e {e diz quem era Ritez H11• · 
meà,& c'omo (in morto. f,t u3. 

C~p. Y I . Em que f e efcre1u o fund11,ment1 
da feéla de Mahamed, & a dijf eréra q11e 

· os Mouros d11. Perfiatern com os de l.Á• 
rabia acerca dt!la. fol uS. 

C ap.' f' I l. De atgÜ11& coufM que vdjfon(o 
· d' Alboq1.eerque fez em Onnuz: & do 

rendtmc.nto & eftadoque tem efte Rey-, 
no fot . .z3j. 

Cap.Y~II. Comol.Ájfon{o d' ALboquer-
qtlt de(jachou dom Garcia de Noronh" 
pera fe vir pera efle Reyno com a carg4 
de e(jecearia: & de(}ot;_ de {1111 partida 
~doeceo tAjfonfrJ d' Albuquerque, da 
qual enftrm1rJade fateao . fa/. 2 ~ú. 
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Foi. I. 

SEGVND'A DECADA 
.DA ASIA DE-IOÃO DEBAR-

Ros: po_s FEITOS.-QYE ·os PORT·VGVE-
. fcs fezeráo no defcobrimento,& conquiíl:a dos ma.,. 

res , & terras do Oriente. 
( _)_) . . . 

f Capitulp 1. Como Triftão d' A cunha partia defte Reyno com 
húagrojfaarmadaparaa lndia: f5 emfaacompanhiaAjfon-
fod'Alboqyerque,quehia por.capitãq mor d'outra,que au ia de 
andar na cofia da Jrabia: é5 o que fez.erão no defao6riment_o ') 
da ilha fa'O Lourenço. 

~· _ ANNO PASSA-

• 

· dó de quinhentos & 
, cinco ( ç.omo e[cre-
·' ~ 0 uemos) .eíl:ando Tri ... 

fiáo d' A cunha defpa- . 
chado para a ln dia, por caufa de hú 
1accidente que lhe fobrevcyo com 
que cegou : foi o VifoRey dó Fran-
,cifco d' Almeida e1n_ a frota q eíl:aua 
para elle. _De(pois p,ofio em. cura ' 
daq uelle acciden te, & eo15rada viíl:a, 
· fo::ou com aqueUa--a · çáo--da merce 
·que lhe elRey tinha fei a . qual lhe 

· 'dle tornaua a.confirmar para ir na 
'vagante do VifoRey. Porem dizen1 
que por confelho de Lopo Soares 
-que · de ll viera o anno de. cinc9, 
·elle pedi? a elRey que aqudla ~ner
ce de rdidir na Tndia tantos annos, 
lhe conuerreíf e em ir ida por vinda . 
por c~pitáo mor das naos da carga, 
co~ algú bom partido : o que ihe 
-elRey concedeo. E tendo e~le aíl'en-
tado de o mandar por capitão mó~ 
elas l1ao~ de ca~reira em Março de 

quinhentos & feis_, & Affonfo d, Al~ 
boquerque, com'·húa annada pa- . -
ra andar na cofia da Ara,bia: vey9 ' 
Diogo Fernandez Pereira , o qual 
{ co1no vimos arras ) d~[cobrio a. 
ilha Soçororâ , que eftá na entrada 
do mar,que faz o efireito de Adem.1

• • 

ElRey fabendo per elle, & l?er An-
tonio de Saldanha , que ai1dou ás 
préfas naquella paragem, das cóufas 
defia ilha,& dos Chrifiãos que nel-· 
la auia , & como erão fobjc:él:os a -
bús Mouros da terra firme de Farta~ 
que,por caufa de flúa fortaleza, que 
ali vieráo fazer : aífentou que eíl:as 
duas armadas de Triíl:áo d' Acunh~1 
& de Affonfo d'Alboquerque, fof-
fe1n ambas erp. hum corpo te_ efia 
ilha Socotorà,& que tomaífen' eíla 
fortaleza aos Mouros;&. quãdo não 
foffe tal que nella fe podeffe · defen-

~ der a gente que ali leixaíle, fundaffe 
outra de nono.Fazendo fond:-tme11-

- to que Affonfo d' Albo8uerque, & 
qs outros capitães que pelo tempo 

A can __ ,.., 

·' 

•. 



. f])_a fagunda ".Decada 
em db1;~e aódaíle_m naguella parte, 
ter ião hó m certo abrjgo, & frguro · 
pera inuernar, por a ilha ter lugar 
para iffo : & com dta fortaleza fi-
cauíl rnaes fenhor da nauegação da-
quelle efheiro , que .era feu princi-
pal intento. Da qual fortaleza auia 
de ficar por capitão dornAff onfo de 
NornnhaJ filho de dom Fernando 
de Noronha : com o.fficiaes & gen-
te ordenada ao modo Jas outras éj 
erão feitas naquellas partes. Pore1n 
como elRey náo .dtaua certó que 
tal feria à fortaleza dos Mouros, ou 
l)er ventura de caminho naquella 
coíl:a podião tomar terra para que 
lhe feruiffe efte repairo : mandou q 
1euaffe húa fortaleza de madeira que 
eíl:aua feita no almazem, do tempo 
que dle ouuera de pa{fr1r emAfriea. 

-E porque para dfeito defras coufas, 
· conuinha muitas naos,&-gére d' ar-

mas, fezerãofe prefies noue velas 
pera a carga, ·& cinco q auiáo .de fi-
car com AfFonfo d' Alboquerque, 
que foráo mui rrabalhofas de aper-
ceber. Câ nefie tempo era em Lif-
boa rãa grand'ea p~He,qucouueráo 
muitos dias de ·cento & vinte pef-
foas, & andaúáo os homés d' arma-
da rãa ifcados della, que na propria 
nao de Trifráo d' A cunha primeiro 
que partiílem ,morrerão feis,ou fece:· 
& por ef\:a caufa acbauafe rãa pou-
ca gei1te pera·~ numero q elle auia 
de leuar,q conueyo a elRcy mandar 
foltar algús prefos, q eílauão julga-: 
dos para ir cõpt1r degredas a outras 
partes,porq a gent_e do Reyno não 
[e qucri~_yi~ ~~c~r nefre perigo. fi::: 

nalmente o n1dhor q ein'rempo de 
táto trabalho [e pode fazer, Trííláo 
d' A cunha parrio do porro deLisb0a 
bú Doiningo d.e R.~mos fois dias de . 
Março do anno de quinhentos & 
feis ,có quatorze velas,de <] eH:es erão 
a as capitães ; Francífco de Tauora 
filho de Pero (ouréço dé Taüor;;i,(e 
nhor do Mogadoiro,Manuel Telez 
Barreto filho de. Affonfo Telez Bar-' 
reto, Affonfo Lopez d'Aco.íta filho 
de Pero d' Acofra de1'homar Anro..: . ' . 

nio do Cápo hú caualleiro,& Affó~ 
[o d' Alboqm:rque filho de Gõçalo 
d'Alboque~gue, q era capitão mór 
das vdas,q dles leuauáo,& có q a-
nião de andar de armada na cofrade 
Arabia.E os capitães das ol1Úas i;aos· 
da carreirá, eráo Liond Coutinho 

· filho de Vafco Fernãdez Coutinho.; 
Aluara T elez Barreto filho de IoâQ 
Telez,Ruy Pereira filho de Affonfo; 
Pereira alcaide mór de Santarem.,1 

Ruy Di;iz Pereira filho de Reimáo 
Pereira alcaide n1or de Portel, João 
Gomez d' Abreu filho de Antão 

• J ' 
Gomez d'Aoreu, Iob ~imado · 
filho de Vaíco ~imado de Sem-; 
ual,Aluaro Fernandez hfrcaualleiro 
d' Almto, Ia·ãç da Veiga, colaço de 
Triíl:áo d'Acunha, Tri.fl:áo Rõíz 
moço da camara d'elRey,&Trifiáo 
Aluarez. Em 2 qual armada irião . ' 
mil & trezentos homés d'armas, & 
foi toda tão ifc"l,da da pdle _, que 
ainda no Cabo-verde, eHando fa~ 

j 

zendo aguada em húa ilha .chama- ' 
da da Palma ,· qu~ efiâ no rofir~ 
do cabo: por canfa de 111uitos qtre 
ali morreráo má-dou fozc:r húa her-- - _ .. __ .. ~ 

mi da - -' 



Foi. 2 • . . • 
midade pedra, & bárro cnberta de rem com o "batel trazer · das naos q 
palha em louuor de nôíla Senhora tom:rnão quanto queriá.o: lançarão 
da vocação da Ef perança, onde fe tantos fardos ao mar dellas, ·que lhe 

. diffe Miífa & foráo enterrados os ficou em lugar de ponte de bom CG 
defonélos, & -n;o ouue em qu~ fe pr_imento pera per cima delles algús. 
achou homem morto dentro em marinheiros irem -& virem cõ faro 
b6a camara comidos os pês ~os âs coíl:as. Lionel Co~tinho com_ o 
ratos fem fe faber fer falecido, raqt0 mefmo tépo foi i.uuernar em ~-

. trabalho auia ein rodos. Cõo qual loa: & Ruy Pereira foi dar na ponta 
partif1do ainda Tri(táo d' Acunha da ilha de S.Lo_urenço ern hú porto 
do Cabo~verde,aprouue aDeos que · a que charnio Matatâná, q foi def-
thegali.do â linha Equinocial, onde pois caufa de fua morte~ & de Ioáo 
efres ares cdfaõ, ficou toda a gente Gomez d'Abreu , _como ·veremos. 
liure de todo: & defl:a -vqlta ouue Porql1e chegando a dte porto,oi1dç 
viíl:a do cabo Sanéto Agoíl:inho na vem fajr hü rio: veyo ter a elle ~[si 
prouincia de Sanéta Cruz. E q_nãdo à_vela como hi~,hú~ almadia com a 
veyo ao atraueffar aquelle grande té dezoito homés da terra, os quaes 
golfaõ gue jaz eetre efta terra & do . entrarão em a nao fegnramente: & 
cabo de Boa-ef perança, meteofe c1n por algús delles trazere1n 1nan~lhas· 
tanta altura da parte.do Sul, por lhe de prat~, poíl:o ·que náo auia quem 
ficar dobrado, que começarão al- os entendeffe, per acenos diílerfto 
gús bom és pobres de roupa de lhe auer d' aquelle m<:tàl, q traziáó _no.s 
morrer, & a gente do mar andaua braços,muito,&<.::rauo_,&·gengiure, 
tão regelada, que não podião 1na- por lhe fazerem mofh<t qdl:as & 
Iear as velas: na qual traueffa defco~ doutras coufas, q Ruy Pereira ,qt}~S 

· _ brio húas ilhas, que -0ra fe cbamão faber fe auia na terra. E por eíl:as [e .. 
do nome· delle Triíl:ão d' Acunha.. rem mui prir1cipaes, ainda 'que não 
E como nellas fempre.fe acháo tem foi muito per fua vçmrade, trouxe 
poracs, deuihe bum qu~ apartou as Ruy Pereira dous rn~ncebõs d' el~es 
uaos corrédo-cada húafeu trabalho pera dare·m teíl:imunho a Triíl:2o 
té que em Moçambique [e tornarão d'Acunha do g auia naqaelle por-
ajuntar: fomente Alu,~ro .Telez,que ro; & chegado Ruy Pereira a Mo.:. 
fem faber per onde hia vazou per çambique onde 6 achoµ, per meyo 

- fora da ilha de fam Lourenço,& foi de hu1n Mouro per nome Bogimá 
dar na de Samarra cuidando fer o q ali viu_ia por faber a língua delles, 
cabo Guardafu, & dahi fe tornou a ío.ube Triíl:áo d'Acunha muitas cou 
~lle, onde andou às prefas efperan·do fas da gro!Tura-da terra. E ainda o 
por Trifião d'Acunha. No qual rnefino Bogimà p<?r ja eíl:ar naqlle 
t~mpo tomou Ceis naos, & ~ra tanta .porto, [e aflinnaua que quan~o ao 
afazend~ dellas, qu!';: de não pode~ gei1giure, poderião carregar naõS · 

A :z. . d'elle 

? • 
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. fJJa[egr&nda Décad4 . 
tl'dle. Triítão d' A cunha como vio vir per hi~ & ain"da ·1à não [et Nuno 

__ 0 tempo gafrado pera aqudle anno Vaz Pereira, de que arra.s fál~rrios. 
' paífar à India,& frgundo lhe diziáo Partido J'riH:áo d' A cunha a eHe 
da grande.za da ilha & ddbs coufas, defcobrimento, o primeiro porto · 
:eráo dignas de .irem peffoa defco- da ilha.,que tomou, foi húa angra,a 
brilbs: determinou qe o fazer, pois q Nuno d' Acunha fcu filho maior 
.auia de dhr furto efperando tempo.: que cõ ellc hia, pos nome de dona 
. parecend~l_be tambem que como l\llaria d' Acunha,por amor de dona 
auia crauo, & gengiure :' aucria ou- MJrià d' Acuriha •filha de Martirn 
tras efpecearias; _as quaes defcuber- da Silueira alcaide rnór de Terena~ 
·tas, e.ra d'efcobrir mura India de 4 então andaua em cafa da Raynha 
rrtei:os cufto, por a terra fer pouoá- dona Maria> com aqual elle NunQ 
d~ de gentio pac.~fico,pera que não d' Acm)ha andaua de amores, & de-· 
~uia me.íl:er tanta gente d' armas: pois càfou. Outros chamáo a eíl:a 
& quando maes não de[cobriífe, q angra da.Co~1cepção,por chegarem · 
as moflras 'de Ruy PereiraJdefta má a ella a qito dias de Dezembro, cm 
!faria pe~a o Reyno hú par de naos q-a Igreja celebra efüi fdla de noífa 
carrcg~das. As quaes· coufas pof!as Senhora. A qual :.u~gra h~ da parte 
cm confelho d0s outros capitães & 90 Norte da ilha fronrem1 á.terra de 
pdalgos, qu~ cõ dle eráo, foi aífe~1 M.oçambique, & ·por lhe o. tempo 
tado fe~ .mui~o feruiço d' elRey, ir não [emir a irem ao porto Mataça~· 
defcobrir aquella ílha,de que tanras i1a, Trifl:ão d'Acunha a ro1nou, &. 
coufas. fe .diziáo & · taes moftras . furto ndh angra, mandou· a Iob 
~aua. E. por a 0ao Santiago em que ~imado, & a Antonio do Caro~ 
Triíl:áo d' A cunha hia, fcr mu-i gran po que nos feus batees leuaffe.m a 
de, & feg_undo lhe dizíão,a ilha não terra o Mouro Bogimâ a húa pouoa' 
era mµi li~1p~, & peFa ddcobrir fe çá.o, que .. ali eflaua, em que elle j~ 
rcq~ria vafilbas . de me~1os porrç:: fora, & feria dali tres legoas ' pola 
lcixo? efta nao-a Antonioçle Salda- angra fer mui penerrantc:cuja viíl:a,1 

uha q ficai1e ali e1n Moçambique, tanto que chegarão, fez yír logo a. 
to.n;iando pera embarcação de foa elles muita gente da terra, MooroS; 
peíloa o na.uio Santo Antonio capi- na cré.ça, & negros de cabdl6 rcu9l 
tão Io~b da Veiga.feu colaço, ~an- to em parecer)& algús delles qaços; 
dandq_ primeiro que parriíle Aff on. por ferem m iíl:iços; os quaes vend~ 
fo Lopez d' Acofi:a que na taforea · o Mouro Bogirná, começarão fala~ 
de q~e era capitão_,leuaíle mantimé c:·om elle como com ho1nem mui 
tos~ munições a Sofala, q dl:aua conhecidp. Bogim·â , def pois -que. 
nmtdesbararada de tudo cõ a mor~ paífarão as · palaur~s do inodo de 
,te de Pero d' Anhaya: fegtin~o elle foas faudações , enformado pelos 
µiefmo ~!f?~~f o Lopez ~!~ia, por. capitães, come~ou de.lhe di~er, qu~ 

· acauf~ 

J 
1 



Liúro Primeiro~ Foi$. 
a: C:aufa tia vinda do c·ápitao li.lór á.... forças para fogir. ~as áo Ceguint'i 
queUe porto, era defejar ter notíci_a· dia leuãdo as naos n1aes adiáte obra 
aa:rerra)~' defcobrir o,gue auia nel;_ de tres leguoas)deráo em outra' boa 

. l'a, & outras palauras-conformes a pouoação, que efl:aua per hüm 1io 
~fias: ao .que refponderáoçqne ell~s dentro: onde entte muita gente, q 
rião· eráo peífoas para refponder a- não quis captil1ar, tomou o Xeque, 
quéllas coufas .que dizia .que elle bé que e'ra fenhor da terra, & efie o le .. 
fabia a terra, & fe maes razão das · uou a noite féguirite a húa ilha pe-
que ndla auia qmfeífe faber, que d- uoada metida em hi'.ía bahia mui 
tes o kuariáo ao Xeque~ que dbua cerrada, per qúe corria hum rio-ca,. 
na poi10aç~o,a quem podia dar cõ., -bedal,a que os da terra chamão Lu,. 
ta ,do ,que dizia a dles. Bogirnâ con:. langâne. A qual pouoaçáo ··eia de 
fiado J10 co'nhecimento que·tinha ·Mouros · que vi'uião ja maes p9Liti-
àaguella g~nte, & . gafalhàdo gue ca1nente, · que nos outtcis lugares 
tbe mofhauáo, pedio licença aos daquella cofia, porque a fua me(-; 
capitães para· ir folar · ao Xeque , a -quita & parte das cafas, eráo de pe, . .' 
E}'ual lhe concederão parecendo lhe dra & cal, com terrados a maneira 
'9ue ania de tornar tão tontente,co~ das de Q:til<:>a;& Mõbaça : &: potq 
mo prometiáo as palauras daquelles o dia d' ames ouueráo vifh·das nof., · 

· <:JUe o ·leuarão : perà tanto qué os .fas naos,& que fe m·etiáo d~ntro na 
Mouros o -re·uerão em r:erra á viíl:a bahia , & não cotri~o de -longo da 
ôos noífos, co_mo quem lhe ·queria cofta, corpe~arão aqlla 'noite· de fe 
moíl:rar o gafalhado que fariáo a recolher a terra firme. Peró como a. 
·quem faiífe em terra, derãolhe tan- · gente da pouoação' era muita, & O? 
ta ·pancada que o ouuerão de matar, barcos en1 que paffauáo _pou_cos:, 
fé lhe os noífos não focoi:reráo tiran n~o ó p·oderão fazer tão preíl:es,gú~ 
do cõ.- algúas ef pingardas 'àos Moa~ aqudla -ilha -ante manhaá não fo,ffo 
ros, que os f<>zerão apar~ar da praya. -primeiro torneada :dos üoí.fos bá"" 
RecolhidoBogimá,a-razão que deu réis repartidos etn ·duas ca'pitanias., 
daquelle gafalbado,que lhe fezerão, Triíl:áo d'' Acunha em .húa & feu fi ... 
foi por fer aur_or de · leuar Cbriil:áos lho Nuno d'Acunha em outra~:: cõ 
á:quella parte.Triíl:ão d' Acunha vê,,. o qual cercp en'trado o lugar.) forâo 
do eíl:e damno, que Bogimâ rece- tomadas maes de quüibentas , aL .. -
beo, & Cabendo d'ell~ que. toda a mas, a mayor parte dellas molhe'!" 
pouoacáo era·de l\;1ouros , affentou res & rne11inos , & ob~a de vinte 
c.orn os capitães de Cair ao outro dia . · homésj & o Xeque delles;l1otne1n 
:ante 1nanhaã, . & dar nelles : mas qtle e1n idade & parecer riiofl:~aua 
fou trabalho fot-perdido,porque to- (er fenhor d~' todos,,porque os maes 
dos fe recolherão:ao inato,& acha- .· erão paífados a-terra finne. N~ qual 
ráo fo·tne~~~ !:úa velha, q náote ue paífag~m morrerão 1naes_de duzerú ·~ 
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tas peíl"oàs:porque con1. temor.rrrc:-. que-na[ceráó·; & que nãó 'óuue!Te -
tiáo[e tanto nos barcos , ql)e ceço...:- · por mal todos temerem gente que 
brarão com elles : & alem ddles, nunca virão, por fer coufa natural 
a ferro tambel11 perecerão outros, a toda ~r-éarnra temor, & procurar . 
qqe . quizerão · reíiH:it: aos noílos,_ Gluar -foa,vida & a defous_fi.lhos: q 
quando entrarão, o lugar, que foi a fe elles fouberáo guc lhe vn~ba hof:. 
pouco cuíl:o delles. Agafulbado · pede tão piedofo, nunca leixarão 
Triitáo· d1 Acunha & capitães .nas foas elas, ante o receberão cont 
·principaes cafas que ali auia,foi tç- . mui to prazer, offerecendoi be todo 

· éla aquella noite tão feíl:ejada dos ferniçp, [e entre gente t~o pobre & 
úo{fos' como chorada dos 'capti- barbara auia C]l1e d'efejar. Triíl:ão 
·uos : pérô quando veyo ao outro d' Acunha ouuindo e~as palauras,' 
diá;, virão vir hum grande numero & a continencia & dfi~ada com q 
de baréi.c, em que aucria perto de as dl:e Mouro dizia,á qual íignifica~ 
feifccntos homés,como gente offe:.. . ua maes a foa dor & trifieza>do que 
recicla a morrer por faluar as mo- o Cabia reprefentar o ipterprete, ou4 .-

lheres & filhos que lhe ali ficarão~ ue piedade delle: & di!Te l.1ue [e có-
. Triíl:ão d'Atun'ha como entendeo fo1affe, porgue foas molhercs & fi ... : 
téu propoíiro, & nelles não ~mia lho,s lhe feriáo entregues,& que em. 
'culpa de çaíl:igo , mand0ulhe c,lizer pago defie beneficio , que delle re..-. 
'pelo Xeque,, ·que tinha configo,que cebiáo, não gueria maes que algum 
-feguramente podiáo algús_ fair eni gado, & qualquer outro refres,co q 
t~rrá,, {e vinhão bufcar fuas molhe- tet1effem· para aquella gére qu.e tra .. 
res & filhos , cà elle lhos mandaria zia,& afsi informação de algúas ~ou:: 
refgàtar, & afsi o lugar: em o qual fas que defejaua faber d'aguella ter~ 
'dle nã0 entrará cOm tenção de lhe r~. O Mouro com efià refr>oH:a de 
fazer darino fornéte por auer ma~1- Triíl:áo d,' Acunha tornoufe lançar 
timeritos, &' informaçáo'd'algúas aos feus pés beijatido a terra onde 
cOufas,& que fe algús perecerão,f o:. os tinha : & pedida licença, leuou 
rãa· aquelles que fe po(erão em ar-. eíta noua aos [eus que efiauáo ef pe ... · 
·1nas; Chegado ·o Xeque aos feus, tando por elle: os q~1aes tornados 
do.que lhe elle diffe tornou em foa a·terra firme,trouxerão obra decin-' 
companhia hum Mouro homen1 coenté\ vaccas pequenas & vinte ca..: 
beín defpoíl:o, com húa pâ dos re- ~ras, 1nilho, arros & aloúas frutas 
n~osAue elle~ vfàõ,na mão fem ou-· da terra. Per as .quaes moflras,& per 
tr~ c~~(a álgua: & chegando a T:·i- o mJes que lhe Triíl:ão cl'Acunha 
fia~ d Acunha, lançm![e a feus pes, perguntou, foube que toda a gente 
pedmdolhe que ouudle piedade da- da ilha -de S. Lourenço, quanto ao 
qudles innoce1:res que efiauáó em q elles tinhão fabido per a cómarca 

"[~~1 p~der> & f~r~ d~ l~berdade e~n . daqu~lla fua habita~áo, eráo Çafres 
--~ -- ....... '- "'-~ ---

p.egro.s 
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1 • - ' ..,.~ ' • L tufo Prtmeiro. Fo/.'4. 
negros de cabêllo torcido como os -~~.AR T T D O T R l S-
de ivlóçnT}bigue: fomente ao lon- . ~ .. ' tão d'Acqnha dagudJe 
!~O da coita _auia algúas pouoações ~-:!Y l~1 ~- lugar Lnlangáne/oi cor-

. de Iv1ouros ~não de ráo bo1s cafas .aP.ã . · rendo a cofia,nauegandô 
corno as daquelle feu lugar. ~ de dia,& âs vezes forçrindo de noite, . o 
quanto ao gengiure, algum auia L1l ao modo de guem dc:fcobre, C0111 

terra, mas não quantidade para car- tenção ele dobrar. a ilha peÍa ponta _ 
regaçáo de nao: crauo~& prata elles ·a que ora chamá o o éabo do Natal: 
-a não fabião, fomente ouuirão di- . nome<] lhe elle então pos,por che-

, zer que na outra parte da ilba con- -gar a ella neft:e tempo. ·o que elle 
tra ·o Meyo-dia os moradores dali não pode fazer ,_porque erão ja os 
trnziáo manilhas de prata. Triítão ·ventos tão ponteiros,que chegando 
d'Acunba tornado ás nao~, porque junto de búas ilhascha1nadasCaria,. 
não ficou·fàtisfeito defies Mouros que efião quaíi no rofiro, com os 
& parecialhe que corno faõ ciofos capitáes,aífenrou queAffonfo d'Al-
de nôs, encobrião a verdade, quan- boquerque fe foffe com quatro ve-
do veyo ao outro dia, mandop dar las a Moçambique a dar ordem âs 
à vela com téção de ir ter a húa po- - coufas nece[farias que auia pera fa .. 
'uoaçáo,que eíl:aua adiante defia per zer : porque fua tenção era dar em 
nome C,ada : â qual quando che- algum lugar de Mouros daquella 
gou pofio que pJ.rtio ant_e manhaã cofia Melinde,&' elle com as o.urras 
pera dar -rieila,era ja tão alto dia que velas, que -eráo ·as de Francifco de 
indinada a gent~ do trabalho que Tauora, Ruy Pereira, Ioão Gomez 
pos no caminho [em algmn fruto, d'Abreu,tonur atras,poisos ventos 

· lhe pos o fogo , o qual [e ateou de lhe fcrniáo a popa pera dar húa vol-
maneira,por ferem cafas pa~~1aças,q ta â ilha pela parte deAloeíl:e, ond~ 
quando os noffos chegarão a praya, -efiaua o lugar Matatana,e1n que lhe 
parecia arder todo ó monte. dizião a1.ier crauo,,gengiure, & pra-

C A P I T V L O · II. 

f Como T rift:ão d'A cunha ef _ 
pedia de Ji Ajfonfo d'Al6o-
qi1'erque per a .... #oçtJmbique: 
f5' dejpois corn hurn tempor ai 
q lhe deu, fe t otno_u a juntar 
cÕ ef!e:(5 arnbos tort1rrão o lu 

- gar Ojá, f5 dS cidades Lamo 
& Braua. 

ra.Ef pedido Affõfo ·d'Alboquerque, 
& ·elle Trifráo d' A cunha pofio em 
caminho,húa. noite cotn vento refo r 
Ruy ·Perei'ra que bia dia~1te . delle, 
deu em húa ilha pegada com terra_;' 
onde [e perdeo; & fo1nente efca.. · 
pou o meíl:re & _o piloto com tre .. · 

· ze homés, quemilagrofamenteem 
o batel farão defpois dar com Tri. 
fráo d' Ac~mha fendo já da tornada 
deíl:a v·iage1n n_a cofia de Mo~am~ 
bique : dõde elle os tornou ~ enuia~ , - - -- A 
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'Da Se~unda- 'Decada 
'-eín o feri nauio ·capitão IoáodaVci leuáua roda=-a frota pelo que leixaua 

ga)por faber delles que a_na~ ficaoa affentado co.m Trifião d' Acunha. 
<le maneira que . [e podia faluar o E ndte dia que entrarão em Mo-
cofre d~ dinheiro_ gue [e leuaua pera çambique_, entrou tambem Ioáo da . 
cõpra das efpéceatias;& outras cou- Noua com anaoFrol de la mar,que· 
fas, comofeze~ão) & tornarão to- inuernou nas ilhas de Angoxa,vin-
mar a Trifiáo d' Acun ha cm Melin- do da India com a carga da pimeil• 
de. · Elle ao tempo que fe .eH:a nao ta, como arras fi~a.·: & ppr vir mui· 
perdeo, como era. de noite & cor-"' ." desbarat2da dos pairas que reue, & 
rião com foria ~o tempo, não fou- rião pera naueg~r -com a carg:i que 
be maes do e::;i{o,que ao tempo que trazia, mandou a TriHão d' A cunha 
fe perJeo; ouuirem bracbr dizendo baldear em a nao fanél:a Ivlaria, ca .... 
que arriba_ífem : porque como :ia pirão Aluara Fernandez qne crafa-
coro a barba fobr· elles, fe.náo fora lecido,& deu a capitJi1ía a Antonio 
auifodo, tambem fe perdera. Final- de Saldanha pera a trazer aeíl:e Rey-
n1ére quando ao nutro diaJe dchou _no,& com clle mandoL1 os Mouros 
fem Ruy Pereira.~ . pelo que ouuiráo que Ruy Pereira trouxe do porto 
d.e noite·, ouuerão que era perdi- Ivfatatana, e[creuédo a dRey o que 
tlo, & afsi por o defcontentamento iobre eíl:e caio tinha feito,& as ma~s 
qüe_teue diífo Gomo porque _Ioáo informações que achara. Partido 
Gomez d.Abreu não apparecia,que Antonio de Saldanha pera eíl:e Rey~ 
tambem foi ter a outro defaí.lre de no, onde chegou a fulu.un~nto (co ... 
foa morte ( con10 adiante veremos) mo a diante veremos)ficou-Triíl:áo. 
não quiz ir maes aua.nte:vendo que d' A cunha prouendo algum corre-
ª nauegação da cofia daqtJella gran_ gimento, que a nao frol cle la mar 
de ilha era mui perigofa, & fezfe na auiâ mifter pera poder nauegar bo--. 
volta · de Moçambique. Pe>rém os yante: porque a. mae~ da aguoa que 

· tempos o lançarão na paragen1 das fazia,era per partes qú~ com a carga 
ilhas de-Angoxa, & de no.i.te foi dar f6ra lha tomara , & fi~ou nella por 
com o forol da nao Sanél:iago que capitão o mdino Ioão-da Noua or-
dle entregâra em Moçambique a denado pera andar de :um-ada com 
Antonio· de Saldanha , o qual per · Affonfo d' Alboquc:rque. Tambem 
inandado de Affonfo d' Alboquer- . pelo recado q Affonfo Lopez d• A- · 
que , que vinha com a maes frota; coíl:a trouxe do eíl:ado de Sofola, 
lhe 1a fazendo caminho:& quando como por paO.ar pçr ali Nuno Vaz 
veyo pela manhaã que [e conhece- Pereira,q 1a feruir de capitão da for .. 
rão, tornarão em hum corpo arri- taleza,o qual leixou humcriadofeu 
bar a Moçambique,porque lhe náo comprando mantimentos pera pro. 
confentia o tempo ir auan te· a Me- uifaõ dell-a, pera nàuegaré em nauios 

· Ji11de,~~d~_Ag~nf9.d~A~~~qu.erque da terra:mandou Triftáo di Acunha 
- - - -~ -- ef\:es 
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. .Liurõ Primeirõ. ·· Foi .. 5 
eíl:es i11ãntimei1ros ·cõ1nprados, & E poíl:o que elRey de Melinde por 
os outros g ouue na ·ilha de S. -Lou~ obrigar a TriHão d'Acunha 'dar c:1n 
rcnço) per o comendadorR uy Soa- Oja,lhe dizia que . a caufa principal 

. rez-ern o nauio de Pero ~refrna, de fer auexado daquelle vizinho>& 
q ali dbua,o _qu~l elRey dõManuel afsi d'elRey deMõbaça~era a amiza 
lhe mandaua dar,porq auia de ficar de que comnofco tinha: ante éj nós 
de armada em cõpanhia de Affon- foffemos àguellas partes,jaentr'elles 
fo d' Alboquerque. Leu:mdo Ruy auia ·antigas contendas. E porque tê 
Soarez por regirnéto q tanto q che- bra não temos dado muita noticia 
gai1e a SofolaJe ainda là fo!feTri~ráo das co_ufas deite Rcy de Mdinde 
Rõiz cõ o feu nauio, o qual -Afton- noí1à tão fiel amigo, por rnernoria 
[o d' Alb6querqae mandou ir co1n da antiguidade do feu ~eyno, ·& tã-
n1aes mantimentos em cóm panhia bem por darmos algúa das coufas de 
de Nuno Vaz : que o trouxeíle cõ- feus vizil?hos,faremos húa pequena 
figo,& [e foíle a Melinde. Prouidas digreífaõ. Os Arabios ante que·ace-
eíl:as coufas, tànto qne o tempo lhe ptaíl'em a [eél:a de Nlahamed, pofto 
feruio , fe fez à vela; & fendo tanto . q nauegauão das.portas. de feu efirei 
auaLJte como o Çabo-delgado;ef pe- to pera o· mar'Oceano: fempre na-
dio Affonfo d' Alboquerque, que fei quellas partes eíl:r'.111has que nauega~ 
foíle com a maes frota efperalo a uáo> era per modo O · tratamento de 
Melinde,& el1e em o feu nauio en- feu cõ1nercio,como géte eftrangei ... 
trou em ~loa,pera viGrar a forra- ra ·encolheita,~ que não fazia ma~s 
leza,& letrar comíígo a Lion.el Co? cõta que de cõprar & véder, & tor- · 
tinha , que ali inuernou com a fua narfe a fua natureza~ Peró def pois q. 
nao,& aísi Antonio doCampo,que· beberão aquella infernal doétrina 
Affon(o d'~lboque_rque tinha jade defendida perannas,defte vfo ddlas. 
antes rnandaclo aperceber eíl:a nao cm que os pos Mahamed,& os feus. 
pera o tempo da paífagef!l a leuar. Califas,q o foccederã0: afsi ficarão: 
em fua companhia:Recolhidas eíl:as anim·efos;que fe efl:éder~o per mui- ,. 
11aos, veyo ter a Melinde, onde foi tas .partes. E .naquellas onde não 
recebido d'elRey con1 muita feíl:a: erão. tantos que podeílem per ar-' 
& defpois que ambos fe virão, perô mas fazerfe fenhores 'da·:terra, per 
que elle TriH:áo. d 'A cunha leua«e via de commerdo & .. d' outras -Ül-
em vontade de dar e1n algú daqnel- duíl:rias, principalment~ naqud-
les lugar~s de Mouros q efl:áo abai- la cofra maritima de Africa · cha-~ : 
xo de Melinde,por lho elRey mui.... mada Zangu~bar, de que atras ef"". 
to rogar,dandolhe algúas caufas dif- creue1nos, ·& afsi per todo .o n1a-.' 
fo , que erão os damnos que tinha ritimo da India, como era de gen .. 
recebido dos moradp~es da cidade te idolatra, & mui barbara, ·manfa · 
Oja; ' a!fento~ ~o~~ ~~e de o faz~~~ & paciªca1n~n~~ f~ meter~~ -'~Ü:. 
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e:Da Segunda Decada 
clla ~pouoâdo em ilhas & lugares-de feu fenhor .& o rer poHo J? º~ gou~r 
que ficaífem [enhoresdo mar. Final nador em Mombaça. O nof1o am1-

. mente como criauáo poíl~> logo fe go de Melinde tambem quer conté-
intiiUlaL1ão por Xeques ou Reys da der com· os maes abrigos da terra;& . 
tal pouoaç5o & cidade: poH:o que diz que vê dos Reys que antigamé~ 
111uítas dellasem cafas & nobreza de te for_áo-em a cid~de ~tau: q ferà 
p~u.~ ferio búa pobre aldea das-nof- de Melinde dezoito leguoas: a qual 
(as: p_orque taes Reys, taes cidades. foi fenhora de .wda aquella 'Cerra, · 
Peró onde a terra. lhe deu difpoíiçáo poíl:o que ao p.refente feJa húa -po-
·em todo o marítimo ~aquellas par- ~ bre pouoaçáo;rnas em algúas torres 
tes, fe algúa cidade. ou pouoaç-áo há que ait).da eíl:áo em pê , & nas rui:- . 
qne tenha algúa,policia)1e .obra das nas,, que apparecem, [e moíl:ra que 
foas mãos, qmrn~o ao moden1o:por foi' jà grande couG .. Outros querem 
q ~ rpuiro antigo quaes quer · pouos que Luziua,que he mui perto ~~~ íl:a, 
<]!-Je elles for~o, faõ os feus edific~os .fo\ a 'fenh9ra· dç todas, & gue Pare .. 
tão grandes & marauilh.ofos, que _al mund~, t~mo, Iâca, Op, & outras -
.gús .precedé as obras da archireétura ódades éj efião ne.íl:a comarca , ro- . 
dos Greg05, & _-Romanos. E a·inda das lhe ob.edecerão. Seja como for, 
oufariamos dízer .que [e elles algum pois não hâ aldea no mundo, de q 
princi_pio teüeráo na grãdeza & mo.. os feus moradores não c;onté gran- -
do de edificar,q deitas partes _otien- ~es fundamei1tos de foa primeira 
taes o ouuer~o= da qual inateria C':J- habitação; 'b que faz ao noffo cafo 
piofam~nte tratamos em os liuros he faber que todos contéde~n {obre 
-da noffa Spbera da inf\:ruét~ra das .º fcmhorio da terra·a dlecomarcaá: 
coufas, .pa parte mecha1iica que he & daqui vem diz~r elRey deM.'.:lill 
t?da de architeétura . .. Afsi que ef\:es de que Chio na,& ~life que eíl:áo 
Arabios encherão ef\:a coíl:a,.de que· enrr·elle & Mombaça, lJUe faõ fuas, 
falamos;& como hú não befubdito & fobr.iíl:o he a antiga .contenda.q 
a outro" logo fe chama Xeque, 9u . terri co1n os Reys d'ellà. Pela parte · 
Rey: donde ve1n a ver per toda. ella de cima -rambern contende com 
hum gráde numero. Poré enrr· elles Oja fo brea mef ma razão d' outros 
todolos outros faõ auidos por Xe- lugares: finalmente todos entre íi 
ques, ainda que fe chamé R(;ys, fo- ten1 differenças, & nenhum d' dles· 
mente o de O!!iloa & da ilha Zen- dentro pelo ferrão tem hun1 pahno 
zibar que eíl:â defrõte de M omhaça: de terra, porque lho não con[entern 
&.o daquí,poíl:o q ao prefente feja os Cafres, a11te fe temem delles,, & 
mae~ rico & poderofo, te1n elles· [er por eíl:a ca~fa fuàs cidades faõ ccr-
~udo_ryr~ilnicamére, por fe letianrar. cadas de muros hús de taipa, & ou~ 
'O p~1m~tro que. tomou eH:e titulo tros de pe;dra & cal. E fe he verdacle 
~~11!~·~ ~!Rey de ~.!~1z~~ar ~ que:cra q o n.oífo Rey de ~elinde proce.de 
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dos~ que foráo fe1~bores de Quirau, 
ou Luziua, parece que tem juH:iÇà 
na auçáo de foa antiguidade: por ... 

· que em fua firnação [e moílra que 
~lgúa ddlas he a tidade Rapta que 
Ptolomeu fírna · naquella coHa nas 

_ 'c~rrentes do rio chamado Rapto, 
por razão-delfa; do 11afcin1ento & 
:cnrfo do qual Já a tras fizemos . mei1 ' 
·çáo , & maes particularmente fed. 
·e1n à noífo Geographia. E fegundo 
contáo os Mouros de Melinde glo~ 
riandofe 'd~ já fere1n fenhores da-
C]Uella cofia comarc_aá ás d~:ides a~ 
cima nomeadas,ante da nofh entra 
~da na India pouco .maes de cincoéta 
:annos : elRey de Melinde mandou 
có e~ Cafres da terra algúsMouros 
·defcobrir o rio,que faé em.Cüliniã- · 
fa, que eíl:â. obra de húa leguoa de 
·Melinde, que fegundo 110!10 ·pare-
t:er, he o Rapto q acima diíiemos, 
poíl:o q não efl:à per Ptolomeu em 
fua verdadeira altura. Os quaes def.. 

Foi. 6. 
deíl:es efperto-u bs de·dentro do fer~ 
tão, ou como quer g foi, veyo húà 
grande G~fda de gente a pê toda 
'preta & de cabello rcrorcido, c0111 
muito ouro & marfim à bufcar roÚ. 

··pas perafeu vfo. Aflentado feu a·rra~ 
yal fóra de pouoaçáo de Culirna11ja; 
·onde elRey de tvklinde então efta .. 
u'a, vierãofe a .-defcol'lcertar cõ elfe 
por os gnutdes direfros gue lhe pe .. 
dia; & vendo -elle que f~ queriáo ir 
·c_omo que· i:ão bufcar outro porto, 
mandou dar de lioite nelles & forâo 
·roubadosA caufou tamanhô efcan-
dalo, que nunca inaes ali tornarão~ 
Agora ein noílàs tempos a faina da 
grandeza deíl:c rio, & que vinha da: 
terra do Preíl:e-Ioão per ·húa terra, a 
4 elles chamáo das A1'!1~nonas .por 
ferem barões üos feitos, & os ·mari...1 
dos afeminados,& que dentro neile 
-interior auia muíto Oblrô:hum Por-' 
tugueschamado Iorg~ d'Affonfe~a.~ 
'capítáo de húa folta, gue andaua cÕ: · 
outros pe'r aqueUa ·cofl:a' bafcando· 
fua ventura, entrou nefl:e rio, & foi 
per dlc: acima cinco dias. E por~ 
:qué ellé náu oufaua de ·faii.em té.tra; 
·& a gente a~lla ef pantada de tal 
-uouidade não: queria fua commu .. 

· ·cobridores cainiriharão ·pala borda 
'delle trinta dia~, & vendo ·que ó rio 
éra nrnilargo · quanto maes fubíão 

.11er eUe, cheo de · rnuitos cau.allos · 
'marinhos, & quê! não leu_arão mo-
do de [e paffar da outra banda onde 

"vião a teúa e[ca1npada, & jazer rou 
pa eíl:endidados m_oradores, de que 
·era habitada, & que nefl:e tempo ti-
~nhão aafi:adó os mantimentos que 
leuaufo fem achare1n pouoad~~ de 
que os.podeífem auer, Pº!ª terra fer 
2f pera & cuberta ·de ~fpeílo- ar.uore-
do: n_otàdas efi:as coufas, & as. ·maes 
que_ viráo,'tornarãofe ·:pera Melin?e· 

· i1icação; rornoufe a Cair , témeiido 
falecédhe· o mantimento : , dando 
nona da grandeza do. do , · & dos 
muitos cauallos marinhos que nelle 
auia, ·& da difpofição da terra. A<> 
· pretente kixando o éurfo delle pera. 
feu tempo~ & tornando a Trifbáo 
d'Acúnha qu,e não fabià- as paixbes 
antigas que elRey de .Meli11de tinha 
·com feus - vizinhos~ · c:tcn9o o qu~ ~Dah~ ~ p~~~?.~e1npo, ~u qu~ a~~~ 
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T)a fegunda <J)eéar,fa 
elle dizia, que pór caufa da noff~ a:. f-0i ran~o polo qúe eJle diiia: como 

·,n:üza_de era auexado d'_dlcs: polo çõ por dlar jà de dias mui aperc.ebido 
prazer efpedid_o delleJ partio(e. pera pera fo .defender, c_õ muiros Ç~fres 
;Oja ) euádo lá Íe_tc velas· menos ~-as da te.rra firme feus amigos,te1ne'ndo . 
,c·õ que partira deite Rcyno, ~s ddas ,efh viíiraçáo por pane d'dRey de 
ij trouxe Antonio de Saldanh? & de ' :ty1'dinde polas differenças que en ... 
,Ruy Pe~eira perdiq~ ., & á. de Ioáo ~( ellés auü-1: & rambem· po~ ver qpe -
Gmnez d' Abret1,, q ficou em a ilb~ as naos,fegm~do o tépo,náo podiáo · 
Jaq Lourenço: & as· dnas que. m-an.. ·ali dhr na coH,a dous dias, que elle . 
.Qqü ':l Sofala, & a de Aluara Telez _podia dilatar com palauras,guan?Q 

-))arreto, qúe o d1aua ef perando. no · aguellas náo f9íle1n bem recebidas. 
cabo Guardafo. Chegado â cid~dç: Triíl:aq à'A~u.nha porque _r~mben:~ 

· (.Qja,. êj fera de ~1dinde dezalete l~- tinha entendido o p~rigo do por~?~ 
,gupa~;a gual em edificios era . á ma.- f egundo o q ~iziáo os pilotos Mou:-
neira éle Mombaça,peró que a Grua- ros-que com elle hiáo: deufe .ªtal 
çáo della foífe mui differente_ p9r ,preífa~ auido confelho com os capi- -
ç~a fer per_hum rio dentro, & Qja rães, que ao oµtro dia em os batti~
na ~oíl:a briaua~ com hum I-nuro da foi demandar a terrà, repartido-ein 
banda da terra _co~11 r_emor- dos Ca- , duas capitanias , elle em húa & A f7 
fres, & dó t?ar recife ~ mâ faida q fqnfo d'Albçquerque na outra. ~ 
~fazia maés forte:-ra'nto .que forgic;> pofto que q .mar andaua. em fauor 
.mat)dou hwm bat_el a terra notificar .dos lylóuros com a mâ jaz~da quÇ 
... ?9 _X'eq_u~ tje~la que era & que fol- deu ao.f~ir,, de·qu.e elles fe fo.uberâQ 
ga~ia dç: -prat~car cõ elle algúa~ cog:- bem ajudar vindo defer1_der a pray~ 
fas q cq~1priãqa feruiço d'elRey de enxutos,& qs noffos fair~n11llolha~ 

; Portugal feu fenli.or. A,.o q refpõd,eo dos: toda via a f~u. pefar táo-ba~1ha~'. 
o.. Xeque q-elle era va!fallo do Sol- d9s de -fangue, çomo e~.les faira<;>. 
àão do Cairq, & q [em fua vontade da aguoa,def pejai1d.o a praya come,_ 

-;por .eUe fer ·9 f ob_erai.10 Califa do çarão de.fe meter· pela ~idade,bufcã,:..' 
propheta l\jahamed, .elle não podia do amparo em foas cafas. Mas os 

.te~c?n1unícaçáo cõ géte qucnanto ~ioílosos apreiTauão de 1naneira que 
. p~rfeguia aquelles que o fe:guiáo.: & · não fezeráo os Mo.ur.os maes .deten .. 
. maes os tratantes do. Cairo q naue- ça na cidade,que ei:n quáto a atraµef 
g~u~o-os mares da I!1dia: & éj alefr?. farão toda, indofe amparando dos · 
~~~~_ ma_l t~~ ~~mu~ .q os Mouros · botes da lança d.os noífo~. No qual 
i;inl~ao recebido, particijlarmente tempo ouuindo dizer ·Nuno d'A-
\Cll5=. o tlnJ,í~ ~xperimentad9 em d1:1as cunha & dom.~ffqnfo ·de Noronha 
11ags .q_ llw o_s Portug9efes· romar~o. que o .X_eque c.9m_: hm:n tropel d~ 
/\ ca,ufa porque efl:e ~ouro 1nãdo.!1 gente fe hia r~colh_endo pera for~ 
~~! ~5fpoil~!T!.~~~9d~Ac~~l1a;it~~9 d.a f.jqa.~.e~ ~~ pal?:la.c; c:?mo crãq e , , · · - ~ 1nan: 

,\ 
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ínãri'cebo,& ai1daú:~o ·eíti óompeté-
da a qué o faria melhor, cada huin 
per foa parte forão dar corri elle ja 

· fórn- dos Mouros. E com a gente 
qué leuauão romp~nclo pel_o çard_u-
ine dos Mouros , que quena defen..:. 
l,ier. Íêu fenhor, ouue naguelle feito: 
h~a pedia de lançadas & frechas, na 
qual o Xeqüe foi mono, & dizem 
que dom Affoüfo lhepos o primei-
ro frrro : & com elk era Fernão Ia · 
come feu cunhado,& hum f~Ll pafc; · 
~hamàd'o Scipião Cayado,& Nuno 
Vaz ·de CaHd-branco,E forão com 
Nuno d, Acrn1ha naqndla morte 
d' elRey, & dos . gne co.m elle pe-
recerão, Ioi·ge da Sylueira filho ba-
.íbrd-o de Diogo da Sylueira, & hú 
João Azeitado feu colaç·o mui v·a-
lente caualleiro, & Antonio de Saa 
_moço da camara d'elRey, & Fernád 
Feixó. Ante do qual feito tinha a- . 
:contecido outro a Jorge da Syluei-
~ra ~igno de tão bom c:auaHeiro,co-
1no dle era : indofe os Mouros 're-· 
·éolhendo ao palmar, foi Ic:>rge da 
Sylueira ç9m o feu colaçd dar com . 
.hun1 Momo ho1nem nobre em [eu 
traJ9,que lellaua húa molher ·moça· 

competenci~ ·da morte~ t~1tende11 ...' . 
dó o cafo,deulhe de 1páo: dizendo 
que fc faluaílêm, ~ ilão queriâ apar .. 
tar tal amor. Triilao d1Acunha,& 
Affõfo d' Alb9querque teuerão tàn:. 
. ró que fazer na: part~ q a cada hum 
coube, que não Cairão contra o pal .. 
1nar, mas juntos ja cõ a viétotia da 

-Cidade def pejada, deu Triíl:ao J' A'-
cunha licença éj a meteifc:m a faco: 
& por [e não deterem muito nelle 
quaíí como q~~m ·queria q a gentt: 
fé recolhcí1e,rriádoulhe por o fogo 
per partes, m~es ternpóráo_do que 
deuera , cá foi caufa de morreré al ... 
gús dos ríoílos. De maneir~ éj rriaci 
poder teu e o .fogo C<?ntra dles, que 
·os Mouros ; porque como muitos 
andauáô p€r dentro das caÍàs t10 ·ef:. 
bulho, fo~ o-fogo, per algúas ·partes 
cercando a faida corri q algús ficarão 
-feitos em cii1.za~ou mortos ~s mãos 
dos M@uros : &.d'dl:e tra~al,ho ef:. .. 
.Capou hú fidalgo de ?on:alegre cha 
-mado Duantt de Soufa;ficando alei-
jado dos p~~ dás. neruos que lhe.o 

· de· ború parecer ante íi, que parecia· 
fua ef pofa, & quando vio que Ior-
ge da Sylueira cncaraua udla, deu 
de mão á ef pófa,1nandandólhe que · 
fe foluaíie, & voltou fobr' ~lle polo 
entreter. A efpofa vendo que por 
caufa fua fe hia off«recer á morte, 
tornou com ellé : 1nofitando onde 
· elle por dla morrdfe,ahi queria fua 
morte. Iotge da Sylueira quando 
os vio trauados hu~n no mitro neíl:a 

·fogo encoll?eÓ,& per ventura parte 
delta aleijão fora .melhor na lin ..: 
goa)polas paixões que dia or<lcnou: 
entre o VifoRey\ & Affo1?fo d'Albo-
querque; como. [e verâ. Recolhidd 
Trifráo d'Acunha ,âs n~to_s, f6i daii 
terá êidade chamada L~mo, quehc 
maes adiante quinz.e legoas, a qaál 

- ja dl:aua aflo1nbra<la, dper.àndo foa . 
deíl:rní~ão : p0rque Triílão d' Acu .... 
nha lhe ti11ha mãdado diante hum: - . 
rnenfageiro,que foi hum dos nauiu~· · 
qüe leuàua, n1andando ao çapitáo· 
d~e!!e que fe !ãpg~ f~~r~ ~~~silheo> 

.._ . • - - r - - -- •.. __.. ...... _ ~ ..,..., 
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que tem na fua parage.m,& que não torres, & íitio defen'."aucl de foa -ci~ . 
leixaífe entrar nem fair alguern. ·o dade_,& a faida mui p~rigofa com os 
qual temor deu tanta ptudencia ao recifes do porto. Triíl:áo d' Acut).ha 
Xeque,a gne dles ç:harnauáo Rey, tanto qlie fmgio diante della,man~ · 
q~1e cmTriíl:ão d'Acunha furgindo, dou a terra hum recado per Dia':' 
fe .vcyo meter nas foas máos,dizen- go Fernandez Pereira que hia por 
do que queria fer vaífallo d'elRey , mdhe da nao Cirne de Affonf o 
de Portugal: com a qual obedien- d'Alboguerque, & fora ja a1i em 
eia confeguío darlhe em nome del- companhia de Antonio , de SalJa, 
.Rey húa patente,& húa bãdeira das nha por capitão & meíl:re da nao 
armas <lo Reyno, como a feu tribu- de Setuual :& a ref pofia_,que trouxe; 
tano em contia de feifcento3 m1tí·- fotão palauras de gente · foberba &. 
caes d' ouro em cada hum anno,quc q1;1e não tinháo experimentado a 
logo pagou,& rnae~ muito refrefco noílo ferro. E nas cofias de Diogo 
da rerra.Efpedido Triíl:ão d-'.Acunha Fernádez mandarão dar húa moftra 
delle, foi ter a outra cidade maei; a- da gente q tinháo pera fe defender:, 
diante deíl:a, chamada Braua,affen- faindo per húa porta, & entrando 
cada na cofia, em pouo ,edificios & per outr;l , que efrauão ao longo da 
traét:o,muiro maes nobre: & ja tri- praya,obra de feis mil bom és todo~ 
butaria a nós polo que paffou com armados· a [eu modo,& em tão boá 
as fuas. cabeceiras Ruy Lourenço ca- ord.enãça,q erão melhores pera ver,. 
pitão da Taforea, que foi em cópa- q cometer.Védo Triíl:~o d'Acunb~ 
11hia de Antonio de S~ldanha o an- a determinação delles ,tanto que a-
no de qüinhentos .& trés. O qual manheceo1ellc per húa parte,& À.f.. 
tributo ~ufrou mui caro âs cabecei- fanfo d' Alboquerque per outra jú-
ras que,º c_oncedcrio ·:porque cor;_ tamét~_,for~o demanda~ á terra, que, 
11ados a cidade dó lugar onde os lhe fo11nm bem defendida com fre..;. 
Ruy Lourenço tom'ou çfegundo á,.. chas, zargunchos, pedradas, & ou-
tras fica)forão mal tratados dos ou- tras armas d'Firremeço:, tão baíl:as q 
tros píincipaes éj co_m elles gouer- não podião ·tomar porto: tê que á 
nauão· a cidade, & defpofios de fua cuíl:a do fcu fangue,& dos Mouros,. 
gouernanÇa, por ráo leuemente cõ- eHes forão entrados per tres partes-
cederem o tributo: fe1n valer a efres do 1nuro; por fer tão baixo & fraco 
condenados .. dizerem que o fezerão per aquçlle lugar, que não [e ouue-
por cautela d~ lhe não roubarem a . ráo miíl:er e[cadas. E corno per on-
nao que leuauáo c~rregada de tanta de foi efra entrada, era o maes .alto 
fazen?a1 corno todos fabião. E co- da cidade, & a rnayor parte da po- . 
m~ gére obrigada a eíl:a diuida, que uoaçáo lhe· ficaua em ·ladeira abai-
11áo tin'ha paga, e.íl:at.iáo mui forra- xo, & os Mouros andauáo ja com 
!~ci~?s ~ c~nfi.ad?~ ~mos muros, fangue,& animo menos do que ti-

- nháo 
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11hâo~quãí1clo ella fo.i comerida:co- go ter te11tô í1elles por 1ião virem~ 
, meçar~o todds de a defpejar. Mas a outro tal defaíl:re. Do qual,fegun .. 
efte' defpejO fe não vio ·nos princi- do fe defpois dizia, parece que à cau .. 
·paes :tv1ouros que a gouernauáo:por- . fa foi húa crueza· gue vfarão algús 
'que a mayor parte delles. vendo a homés. baixos que hiáo nelle, & foi 
defordem da gente· comum, como n~o podendo tirar as manilhas de· 
'caualleiros,ficaráo cad~ hum no lu- prarà q as. Mouras traziáo nos bra .. 
gar onde a morte~ t?m.?u,c~pdn- ços,lhos cortanáo:mas como aDeos 
'do o facramento q nnhao feito aó não aprazem couíàs que a humani ... ' 
. pouo de morrer por defenfaõ & li- dade não fofre, elles & as manilhas 
'berdatle de todos. Finalmelite eíl:a ·ficaráb rio rollo do mar. Triíl:áo 
·entrada foi de maneira cometida&:. · d'Acunha porque a enttada deíl:a 
tão pelejada de to.dos,& cada hú tão - .cidade foi hun1 dos illuíl:res feitos 
·0 ccupado em foa forte~ que poucos ql.1e té . aqu~lle tempo fe fe'.? naquel· 
. fouberáo dar coma da furi3 do feito: las partes, por.memoria delle, pe ... 
forncnte éj dia amanfou a foberba ró que fe tinha vifl:o em Outros in.ui 
Çaquella cidade,& 'per e_íl:a vez per- honrados, quis receber aqui a hon ... 
·deo o nome da Braua, & ficou tão . ra da cauallaria da mão de Affonfo 
manfa c01no hú corpo fem: alma de d' Alb.oquerque,por elle fer cauallei ... 
-reíiíl:encia.E forão tantos os imigos roda, ordem de San~iago~ & afsi a 
·q ali perecerão_,.que· [e não poderão rcccbeo Nuno d'Acunha feu filho, 
'contar,&· dos noífos atê1qnaréta .& que não foi }?eqnet10 contéramento 

, duas pdfoas, & feridos feílenta & tá ª. Affonfo d' Alboquerque dar per 
tos: & n'eíl:es mortos entraráo hum · fua mão honra âquelle capitão, de 
batel de até dezoito delles, q ceço- baixo da bãdeira do qual elle vinha,' 
brou 'vindo para a nao de Triíl:áo & gráde gloria a Triíl:áo d\Aúmha, 
'd' Acunha, carr.egad0 de fato do ef,.. fendo hor;nem de idade, confeífar q 
bulho da cidade,·& enrre os ·afoga- pera foa honra &:-a poder dar aos 

. âos foi hú Ioáo Borges homé hon- outros,ainda lhe falecia·efia de n1áo 
radocidadão de Lisboa & o c~pel- . alhea. 9 qual defpois que a reue, a 
láo da nao: & algús quefc faluarão deu a Ruy Diaz Pereira hum fidal-
foi em.bú efquife em g hia Ferüáo go que -[e1ia de cincoenta -annos, 
Trigo meH:re da.t1ao de Francifro & afsi a.outros muitos', encomen~ 
de Tau ora. O qual batel/e com fua dando a Affonfo d' Atboquerq ue, 
.perdição óáo auifara os outros,fegú~ que juntamente com dle ofezeífe â 
do a gGnte andaua cobiçofa de ap~- quelles que o qui[efiem fer: porque 
·11har & trâzer â ribeira o esbulho da o feito foi tão honrado , & cada hú 
cidade~porella efl:ar chea de fazen- fez tanto, que ~odas farão merece~ 
ela' muitos fe ouueráo de perder: dores d'ella. No, qual, alen1 dO:s C::t-
1mas Triftáo d: Acunha mandou lo~ pitáes nomeados ~ fe acharáo algús "' -- --------- - ----~ ,- - - ----- - - - .6dalao~ 
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'fidalgos que \1or (eretn man~ebos, 
não leuauáo cargos, fenáo o de Íeu 
fangue; gue quando he nobre, co-
n10 era o feu, em toda idade fe mo- -
fira; ·& por foa memoria poremos 
os que vierão a noffa noticia. Don1 
lóáo de Lima, & dbm J:iieronyri10 
de Lima feu irn1áo, Manuel de la 
,Cerda, & Fernão Pereira feu irmão: 
loáo Rõiz-.Pereira, & Duarte Perei-
.ra feu iqnão, Gil Barr.eto & Diogo 
de Ivlagalhães feu irmão,Dom Má- · 
nuel Pereira, Pero d' AlboquerqueJ 
Simão d' Andrade, Antonio de Mi-
randa d;Azeuedo, Pero de Soufa 
d'Azeuedo, BaH:iáo d' Abreu, He11-
rique Moniz, Dó Ioáo Henriquez,, 
Francifco de Bouodilha, Aires de 
Soufa Chicharro; fernão Gomez 
de Lemos., Antonio da Silua de Sou 
re, & Aluara de Moura, cada hum 
dos quaes alem .das quali~ades do 
feu fangue, per feus feitos mereceo 
~fte lugar de lembrança~ 

CAPIT·VLO. III. 

f (omo Triflao d'e,Acunha 
partio pt1tra a ilha Socotorâ, 
e5 a defcripç ao de/la: f5 co-
mo tomou aos ' Mouros hua 
fortaleza que nella tinbão, 

' /., 

VTDA .. ESTA 
viél:oria, deteuefe 
·Triíl:áo d' Acunha 
tres dias na cida-
de afsi por reco .. 

~~~ lher muitos 1nan-
til11~Eos qu~ ~1ellaaéh~u, çomo por 

fatisfazer a :gé're com o-fcu esbulho: 
& pe~ derr;ldcíro 1 he mandou poer 
fogo;vl~imo ca{hgo de fuâ foberba.-
E poíl:o-que quando fe fez â vela da:-
qui, leuaua em propofito dar-outra 
tal viíl:a à. cidade Magadaxõ,que [cr~ 
deíl:a quaréra & cipco leguoas cótra 
o cabo Guardafu,por~ o tempo lhe 
não deu .lugar, paífou auame·, te no 
rofl:o delle,onde achoq' Aluara Te .. 
.les: que( como atms 'diílcmos) veyo 
ter aqui do temporal que ouuerã.o,. 
& fe os outros farão neíl:es feitos q. 
contam.os traziáo honra, & fazen .. 
da, elle não tinha a fu~ nao ·menos· 

. boyante da que ali ganhara com [eis 
naos que tinha tomado. E era tarrt~ 

. a fa-zenda dellas,que de a não pode .. · . 
rem trazer no batel para a nao: lan-
çauão entr' dla & a nao dos Mou .. 
ros ràntos fardos de coufas no mar,1 

que lhe _ 6caua .em luga~- de ponte 
bem comprida,per cilna dos quaes 
traziáo -ás cofia outros de maes rica 
forte. ,Dada húa viíl:a a eíl:e cabo 
Guardafo, mandou Triíl:ão d'Acu-' · 
nha gouernar a ilh~ Socotorâ : do 
íitio & coufas da qual trataremo~ 
hú pouco primeiro que· venhamos 

~ªº que elle fez nclla. Eíl:a ilha algús 
querem dizer por fer mui grande,& 

··a maíor daquella garganta dos ma-
res q váo"abocar o eíl:reito do mar 
roxo, que he aqLiella a qu~ . Prolo-
1neu c_bama Diofcoridis, de húa ci: 
dade della defl:e nome.: mas como 
e1n ·a ~1o{fa Geographia tratamos a 
verdade deíl:a ilha, para lâ leixa-:-
1nos a relação qella. O que ora faz 
a noíf o propofito, be fabc:r que· efia 

ilha 
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i1hâ' Sõtorõrã_ he deêomprido.poú 
co 1naes ou 1nenos vime leguoas,& 
de largura noue. O lançamento de-

. .fra· fua compridão he quaíi Leíl:e 
.oeíl:e,& tomada quarta do Noro..: 
.efte (por falarmos fegundo a ruma-
ção dos marinheiros ) cuja altura 
cla parte do Norte he doze graos & 
. dous .terços. ·Em todo o feu circui .. 
;to não ha porto nem ~íl:antia em 
.que muitas naos p~ífaõ fcguramen-
te inuen1ar , per o meyo della ao-
modo. d' efpinhaço corre hú.i corda 
de ferranias de hús picos altos & fra 
gofos, que demandáo as nuoes: per 
cima dos quae§ por altos . que faõ, 
quando curfaõ as ventanias do Nor-
te ,lâ lhe vão lançar as areas da pra:.. 
ya. E por eílar müi patente a eíl:es 
ventos,he mui efcaldada: poíl:o que 
per çntre aqHellas ferras tem algús 
valles ab~igados., onde os n1orado. 
res faze1n fuas fementeiras de algum 
mill~o, & paíl:áo feu gado. Toda a 
praya deli a he limpa pera a nauega-
~ão,fomente na face contra o Nor-
te tem duas ilhetas JUntas,á que por 

, fua femelhança chan1ão as duas ir-
maãs; ferá da terra firme da Arabia, 
que lhe fica ao Norre,atê cincqent~ 
leguoas, & do· cabo de Guardafu, q 
t:ftà ao Occidente ddla no vlrimo· 
6.m da terra de Africa,trinta.Os pcr-
t.Ós que os noffos tomáo porco-
lheita, a hun1 chamá o C,oco, o"nde 
os Mouros tinhão fua habiraçáo,ou 
Calancea, que he maes occidenral, 
& entre Be.nij, q eil:â contra o Ori-
ente. A terra ein íi não be _tão eíl:e-
!il ; como ~s 1n~~a~~~e~ ~a~ r~.d?s 

. 
& de -pouci i11duil:rià: ~1orque nos' 
lugares, onde os ventos não reináo, 
criára toda maneira de plantas: po-
rém as naturaes, & que a terra per :G 
dâ, faõ maceiras c.fanâfega, palmei-
ras,dragoeiros,de que colhem mui ... 
to fangue de dragão,& dâ o mdhot 
aloe que fe fabe, donde geralmente 
todo" por razão do nome da ilhafe 
chama Soco.torino. O manti'men-
to dos naruraes he milho , tamc..ras 
de toda forte, & geralméte leite que 
lhe ferue dê conle-r & beber~Todos 
faõ Chriíl:ãos Iacobitas da cafta dos 
Abexijs,perô que muitas confas não 
guardão d,e feus coíl:umes : os .maes 
dos homés·rem os nom.es dosApo-
il:olos, & as molhc-res de Mana. Sua 
ad·oraçáo he a Cruz,& faõ tão deuo 
tos della, que per habit~ ·todos tra-
ze1n húa ao pefcoço : .& êm a'lgúas 
cafas que te1n de oração, eH:e he o 
feu orago. Geralmente tod~s v.áô 
rezar a dias tries vezes)húà .fnuitô oe-
do â maneira de Matinas , outra a 
oras de Vefper.a , & outra âs Gõple-
tas: & a fua orayão h~ em C'ha.l.d<l:~, 
& o modo de rezar, he dizer hmrt 
[ó hun1 verfo, & os out-t·os junta-
mente,como coro,r_ef pol'ldetn ·~on\ 
outro. E enrenderáolhe G~ no.ffos q 
·os ja ouuiráo rezar, eíl:~ palaura Al-
lelnia: te1n circu~cifaõ & jqum â 
1naneira de Aduento ,& húª" [à mo 4 

lher ,da úouidade que hã0 pagão dil. 
zimo â Igreja. São bom és gerahné-
te bem def pofios , baços na cor, & 
as molheres maes alµas, & mui ba-
rois afsi na eíl:amra & com pqfiÇão 
·dos mébros,como no ftu exercicio: 

B porqu~ 

• 
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,. porqt1e tâíubem pelejáo -em q~1al~ no lugar ~o C,oco;ql1cGrà'ônd.e'vf~ 

quer afront:t,como os mefmos ma- nháo muitas Haos a tratar com eíl:es 
.rid,os; donde ha opiniáo <.Jue ja em Socotorinos,com fundame~1to que 
.outro tempo viuerão fem ter com- dla fortaleza lhe impediria o com·~. 
panhia ·dos homés ao modo de A- inercio pera não darem .faida a foas 
.mazonas. Soment~ pera auer gera- nouidad~s,& aucré o que lhe vinha 
çáo, das n:10s que vinhão rer águd~ de fora. O gu1l jugo os fobrneteo a 
la ilba,auiáo algús:&_quando tarda- pagarem tributo a elRey deCaxe~1: '· 
uáo,per feiriceria as faziáo vir pera 'que ordenadamente tinha ali cen1 
auerem homés pera efie effeét:o: ao homés, & jnrit'i.Jlauafe poi· Rey de 
que fe pode dar credito afsi por feré Socororâ.E a eíl:e porto çhegou Tri 
barões, corno por hoje ferem ainda fráo d' Acunha naenrrada d'Abnl; 
tão grandes feiticeiras ~ que fazem & poíl:o que dlc ao tempo deíl:a fua 
coufas marauilhofas. O trajo geral chegada não teueífe tanta noticia· 
delle~ he de panos que fazem J& ou- da ilha co~no ora--temos , ja per in .. 
rros fe vefrem de pclles do gado q formação d os lv!ouros que traziáo 
tem : he gente mui befrial, viuem de Melinde \ & algús ·captiuos de 
cm lapas no alto afafbdos do mar, Braua,foube dafortaleza q os Mou~ 
foa peleja be às pedradas com fun- ros tinháoa& que gente fena a com 
das ) & algús tem efpadas de ferro que podia pele.jarJ& o modo do. fi-· 1 

. morto. Nc;íl:e anno q Triíl:áo d' A- tio da terra: & por iff o em chegari~ 
cunha aqui chegou,fegundo fe def- do ao porto com a vifraJ& informa 
poisJoube per elles, auia, vinte [eis. ção que trazia, entendeo fer efcl]fa. .. 
annos que eráo fobdiros a elRey de do tirar a.villada tnadeira que dif-· 
Caxe~1,q~e he iü terra da Arabia,a femos leuar de câ. Porque à forta~ 
que chamáo Farraque/rontetra a e- leza pero que ~cento & trinta MoLl: 
fia ilha. O qual defejando ofeuho- ros que nella . eíl:auão cõ o [eu Xe-· 
·rio della, no anno de quatrocentos que,ddkm animo de trezentos,por 1 

& oitenra mandóu húa armada de ter bom muro & torres com fuas· 
dez velas com mil homés dos feus . guaritas em íitio de boa defenfaó:'. r 

Fartaquijs : &.por capitão hum feu como ja vinhão Jffeitos ao cõbate 
fobrinho que a vieíle cooquiHar. E das cidades que leixauão deíl:ruidas, 
porque a ilha em fi he mui fragofa, · 1.fãà fezerão muita conta della. Paf-
& no interior tem algúas ferras que fado efi:e·primeiro dia da chegada 
cm nenhú moela fr pode1n entrar, que [e gaíl:ou em amarrar as naos, 
& os Socotorit'los fe acolherão lo- & recados que Trifi:áo d' A cunha 
go a ellas,fem os ~1onros lhe pode- .. mandou· ao Xeque, a que elle não 
re1:i fazer ,danno: fundou e~e fo~ refpondeo em modo pera viuerem 
brmh~ d el~ey d~ . Caxem .hua for- paz : no feguinte meteofe em hum 

·~le~~ em~~~ ~ah1a ~hama~a ~ei1ij ~atel ~om~ffonfo d~::L\lboqqerquc, 
& 
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-, & -algGs capitaes~& bum pil?ro dos bêíl:eiros, & efpingárdeiros qu·e le ... 

Mouros de Braua, que lhe foi mo- t.iou em o [eu batel,& algús hom~s 
Íhar lugar per onde podião fair. O gue pera iílo e(colheo : totrtoú pri-
<luat aipdá que era eícampado & de- 1neiro a terra>& começou de encá ... 
frohte da fortaleza húa carreira de ~ninhar ·pera a fortaleza. Em com.-
cauallo, quebraua o nur ali tanto, panhia do .qual i'áo Iames Teixeirà, 
-que por dar boa íàida á gente,ainda Nuno Vaz de Caíl:el-branco,Pedral 
que lhe de!fe 1naes comprido cami: uarez do Cartuxo, & outro Pedral .. 
hho, elegeo por melhor defembar- uarez rnoço da can-iara d' elRey,gue 
tação a.frontaria ·de hum palmar, fora paje do conde de Abrantes~ ao 
onde [e fazia modo de angra: com encoritro dos quaes veyo o Xeque, 
fundamento que quando os Mou- gue os recebeo com obra de quaré-
tos acodiíl'em a dl:e que elle toma- ta Mouros cõ grande animo indo~e 
_ua,Affófo d' Alboquerque, que auia defendendo & offendendo como 
tle ir com a gente da fua capitani:l, valerües homés. O Xeque como a-
podeílê ficar maes def pejado no oy- lem de fazer o ofEcio de ' caualleiro; 
tro dando o mar jazeda pera iílo. não perdia o cuidado de capitáo,tra 

·Os Mouros verido que TriH:áo d' A-· zia olho em Triíl:áo d' A cunha, re-
cunha andou ao 101;go da ribeira a ceando que-fe meteffe e11tr.'elle & a 
:liúa & outra parte , & gue heil:a do - fortaleza que · era foa colheita ; & 
·palmar fe deteue_,co1no quem o rio- tanto que -o vio que· fe chegaua a d -
tal.Ja pera faa faida:todaaquella noi- la, foi dando maes campo a do1n 
te frguinte trabalharão, decepando Aff onfo com tento • vindo aos bo-
algúas palmeiras, & com dias & as tes das foas lanÇas q lhe fazia pouco 
outras em pé fezeráo húas tranquei- danno, porque traziáo ellcs húas 
:ras a maneira de dl:ancia eµl que adargas de vacca ema; que cofpia o 
aileíl:arão húas bo!µbarda?,,que ti- ferro de fi,& elles táo deíl:rós em fa-
11háo,ql}e ao outro d~ que-era feíl:a ber tomar nellas os botes & tiros; 
feiradeLazaro,em queTrifiáod'A- que parecia qºue. e(~rimiáo & não 
-cunha fahio, lhe fezeráo muito dá- pelejauáo. Triíl:áo çf A cunhá per e--
no,& deteueráo tanto,gue nefiá.de- fie mcfrno modo defpois q paffou 
tença teue Affonfo d' Alb9querque o trabalho da artelharia & pedtadas 
efpaço & o lugar liurc pera fa ir com .debaixo das palmeiras; vinha com 
foa·gente polo eícampad? fron teiro ate feíl'enta'delles afsi a bote de lan--
à fortaleza. Dom Affonfo de No- ça:& fendo ja mui cerca das portas 
ronha [eu fobrin ho como quem àe- da fortaleza,o Xeque apartou tri11tJ. 
fejaua ver a noiua com qué o au~ão homés com que fez húa maneira de 
de defpofar pola prouifaõ gue leua.- volta comprid_a com tanto impetà, 
-ua d'elRey de capitão da fo rtaleza que [e retirarão os 11oífos atras. Dó 
que fe ali~_-e~e_íl_ e,co_1_n_ J_1ús poucos de_ Affonfá quándo vio o embaraç.'.lr 

e.... • - :O,.', ... 
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dos bH1:eiros & .efpingardeiros1 & 
que não fo acbaua corn maes qne có 
feis oll fere homés, quaíi co1no qué 
recebia afrontl de o ver feu tio & os 
outros capides que lhe vinhão ja 
nas coíl:as,ante guc cbegaúem a elle 
com eíles poucos gue o acõpanha-
uão'A eráà os principaesJechou có 
o Xeque: 'pondo nelle "ª lança tão 
tefa,que o derribou,mas não o ferio, 
por trazer hum budel de bminas, 
& o bote não ferem cbeyoJmas per 
húa ilharga.Os Mouros vedo o Xe-
que derribado , acodiráo todos fo-
br' elle: onde carregarão tantos dos 
uoffos,que o Xegue ficou ali mor-
to ás lariçadas, & com elle oito [eus 
fem fe faber que1n foi o prín1eiro q 
o fangrou : na qual preffa os outros 
com o rumor deíl:e cafo & chega-
da deAffonfo d• Alboquerque, teue-
rao tempo de Íe faluar no caftéllo. 
Triíl:áo d'Acunha por entrard'en-
·uolta co1n os que trazia diante, por 
muito que fe apreífou , como eráo 
1naes deíl:ros no fugir,que os noífos 
de[canfados pera correr : qu1rrdo 
chegou á porta do c~íl:ello ' achou . 
Affonfo d'Alboquerqne, & muita 
pedrada que lhe tirauão de cima, de 
que elle ouue húa com hú canto q 
-o fez actlruar . Con1 o qoal danno 
.por fer muito ·~ os noífos [e afaíl:a-
ráo, té que vieráo hús troços d' e[ca. 
da que vinhão no batel <l~dõ Affõ-
fo,peros quaes o muro foi fub1do: 
& o primeiro q nelle aruotou ban-
deira,foi Gaf par Diaz alferez de Af-
fonfo d'Alboquerque, & tras elle 
!~~ ~imad~ c~m [~~ aguiáo,, & 

outros que o feguião .A qual fubida 
caufou ddi1ejarern os Mouros ; 
guarita que dbua fobre a porta, q 
a defendiáo não (er quebrada:Como 
logo foi feita ern racb:-is a poder de 
machados, que deu entrad~ a todos 
em hú patio da fortaleza. ·E os pri-:-
sneiros que chegáráo a·húa porta 
per que fe fobia a búa rorre,q era d~_ 
menacrem, forão Nllno d' Acunha; b . 
& dõ Antoi1io de Noronha i(máo 
de dó Affonfo : & efl:ando ambos 
em preffa dê arrombar a porta tiran 
dolhe de cima muita pedrada, cbe.-
gou Triíl:ão d'Acunba, & quando 

· vio o filho com dom Antonio,que 
andauãoem modo de cor~petencia 

· a quem fe meteria maes no quente, 
entretel1e a gente, & diíf e cõrra Af-
fonfo d' Alboquerque, por fer rio de 
dõ An.tonio : Leixemos ceuar eJtes-
dous c::ichorros ; & então como 
quem os1 açulaua, dizia ao filho:Ah 
Nuno,ah Nuno!Porém porque das 
janellas recebião danno_, 1nandou 
aos bêH:eiros & efpingardeiros que 
tiraílem a ellas, com que as defpe-
jaráo. A outra gente vendo rama-
do poíie defl:a parte, começou de fo 
ef palbar pelo patío bufcando fobi-
da,té que hú golpe delles em q en-
trauáo dõ 1-Iieronymo de Lima, dó 
Ioáo [eu irmáo,Manuel Tdez, Ma-
nuel de la Cerda,fubirão per húà ef-
cada de pedra, que 1a dar no 1nuro, 
bufcando modo cada hú per onde 
podia entrar · com os Mouros. No 
qual tempo foi a porta da fala,em q 
os Mouros eHauáo,quebrada, & re-
~~lh~r~~f~ a~~~ ~o~í:~ , que p~r fer 

~ºEt~.1 
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forre: ' pãrecialhe poderê"m e[capar 

.ali,mas elles forão logo feguidos:no 
c_ornetcr dos quaes,as graças de Tri-
iliio d' A cunha com [eu filho & dó 
Antonio os ouneráo de matar. Por-. 
que fendo a porta arrombada tom 
ham buraco, per q podia caber hú 
h-0mem, querendo cadahum ddles 
entrar com a adarga diante ' outra 
a.darga de Affonfo d' Alboquerque 
que elle lançou !obre a cabeça de 
d-om Antonio, defendeo d~iha não 
corrnrem, & a Nuno d'Acunha fal-
uou feu ayo Ioáo Fenúndez: & ou-
tro tal rifco correo Jorge Barreto. 
Porque eíl:auáà os Mouros tanto_ fo 
bre o buraco,gue comoalgúa adar- · 

. da apparecia, logo era fatiada: & 
ainda teuerão húa defenfaõ , pondo 
elles hús fardos de roupa 'da terra _ 
chamados Cambuli JS, os quaes e1n-
baçauáo q1:1anto danno lhe queriáo 
fazer. ·com a qual ajuda fendo obra 
de vintecinco homés , afsi [e defen-

. diáo que nunca poderão fer entra-
dos (poíl:o que Affonfo d'Alboquer 
<jUe mandou vir do feu batel dous 
padefes de campo_, fenão defpois q 
algús dos noífos fobiráo ao eirado 
defta cafa, & começarão de a defco 
brir & lan_çarlhe ein baixo tijollos 
& pedras, que os defatinou muito. 
E a hum dos primeiros que quiz 
ir fazer eíl:a obra que era loáo Frei-
re pajé de Triíl:áo d'Acunha; ao 
faltar de hmn eitado em outro, foi _ 

-1J10rto per elles, na qual fubidafe 
achou tras elle Nuno Vaz de Caíl:el-
branco, & Antonio dê Lis de Se-
umal & Dinis Fernandez .de Mello 

filho bafiard_o de Gonçalo Vaz de 
Mello: o qual pofio que naguelle 
tempo era pouco conhecido & 
eíl:imado, por frr homem pardo 
nas cores) deíla ida de Trifláo d' A-
-cunha ficou auido por quão· cau~- . 
leirofeelle fernpre moíl:rou, como 
fe vera adian,te. Finalmente dl:es & 
outros per cima & Triíl:ão d' A cu-
nha & Affonfo d' Alboquerque pGr 

•baixo com os outros capit;ies(poíl:o 
éj lhe quiferáo dar a vida por quão 
valentes hom,és eráo ) nunca pod~~ 
ráo acabar com elles te q hum & ,hú 
acaboa vipgãdo fuà morte. Acaba-
do eíl:e feito , que durou efpaço de 
tres oras,& cuíl:ou a vida do pajé de 
Triíl:áo d'Acunb~, & dç iêis ~u fere 
que falecerão def pois dos cincoen-
ta & tantos feridos' que ali ouue: a-
cbàrão que _ dos Mouros morr/eráo 
paífante de oitenta;& captiuos hunl 
fomente chamado Homar que era 
müi b@m piloto da cofia da Arabia, 
& defpóis aproueitou muito a Af-
fonfo d'Alboquerque, em quanta 
ali andou;& afsi hum cego que a-
charão metido em hum poço feco 
homem de muita idade: o qual leua-
do ante Triíl:áo .d'Acunha & pre-
guntado que como tinha vifia pera 
[~ meter naquelle lugar pera que os 
bomés hão miíl:er quatro olhos~ 
ref poqdeo que nenhGa coufa os ce ... 
-gos vião melhor que o caminho 
perqué podiáo ter liberdade & vidae 
com a qual graça.lhe derão liberda-
de. Eíl:e foi o maior ·esbulho que fo 
ali ouue: & algúas armas & manti~ 
mentosda terra q Triíl:áo d'Acunha 
- -- · -- ~ ~ mandou 

• 
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mã11d.oil·recolher pera àqueUes ·q ·a.:: ãs nouidades que Jhe á rerr~ 'd~ua; . !, 

uião de ~ca~ naquella fortaleza; A & per commura~ao delbs_,auer au-
gente da terra qne ~íl:a~1a e~1 olb_o rras ~e ~ue t~ueílem necefs~dade: ·& . 
deíl:e frico, -tohlO 11ao tmbao 1~rn1- o prmc1pal, ae tudo, era a liberdade. 
ta noticia de 11ós,não ou farão decer , de fuas peíloas,. & poderem fer do~ 
allaixo)& tinha comíígo recolhidas étrin~do~ em as cou~~s daf~deChri~:; 
as molheres & filhos dos MoL1ros, fio. -Do q elles ficarao mm conten. ·_ . 
que eráo netos de~es natura~s 9a tes,&~ terra aífentada em pa~,,?t cõ_.'.,_: 
terra: porque ao tepo q__ue Tnft:_o- mer~10 com, os_i1o~os,começand?:· · . 
<l' Acunba fobio,defpejarao elles bua • logo decer de cima <KJllella pouo~:
pouoação que :flaua fóra da fo~·t~- . çáo q os 1\ti?uros a_l~ tinháo: & em . 
leza~onde tinbao toda foa familia. 1nodo de feira traz1ao gado,& todo 
Pôrem defpois que lhe Triíl:áo d' A outro mantiméto.Maitos dos quaes ' 
cunha mandou recado/& fouberáo per meyo de frey Anto~1io da ordé 
fer roda aquella gente Chri'~áa,vie- ·de S. Frai1cifco, q ia ordenado pera 
rão[e a dle & lançarãofe a feus pês, eília obra,receberáo bJpt~fmo em a 
cfandolhe graças da máce que re- mef ma 1nefquita dos lv1ouros, q foi·. 
ceberáo naviél:oria daquelles._infiêis: . feita téplo de Deos da vocação de 
debaixo do poder dos quaes eráo noífa Senhora da Viétoria : o qual-
auexados , tomandolhc -moíl1·eres, frey Anwnio como era religio[o de 
filhas~.& faze~1da, & mttr,as.injurias vida de grande·exemplo, afsi ndl:e-
âs fuas pdloas,pedindolhe polo no- principio,como def pois por fer mui . 
lUe de Chriíl:o refo ,que elles' confof accepto à gente da terra per denti:o 
fauão,ouueífe por bem d_e os ampa- da ilha andou prêgando & fazendo 
·r_ar & defender. Triíl:áo d' Acunha obras de varão A poflolico. Triíl:ão 
em refpoíl:a ddl:as palauras di~as có d' A cunha e1n quanto frey Antonio 
lagrymas, ós·confolou, dandolhe fazia. efle officio, fez elle o fcu de 
coma·comoel-Reyde Portugal feu capitão, d~ndo ordem de repartirá · 

. · · fenhor fabendo feré elles Chrifláos fortaleza pera fegurança dos que ali : 
& os trabalhos que ,padeciáo, lhe· auiáo de e.fiar, à qual pos nome faó 
nlaiJdara que paílaíle per àquella Miguel,& tomou a menagemdell.a· 
fua ilha,&Jançando os Mouros fó- a dom Affonfo de Noronha qúe a 
ra,f~zeíle húa fortJleza, em que lei~ leuaua per el-Rey,afsi pn~ueo a gen-
:xafie g~nte pera defeníàó delles : q te ordenadà, qu<> eráo até cem pef-
dta nu\la podia dar a todos, & que · foas : das quaes Fernão Iacome de 
11ão querião 1naes delles fomente Thomar cunhado de dom Affonfo 
dos .~antiment~s ;da ~erra, de que · ficou . por .alcaide mÓr·, por feitor 

· podia~ ter nece~1~ade, 1~ tamben1 Pero .Vaz 4'Horta, & Gafpar -Ma.o. 
per mao dos offic1aes a d -Rey que cliado , & Francifco Saraiua efcri-
~!! ~ui~?, ~ ªc~r J pod~áo d~~ faid~ uães, ~ afs~ E>utros officiaes que _ 

çome-
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éorneçãrão fc:ruir feu~ ofEci~s a feis 
de lvfayo de quinhentos & fete.Tri-
ftáo d' Acunha)aíTenradas eíl:as cou-
f~s)pàrque o tempo era ainda mui 
verdé pera paífar â India) que era na. 
força do inuerno na coila della, 

, nuildou rodalas ú~os ao porto de 
Benij, onde podiáq ell:ar o tempo q . 
~li fe oqueífe1ri de deter, por íer o 
mae~ feguro dos q a ilha tinha;· no 
qual tempo teue algús rebates dos 
Socotorinos quafi meyos aleual1ta-
dos contra a noífa (ortaleza, per in-
duzimento dos Mouros que efcapa-
rão , fazelidolhe crer que lhe fam·os 
1tomar a terra,& que 'Outr~ tanto ti-
.nhamos feito na India. A qual cou-
[a ainda que pera os· ~ebates os no[,.. 
fos vdhíl'em poucas vez~s as armas; 
deulhe muito trabalho)p,o~q [e leuã .. 
tarão [em querer çtazer rnantimen.;. 

, tos,té que tornarão outra_ vez a nof-
fa amizade : porém {épre _os ~loífos 
a.tinháo por fofpeitofa com eftes· 
Mouros que anda~á9 lançados en-
tr' eUes , & erãolhC'.:.~âcceptos porra .. 
záo das molher~s Socotorinas) com 
que~ eíl:auão 'cafados) & de que ti-
nhão filhos. E em quanto . não fez 
tépo pera Triíl:ão ç!' Acunha [e par-
tir, [é armou húa fofh que de câ do 
Reyno [e leuou a madeira laurada: 
& porq faleciáo muitas peças,corta 
ráofe húa foma-de maceiras ,da anâ- · 

· fecra pera liames;por âli auer muita 
cgpia deqas.Vindà o.tempo da mó 
~ão com que_Trifráo .d' Acunb~ po-
dia nauegar , que era a dez de Ago-
fro,& partio[eAffonfo d' A.lboquer-
que per á c?fta d~ - ~rabi~ · dahi.~m: 

·tros 'dez dias! os guaes leixaremos 
ré [eu tem po)por dizer o que o Vi-
fo-Rey dom Frnncifco fez na India 
'em quanto -elles fezerão o que té 
ora relatamos. 

é A p I TV Lo nu. 

![ 7)0 que fez_erão as arrnada's 
que o Vifo-Rey mandou cór:. 
rer a-cofta da índia no roerão 
do anno pajfado defeís.:(5' co7 

rno [ujpendeo . cert~s capitães_ · 
por aconfelharem jeu jifh_o dq 
Lourenço que não pelejújfe 
com· armada de ·(alecut que' 
erta'ua em cnabul. . ' 

< . .,," ., • OMODAARMA 
~- ~1 r ~ da de Triíl:áo.d'Acu-
~ ~ -. ~ nha não paífou -á In .. 

~- ~; .,,] dia vela algú~· ; ouue l 

nella entre os ·noifos 
grande confufaó , peró g-tie todos. 
prefomiírem .a verdade, qüf era in-

. uernarem naquella c~íl:a de Moçã; 
bique , oa·· tv1elinde; ·Mas corno o 
ai1irno 'dos homés acerca das cou:.. 
fas que cf pera/ein pre imagina·o:~-5~ :; 
frarió do que de[eja : concofrà~õ'-~-· 
dous íinaes da narurez-a em '.C_ochi j: 
que por ferem"nrnifas vezes íignifr ... 
catiuqs dé gra!1des caías , lanÇauão 
dles fobr' dl:e não paffar muitos jui1 
zos.E o primeiro final foi hú eclipíe 
do 'Sol búa quarta feira treze de. Ia·-

, ,. 

. neiro do:anno de quinhentos & feis · 
húa ora defp.ois de n1eyo dia, que ... 
durou atê as duas oras · & iney i: :.~\.~~· --·. 
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B & < . ~;;'-e~~'·' 4 ,: •. -;, ''.'4· 

'-R •---' ' 'l 
... ' ~t .~ , .. \ '. ~ 



., 

.. 

. ' 

( 

' <Dá Segundatnecada ' 
"& efcureceo ra11tã p~rte . do fol,que 1náua~ mandar/& por d1:1 cãufalhe 
fe virá~ muitas eíl:rellas.E o omro íi ficaua a elle Samorij a cofia defpe-
.nal foi t;emer a terra a quinze de lu~ )ada pera fru intento. O Vifo-~ey a 

. lho d_o anno feguinte per e[ paço de .quem parte deitas coufas per.~nre_,1-
húa ora cõ algús intertrnllosJ& ráo Fi ligencias d'el-Rey de CochlJ ~rao 
jamére q fe ouuera naquellc tempo de[cubertas s por quebrar o ammo 
os edifiüos de pedra. & cal g agora ao Samorij,moíl:rou ndl:e verácHer 
ba,frmpre c.airáo µ1uita parte delles. 1naes foI,Ças do que elle efperaua,fa-
E fobr' efias coufas Jiáo vsr{dm naos, zen do mayor annada nª guarda das 
J1áo p9diáo d~fsiqrnl<tr a trifl:eza q naos da cofia Malabar,& nouamen. 
por iífo tiiiháo~o q e~a pelo contra- ·· ~e outra e~~gua~da de algúas naos,q 
rio nos Mouros: porq dl:es como.o de Cochl) , forao· a Choromandei 
Ieu animo cérra nós dbua n::is mui bufcar JUanrimentos,por ter fabido 
t~s ou poucas na os g d.e d.' vão, an- q úaos de Calecut as i'áo lâ efpér

1
ar:. 

dauão rodos mui contétes,p1;incipal & rã bem a comprar drogarias que 
1nent·e el-Rey de Calecur, a q·L1em a hum portq de Choromandeleráo 
n~o f~leciáo efperanças de feiticei- chegadas em hum junco de Mala-

. r,9>&, que lhe prometerão gráde viél:o fa, ja com ordeilahça de cada anno · 
ria cqJiltra nósJe naquelle ré.po nos · vir a1i, por não ou fàr fobir maes a-

lúeun1~:t:d1e. Corri as quaes promef- cima temendo noífas armadas. Na 
fas & ajudas dos Mouros-cj tãbé pro qual armada forão duas galês, dous 
.noíl:icauá'o a feu propofito,. ainda q nauios , & hnm p~rao, de que foi 
do verão paífado ficou mui quçbra- . por capitão môr Manuel Paça1iha, 
po cõ a viétoria q dõ Louréço. otiue que era vindo da forraleza de An-
~da fua.ai:mada :tornoú reformar ou- . cbediua ·, que o Vifo-Rey mandou 
rra cõtra_as naos deCouláo_,Cochij', desfazer .: & peró.:que acl~ou o. jun-
Çananor ,& out~os portos;q efl:auáo co çle Malaca}inba lá vendido fuas 

. en~ noífa. amizade. ' Porque como drogas a Mouros de Calecut, & el ~ 
ordinariaméte ém cadahú anno to les poíl:os em faluo; & podeuar r~-· 
dos no verão nauegaL~áo fu~s mer~ -girnento que não fezeffo danno ao 

,, cadorias defl:es lugares pera os· por-:- junc_o, tornou(e a CochiJ. E-em 
1·:r.,tbs de cjma ate Cainbaya, & os de ·guarda da cofl:a Malab:ir fez outra 

lâ te Ceilão, & dahi perto d.a enfea.- armada de dez vdas, capitão mór 
da de Bengala.ré Mabca, fegllndo ;i ·dom Lourenço,& os outros Rodri-
necdlidade q~e cadalrnm tiúha da$ go R~bello, Philippe Rõiz, Bermú 
c:qufas: par~c1alhe éj pois não .eráo Diaz,Lucas d'Affoi1[eca,Anrã0Vaz, 
vindasnaos &geute do Reyno,que .Gonçalo de PaiuaJGonçalo Vaz de 

· .. não oufaria o Vifo~Rey de apaúar Góes, Ioáo Serrão, Diogo PirezJ & 
"de íi a arm~da que lá tinha em fauor Simão Mattinz. Partido dom Lou~ 
~~~na~~ ~~aqud!~~ !ugares q coíl:u- rençol& e1n foa çoinpanhiaa~ naos · ~ · - ~ · ·· · de 

f • } 1 ·. 



Liuro Priméh~o.-. · 
: de Cochi j . ~ ·pa,flàndo . per Cananor, 

ficou ali Gonçalo Vaz tomando a-
cruoa- & outr;is coufas de prouifaõ, ' 
~ deípois que as recebeo indo pel_a 
coíl:a em diante-eril bufca de dom 
Lourenço na paragem do monte 
Deli achou húa nan de Cananor, a 
qual lhe aprelentou o fcguro que 

' · uazia do capitão Lourenço de Bri~ 
to pera poder nauegar,o qual feguro 
comummente acerca dos Mouros 
-& noff os ao prefente [e chama car-
taz. E porque Gonçalo Vaz achou 
nella indícios fer de Calecut,& que 
o fegm:o fora auido furreptic1amen-
.te,náo lho quiz guardar : & meteo 
a·nao no fondo coní os Mnuros q · 
a nauegauáo todos cofeitos em h~a 
vela,por não auer memoria delles. 
O qual feito defpois cuHou muita 
cruerra, que [e fez á fortaleza de Ca-
b r d' I' , , nanor,como 1e a 1ante vera: & por 
iffo tirou o Vifo-Rey o n~io a Gõ-
çalo Vaz , poíl:o que daua por def-

. culpa parecerlhe o feguro furrepti-
cio. Dom Lourenço .correi1do a 
éoíl:a , chegou tanto auante como 
o porto · de Chaul : & eíl:ando fur-
to de fóra,appareceráo ao mar húas 
fere naos, as quaes fem terem con-
ta com elle, com.o traziáo vento & 
rnarê, _entrarão pera dentro qo,rio 
a forgir diante da cida0e. Quando 
dom Lourenço vio a foberba del-
las, & que fomente não ac;:odírão 
a ce.rtos tirps . de pelóuro que lhe 
n1andou tirar em modo de falna; 
porque.dentro do rio eíl:auão Dio-
o-o Pirez com a gal~,& Simão tvfar., 
tinz co1n o bargantim, que .elle 

--·· - . . - - ..._. -· 

mandarã enrrãr em follor das rtaos 
de Cochij que lá erão : , ajunt~u to-
do los batêis mui bem armad0s, & 
·foífe pelo rio acima 'pera auer fala ' 
dellas , & o maes gue elle poddfo,, 
póíl:o que fegundo lhe Jiífe'rão al..: 
gús Mouros pilotos , as naos não 
erão do eíl:reiro de Mecha mas de 

' ' , 

Ormuz,que podi:ío trazer cauaUos. 
Chegado dom Lóurenço onde as . 
naos diante da cidade ja·efl:auáo fur-
tas, ~juntoufe a dJe a gal~ & bar-
g~nrim que tamben1 as tinháo ra1...:· 
uado: & vendo.os mouros foa de .. 
terminação & a terra tão_ vizinha, 
foi o temor tamanho n~lles,que co-
111eçaráo de [e acolher a ella, mas: 
dom Lourenço lhe deu tan1anba -
preffa,que primeiro que fe acolhe[- · 
fem a terra~ a mayor parte' delles a 
ferro,& na aguoa perecerão. Efcor-
cbadás as naos de mui rica fazenda 
que· traziáo , pare e da qual recolhe-: 
ráO:os nauios pequenos que ficauáo 
ein ,baixo: começarão algús Mou-
ros mercadores de Cbaul 1nouer 
compra dos cauallos qüe as naos tra 
ziáo, gue era a ínayo~ _parte da fua 
carga. E porque am:fará0·niff o com 
manhas & caurellas,. anojado don:t 
Louren~o dos feus modos, i11a1\- . 
dou poer fogo ás na os , o ride to- . 
dos {e queimarão , que foi coufa de. 
que [e elles 1naes e[panraráo, ver 
que ante quiferáo os noífos · poer 
fo?'º· a '!tudo , que o dinheiro gue 
p~ ellas dauão ; o qual não era tão 
pouco que nád podera fazer co-
biça a hum homem ferrt dla. Tor .. .' 
nado dom Louren~o à foa armada, 1 

-·- . -·- - · --· --- andou · 
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<J)a Jegundd. ".Decad111 
ândou ·de f6ra t~ gt1ê·as naos de Co. mudança:tanto' que fe foráó,pos lo-
cbij tomarão foa carga, as quaes el- go em confelhà o modo q~1e teriJ? 
le foi acornpanbando : & ante que · pera o feguinte dia entrar~m a p~le
chegaíl'e a Dabul, veyo ter com ell~ jar com db armada. Porem f01lhe 
Franci[có·Pcreira capitão do nauio mui contrariado eíl:e feu propoíito, 
Viétoria,que ficàra em CochiJ aca:.. ·principalmente daguelles de cujo 
bandodefefazerpreíl:es peravire1n_· parecer [eu pae lhe mandaua qn~ 
fua companhia. o qual lh~ deu cÓ- tomaffe a determinação de qual-
ta que fendo tanto auante C<?l110 os . quer feiro que ouueffe de c_omerer, 
ilhéos de fa11éh1 Maria, OU!)era 'viíl:a poendolhe diante o grande n.umcTv 
da armada de Calecüt, a qual trazia de velas, & a dheiteza do rio, & o 
diante íi,& q fe efpãtaq•f como não fauor dos Mouros da cidade : & 
topara cõ ella : q _lhe parecia pois maes não faberem fe era algum ar-
elle dom Lourenço não om1era vi- dil dos :mefmos Mouros pera o aco~ 
fia de tamanha frota, feria por ella 1herem dentro daquelle rio, de que:· 
fe meter em·algmn rio .. Do1n_Lou- ainda náo tinha muita noticia.E 
renço pOr eil:ar cerro ella nãô pàífar ta·mbem que aquellas naos que os 
péra cima, & que o tempo ferui~ Mouros diziáo ferem de Cochij, [e 
ma.es a elle que a ella: fufpeitou que o foárà , vieráo em foa com p4nbia 

, fe meteria em Dabul: & com eíl:a tom9 as.outras, & que elle não era 
prefúpção mandou meter rnaes vela obrigado dar ajuda & fauor em ca: 
tê que 1furgio na boca do· rio de fo,tão pengofo como a entrada da, 
Dabul.Oi1de vieráo a elle hús Mou~ quelle ·rio era -, fenão _âquelles que 
ros, diZendo que erão de Cochij,& elle trazja em fua ... guarda, ,& i1áJ ~ 
vierão ali rer com duas naos fazer qualquer Mouro que.lhe vieffe di .. 
fua mercad0ria, parecendo lhe eH:ar zer:Sou vaífallo d' elRey de Cochij. 
toda a cofia limpa de arma.das co1n Finalmente os que erão que elle náo 
a fua em que elies confiauão, mas . entra~, debaterão tanto niíTo, que 
clefpois d~ eHefer paífado _pera cima chegarão a modo de requerimento 
entrara dentro hum capita.o dn Sa- por parte do feruiço d 'dRey) a que 
1norij som húa armada, que lhe ti. os hornés em cafos faõ rnaes obri .• 
nba tomado fuas naos : & por elles gados que a fua honr::.. : com que 
ferem va{fa~los d'dRey de Cocl1íj, dom Lourenço fe partia dali bert1 
pedi~fo à fua mérce que lhe tornaíle agaíl:ado. E fendo tanto a'uante co-
reíl:imir o feu. Dom Lourenço ef- mo o rio cban~ado Zingaçar, que 
pedmdo os Mouros,pur fer ja hum . ferâ de Dabul quatro leguoas conrr~ 
pouco tarde, com efperança que ao Cochij, fóra jade hum temporJl q 
outro dia fe dete!minaria ·niffo, té lhe deu, & não da paixão que lcna-
faber o eíl:ado dos imige>s, ou ver [e ria: o bargani:ij &·hum parao que 
f~m -~ ~-hega~a ~~!l,_faz!á~· algúa ~ão diante cofeitos co1n a terra por 

- · ·- - .· 'ckfcc-



liuro mritnêi1;0. r l ~ . -.r ro. 14. 
defcobridoi:cs: vendo qüe húa nao 
éí dl:aua furta na boca do -rio, picou 
a~amarra & fc meteo pera dentro cõ 
temor delles : começarão feguir a 
nao p_olo rio acima obra d~ húa le .... 
o-oa té ella anchorar ante hua pouoa 
~ão grande,poíl:a fobre o rio em hú 
;~fo,ao longo da qual eíl:aua húa ca 
fa grande que parecia fe.ruir de reco-
lhiniento de 1ncrcadonas pera paga 
rem feus direitos, cõ hun1 caes grã-

. de,laurado de cantaria q nobrecia a 
praça,.derredor do qual & per todo 
o río auia mu iras naos & nauios pe-
quenos. Dbm Lourénço quádo vio 
entrar o bargátim & parao rras a 
nao , ef pedio de ij. Diogo Pirez cõ a 
gal~ :, o qual chegádC?· ao caes fau~~ 
retido com os outros&. difpoíiçao . 
<lo lugar temendo q [e torna!Te coin 
recado,perdia a conjunção do tem-
po,& q baíl:aua por recaâo as bom-
hardas lá q podiáo ouuir , começa-
rão todos tres com eífas qµe tinháo; . 
defp~jar a praça d9 caes de muitos 
Mouros & Gentios quê aéodirão,& 
tanto fe chegarão ao caes,té [e faz~- . 
ré fenhores d'algúas·naos q eíl:auáo 
com a proa em terra prüneiro 'que 
dom Lourenço chegaífe a força de 
remo chamado pela artelharia.Com 
a cheg~da do qual Cairão todos en1 
terra, & tomarão algúafazenda que 
acharão na cafa,& def pois a entrega 
rãa ao fogo, & afsi a to d alas 1:1ªºs & 
nauios do porto, fomente duas mui 
groílàs & ricas de Orn1uz: as quaes 
afsi inteiras elle leuou cõíigo & cõ 
dlas:& com as naos q leuou em foa 
.guarpa,,~n~rou em ~oc~ij ~u~d~~~?o 

fer bem tecebido de !eu pae por â~· 
viél:órias que ouuera. Pçro . como 
clle jà tinha Cabido o que p;1 flou en1 
Dabul per hum nauio aue foi dian .. . íl: l te: e aua tão inclinado do filho;que 
nelle quifera executar hum grande 
caíl:igo, fenão fora certificado qu;m .. 
to elle dom Lomêço trabalhou por 
pelejar, & que por obedecer ao cm) 
felho daquelles q lhe dera por prin .. · 
cipaes éonfelbeiros, leixara de o fa ... 
zer. O qual cafo ell~ ouue por húa 

_tão grande injuria, que fofpédeo os 
cu1 pad.ós de foas capitanias , & os 
mandou a eíl:e Reyno: & diíle que 
mal foffe a morte que leuaua a Pero 
d' Anhya,pois fora caufa de apartar 
da companhia de [eu filho a Nuno 
Vaz Pereira; porque [e elle fora pre. 
fente, não fo_ra então mo confe-' 
lho. E porque algús fidalgos falan-
do por eíl:es capitães lhe diziáo que 
elle os 'deu ia caíhgar & njo man-
dar a eíl:e Reyno com tâl infumiá 
dianr.e d' elRey, refpondeo que elle 
ton1aua eíl:e caf0 não por parte da. 
honra de feu filho; mas da bandeira 
das armas d'elRey feu fenhor, & '. · 
gue per ventura foa Alteza, co1no 
tinha maes perfeéto j u.ízo, o toma ... ~ 
ria per Qutra maneira: qu~, dle nâo 
queria caíl:igar os. feus capitães, fe-
não com as penas que lhe elle deífe,~ 
porque em fuas Ordenações não a ... 
chaua poíl:o elle cafo pera confor-· 
me a elle o caHigar. Do qual feito 
em que elle ouue q [eu filho fi~~ma 
com algú detrimento de foa honra, 
veyo a '-lhe poer _por precepto q np_ 
cp[dho de.pelejar, fen1pre toma[e .. : 
- ·---- - - - · ·- os yotós 
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Õs vÕtÕs d~ certos '(ã pitáes, p.or lle tos; & fuccedet outro l]tiC fauorecia 
r os ter por tá o caualleiros que pera fuas coufas contra nós : ficarão elles 

cometer hum honrado feito~ ainda tão foberbos, que logo os noffos 
que perig6fo,náo auiáo de aprefe n- fentiráo efie feu fauor ~ & p?r não 
tar mtürosjncon~eniéte~ por fegn- parecer que moui:io guerrafef!l cau 
rança.da.vida .. Do qual precepto & · fa, tornarão efh por fondarnento . 
afsi ·do de[comentamento que donl, Ema nao que Gonçalo Vaz de Goes 
·Lonrenco trazia de íi por eíl:e cafo, meteó no fundo (como ora vimos) 
n1aes eftranhado na bocá de [eu pae, · fa hú Mouro_ fobrinho de Mamale, 
que na opinião de muiros:.veyo e~... hum dos 1:naes-ricos & honrados q 
1~ def pois per~der a ~ida , como adi- ~uia naquelle Malabar, o qual era 
ante ie verà. morador em Cananor :":& parece 

CAPITVLO V. 

f Corlio Louren.rode Br.itoca-
pit ao da fort afez. a de e ana-
nor 1 foi cerca4o: no qual tem-
po paj[ou· muit_o trabalho, te 
que foi focorrid~ per 'Triftao 
d' A.cunha: CO'l!J a chegada d() . 
qual e!Rey de C anano'r affen:. 
tou com elles pàz.. . · 

~ - - ~O STO q_y ·E OS 
' Mouros que viuião en1 

~ - .. t. . Cananor, teudlem hum 
• ~ · : grande jugo fobre feu pef 
-coço na fortaleza que ali tinham os, 
. & . dla dor jazia com grandes raí-
zes dentro na füa alma : o temor 
lhe abatia a execução de_íl:e odio·em 
qua~1ro viueo o Rey·Gentio da ter~ 
ra; com quem. o Almirante· dorn 
Vafco da Gamma;& de[p·ois·o Vi-

. f o-Rey aíf entaráo a paz & c,oncor-
dia que fompre com elleteue1nos. 
Per~ por elle falecer nefl:e tempo 
'fegun9o fe _ di!f e per azo ·dos Mou-

. 1 - -~- -- .. .. . 

que,rota a vela em que Gõçalo Vaz 
mandou meter os Mouros que to-
mou, foráo ter à coH:a de Cananor 
os feus corpos , en~re os quaes foi 
conhecido pelos ye.íl:idos & G.naes 

· efte fobrinho de Mamale,& afsi al-
. gús dos outros. A qual coufa deú 
fufpeita da verdad~,porauer táo pou 
co que a nao faita de Cananor, & 
Gonçal? Vaz quaíi na eíl:eira cJella: 
que foi caufa de tanto pranto,~ al... 

., uoroço entre os Mouros, que co1n 
· aquelle impero de dor, fe farão a 
Lourenço de Brito, .aqueixandofe 
delle que os enganara com feu fe-
guro, pois lho não guardauão, fen1 
delle querere1n receber defculpa. 
E cómo Mamal e alem de perder o 
fobrinho , perdià muita fazenda, 
& elle era ? principal que r~cebia 
o danno: ajuntou todas as partes 
offendidas , & foife a elR ey de Ca-
nanor: & afsi clamarão juíl:iça do; 
cafo , que lhe concedeo tomarem 
fatisfoçáo delle como p9deífem. 
O qual Mamale tanto que teúe; efl:a 
licença d'elRey : carteoufe logo 
~om os Me:ouros de Calecut,os quaes . 

- · fezerão 



Liuro Prir1ú:iro. Foi. r s. 
fezeráo con1 Ô Samódj q efcreueílê no·Reyi10.Chegada dta·carta a Có~ 
a e\Rey de Cananôr, que moueíle chlj bún quinta feira de Endoenças 
gue1ra contra a noífa forraleza,por- efrando aos Officios do dia,não deu 
que elle o ajudaria a libertar de tl... o Vifo-:Rey maes tempo que té [e 

. manha fobjeição_,ao que dle _obede acabarem :. mandat1do logo com 
'ceo : câ feguüdo [e dizia na fotcef- inuita diligencia embarcar [eu filho 
· faõ do Reyno pera elle Rey de Ca- dom Lourenço com a maes limpa 
nanor vir áquelle dtado, reue a JU- gente que ali eílaua: & . elle Vifo-
àJ.s do Samorij; & por razão de lhe Rey per fi de cafa em ca[à ando.u 

· fer neíl:a diuida, leueméte obedeceo · tomando às p~ffoas parte do manJ. 
a feu requerimento. Fmalmente o · timento q tinbão, pera prouifaõ da 

·negocio [e trauou de maneira, que gente q mandaua. E foi tamanha a 
quarido dom Louren~o per ali paf- prdfa por acodir a efia fortaleza de 
fou recolhendofe ainuernar a Co- Cananor,éjos centurios g anCiauáo 
chiJ, Cabendo de Lourenço de Brito armados guardando o fepulcho (fe-
.como a terra por aquelle cafo fica- gundo coíl:ume da noífa rdígiá<;> 
ua meya aleuantada, lhe leixou fef- Chriil:aá)ficaráo em calças & gibão: 
fema homés da armada, & algús porque cada hum foi bufcar as ar~ 
·1nantimentos,& moniçóes : temé- mas que tinháo emprdl:ádas;&·po...: 
do que com a vinda do inuernoos fio que o tempo era rrrni forte pera 
Mouros a vieffem cometer, como fe n1eterem no mar, todavia po-· 
de feito aconteceo , porque tê li fo:.. de maes o animo dos noífos, que 
.rãa húas encubertas en1 que elRey a furia que elle moíl:raua. Chega~' 
de Gananor fe não defct>brio de to~ do dom Lourenço com dta gen_'.i 
do. Porém vendo Lourenço de Bri- te a Cananor, porque leuaua per · 
to que o negocio chegaua ja a viré regimento que ficaíie deb~ixo do 
.algús capitães d'elRey defcuberta- inandado de Lourenço de Bri~o · 
111ente cón1 gente a lhe correr té as por honra de fua pefloa, & nome 
portas per Patamares , que faõ ho- de capitão da fortaleza dado por 
1nés que andáo muito. per terra P?r dRey : nunca Lourenço de Bri.ro 
razão do inuerno:efcreueo ao Vifo- o quiz confentir ,dizendo que 11ão;· 
Rey o eíl:ado em que eftaua: & que auia elle de mandar o filho do Vi-
alem diffo ef peraua que o Samorij fo-Rey da India , & macs fendo 
auia de mandar todo feu poCler em elle per fua peífoa tal capitão que 
aJuda d'elRey de Ca1ünor, fegun- iuerecia 1nandar a.todos, & nin..:. 
do tinha fabido per algús Gemias guem ·mandar a elle. Finalmente 
feus amigos, com guem tinha ami- entre elles [e i1affarão tantas cou-
zade, principalmente per bum [o_ fas fobre hmn querer dar honra 
brinbo d'elRey que era o prit1icpe, a outro, que aíicntou dom Lou--
que po~ f~a m?r~~ auia ~e f.~c~e~~r ren~o d: ~ei~~~ ~~~·~ aquella genrei 

. qu~ 
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que leuaua: pera ficar com Louren..: ~louro~ màndou Louréço de Brito 
ço de Brito aquelle it:~1e~no, ~ ~lle fa!í muitas ~ente .~de enxadas: & 
tornoufe pera Cochl) fo, pois i.íl:o moíl:r~~1do g queruo tomar.aguoa, 
não rrataua maes que de fua peHoa. .rebate~ao ~oda a terra de cima do 
Com a vinda da qual oente Louren ·pOÇQ tobre o folhado, como que. 
ço de Brito mandou f~zer húa·tran- arrunhauão o poço, & não queri~o 
queira mui forte cõ húa caua a ma- ter vfo de coufa que tanto fangue 
neir' de barbacãa alem do muro da lhe cuíl:aua. Os Mouros vendo dle 
fortaleza: não tanto por fegurança desfazer do poço:creráo q os noífos 
delfa, qüanto por ra~~o de hú poço· tinháo nouamentc aberto _m~tr~ dé 
de aguqa de que beb1ao, que eíl:a_ua tro na fort~leza,& confirmarao ~íl:a 
dahi hum tiro de pedra; de fronte prefumpçao por paífarem mrnto.s 
do qual elRey de Cananor tinha dias fem fairem fora: _& por eQ:e po-
mandado fazer húa caua, q corrau:i ço fer caufa da tranqueira & caua q 
de mar a mar leixando fomente húa tinháo feito junto delle, a qual obra 
pa!fogem mui eíl:reita pera os noílos jâ não lhe.feruia pera aqlle effeéto, 
terem feruentia do poço, tudo afim ante recebiáo muito danno danoffa 
de o defender. Afsi que cada hum artrelharia q Lourenço de Brito tinha · 
per Í\.la parte trabalhaua de {e a per- pofio na tránqueira q mandou fazer 
ceber, como em coufa que auia de co~1tra a foa, leuamaráo dali feu ar- · 
durar todo o inuerno,como durou: rayal pera debaixo de hú palmar,& 
& o primeiro fangue que os noífos pouco & pouco o desfezeráo de to· 
começarão verter naquelle cerco q do,paífando muitos dias fem virem 
lhe elRey pos,que feria de vin~e mil trauar com a fortaleza.L.ourenço de 
homés,foi por tomar aguoa dopo- Brito por lhe parecer maes ~yfie_: 
ço,porque logo os Mouros .erão fo" rio, q temor, fem maes caufa leuan~ 
br'dles por lha defender. E poffo éj · tarem o arrayal, defejando auer al..: 
ndlas faidas não auia gota de ag1.10a gúa lingua do que paíiaua entre os 
que não cuíl:aífe duas de fangue, era Mouros : mandou húa manhaá a 
tamanha a fede entre os noffos, que fair certos homés; & tanto éj vief-
:H1te queriáo â cuíl:a _delle fatisfazer fem fobr' elles, fe rec;olhdfem hum 
a ella, que padecer tanta necefsida- pouco apreffados per hum lugar 011 

de: á qual Deós -lhe proueo cõ húà de hum carpinteiro da fortaleza ü-
indufiria de Thoma~ Fernandez nha' armado hum cepo , per o qual 
n1eíl:re das obras da fortaleza) arde- modo Louréco de Brito ouue hu1n 
~1an~.º húa mina pe~ baixo _da terra In~io que cal1io nelle. E pofio que 
que. ia dar obra dehua.braça abaixo particularmente não follhe- tudo o 
d~ garganta do poço. E folhado per que defejaua, diífelhe que a caufa 
c1,ma de modo q ~terra não caiífe principal de leuantarern o cerco,era 
11 aguoa ; ao outro d~a a vifta ~os _ ~íl:~re~ º!~enan~~ ~e~to~ enge_nhos 

. ~~ 



pera rrãzere_n1 húas balas .grandes 
de algodão & cairo, como ampa-
ro da gente,pera hum grande co'n1-
bare que lhe auiáo de dar : & que o 
ofEcio deíl:a primeira gente que 
vieíle deu·as das balas , a'uia de fer 
trazer rama pera entulhara foa ~aua, 
& defpois que foífe rafa, poer fogo 
â tranqueira, & nas coitas deites a 
gente de :uni~s com e[cadas e[cala...:. 
rema fortaleza per toda parte;~ A 
qual noua confirmou hun1 recado 
fecreto,que denoite veyo a Louren-
ço de Brito da pane do Principe de 
Cananor fobrinho d'dRey,que pro 
curaua ganhar com beneficias noaa 
amizade, pera ter fauor noffo em 
tempo de fuas necdsidades . . E entre 
algús auifos que lhe n1a11dou , foi q 
em quanto o cerco não vinha, no 
ternpq que elle Lourenço de Brito 
vifle q melhor !e podia fazer, faHfe 
con1 gente & decepa«e quantas pal 
meiras podeífe, por fazer maior cá-
po de fiante da fortaleza , pera que 
o arrayal da gente que auia de fer 
muita, lhe ficaile 1naes longe: com 
os quaes auifos tambem lhe mádou 
duas ahnadias de mantimento.Lou-
renço de ·Brito quando vio eíl:es 
do.us Íócorros do Principe,maes lhe . 
pareceo virem da n1ão de Deos,que 
de hum homcn1 tão conjunéto per 
parentefco com elRey,& afsico1~0 
per mão deíl:e gentio naquellc tem,, 
po o. focorreo, afsi pelas foas fauo-
i:ecidas delle farão liures daquella 

- . vinda dos Mouros: porque conado· 
o palmar que q Principe . m~mdou 
diz~r, quá~? ~eyo o ~i~ d? cõbat~-

Foi. I ó,. 

das bala~; po!l:o cjüe lhe deu ·mliitb' 
trabalho, tudo foi cm danno dos 
imigos, & a cau!à foi d1:á. Védo os 
Mouros miniíl:ros ddla inuençáo q 
no primcriro cometimento a noíT.1 
artelharia embaçalla nas balas co1n 
q d les n'àq Tecebião dan 11o2tomaráo· 
tamanha oufadia g de aluoroçados 
tomeçaráo defe defordenar, qu~ré ... 
do quaíi âs mãos vir tirar os paos da. 
noílà tranqueira: no meio da qual 
defordern có duas peças groífas que 
Lourenço de Brito rn~ndou mudar,, 
~ilhe acerraráo acoHura das balas·,, 
q juntamente os corpos dos imigos· 
& o algodão dellas 'ia pelo âr. , E (o .. , 
br' dla" obra da noífa arrelharia fahio 
Lourenço de Brito éj acabou de cÕ.;.. 
fumar a viétoria, matando & f erin~ 
do nelles,té éj os fez virar as cofias: 
trabalhando cada hú por faluar a vi-
da,& ficádo a caua entulhada 1naes 
dos corpos delles, que dos feixes da _ 
lenha éj trazião pera 1ffo. Auida eíta 
viétoria & os !v1ouros poHos debai~ 
Xô do palmar em modó de c~i;co~· 
afsõbraua[é ainda Louréco-de Brito 

" · tanto com elles,éj determinou de os 
lançar dali;& ordenóu de dar~no ar 
rayal hüa noite de efcuro& chuiua, 
por faber que os Mouros & Gentios 
neíl:e tempo faõ mui couardos.: a 
capitania da gual faida deu ao .alcai-
de mór Guadalajara , por fer o in-
uentor deíl:a ida, cQm o qual foráo 
atê oitenta.bomés,em que entrarão 
os principaes qqe 'ali eftauão, no 
qual cometimento [e fez hu;-n 1nüi 
hon:rado feit9. Porque-con10 .neíl:e 
~emp.o a gente efraua defcuidaçla_, 

~Pº~. 
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cDa feg"unda 1Jeéada .. 
'&, pÕr razão da chniuá toda em'rof:- ·os quaes Mouros pa~~cendolh~ que · 
cada & encolheira em frio & fono: per eíl:e modo · pod1ao trauar com 
tanto gue os noffos con~ l~úa grita 0~;1oífos_, láçarãolhe al?úas v~ccas 
deráo no arrayal, começarao as Gl:- d1ate no palmar & fobr elles cilada, 
roaras da artelharia fazer búa troupa .. parecq1d6lhe o gue foi, ·fairem o~ 
da & afuzilar de maneira, que tudo noffos a ellas, pero ,não foccedeo co 
jt.intam~~1te não parecia coufa de n,10 os Mouros efperau~o: P.orque 
homés , fe'não que o ceo cho.uia fo- a-fo1ne pofl:o que demmuífle etn 
go, aguoa, ferro, fangue, & fin~l:- os .membros, dobraua as forças do 
inente morte de maes de trezentos animo, co1n. que a pefar deUes as 
àos imigos que ali perecerão. Tor- vaccas farão recolhidas aquella ~ 
nados os no!fos a [e recolher, trou- outra vez; & de lhe fu_cceder mal, 
xerão por defpojo certas peças de não vfarão os Mouros piaes deite 
artelharia de ferro, &algun1 manti- ardil, por não darem de comer aos 
-menró q dles trabalbauá~ por auer no{fos, que lhe a élles bem pefou. 
pala-grande necefsid~de que rü1hão Com que vier~o a ráta eíl:reiteza ?e 
ddle:o qual lhe hofio Senhortróu- fome, que n~o ficou na fortaleza 
·:xe às rnãos, como remedia do peri- ·cão, ga_to, & ratos, q tudo não foífo 
gó em· que defpois fe virão Pº.r ca;i~ mantimento: ~e maneira que a gé-
fa de perder boa parte do que tmbao te comum afs1 co1n fome, co~Q 
na fortaleza.Porque per defcuido·de trabalho dos combates que teuerao 
·hum homém do feitor Lopo Ca- & vigias de U:oite , quaíi toda jaz1:l 
breira que leixou ~úa candea na fei... doente. Mas.noífa Senhora, a quenl. 
1toria de fora da fortaleza , onde os os noíf os feiáo encomeüdar na her ... · 
n1oradbres tinhão fuas caías palha- midt1 fu~ da vocação da Viél:o~ia q 
~as, arderáo todas de noite: e1n que dom Loureuço fez na ponta da ter-. 
fe perderão quantos 1nanti1nentos ra, a quinze d'Agoíl:o,em q a Igreja 
cftauão üellas, que fentiráo maes q celebra a fefta da foa Aílurnpçáo: 
todci· a outra fazenda. A qual coufa obrou com elles fuas mi(ericordias 
pofto que Lourenço_ de Brito traba- com eil:e effeél:o , maes milag~ofo,1 

lhou por encobrir, dando a enten- que natural. Akuantoufe o mar e1n 
àº<>r q tod.olos ~11antimentos d.l:auão furia & cada vez que o rolo d~lle 
<letitro na fortaleza em as cafas do _ ·defcarregaua na terra da ponta onde 
alma~em delles: todavia no apertar efiaua eíl:a fua hermida, lançaua dé.~ 
da ração que fo daua a cada hum, fe tro grande numero ~e lagoíl:as,que 
começóu logo a_ fentir, príncip;il- os noffos ouuerão por mannâenuia 
·mente ;cerca dos efcrauos das par- .d<;>_ do ceo;.porque não foment~ ao~ 
tes, algus dos quaes com fome fu- fáos, mas aos doentes deráo vida: & 
girão pera os Mouros, dando noua foi tanta a copfa, que teueráo nella5 

~1~ efi~do e~ que~ for~~e~a ~~a~~: h§s dias que ~omcr : E !erdadeira-
menre 



liuró Primeiro~· Foi. I 7. 
~1·~·i;re fegúd_o ~ irabalho !Qgofuc- como de gente.)& l)orém náo(e an-
cedeo,(e noífo Senhor lhe não a- ticipod taüt<;> ndl:es repairos éj fe~, 
-codia com -d1:e adjurorio, & aísi o per~ qüc os Mouros viifrm éj eft~ua 
iP,1rincipe çk Cananor do que feu tio elle _.preu1íl:o do cafo. Finalmente 
49rdeuaua pera os cometer~ [~m du- vil1do o ó1,teueráo os. M.ouros aio~ 
uida .a fortaleza fora entrada;. Porq da hum rnod~ de ardil no dar effe 
_como fà no 1nez d' Agoíl:o, que na:. combate,& foi ante manh<1ã come, .. 
qliella cofl:a he principio de verão, re:rem a fortaleza pela parte da terra~ 
0 mar d'algú modo fo podeíle nane pera que acodi!km rodolos ríoífos 
gar, vendo el-Rey, de Cananor que a ella, -& eQtretanto veyo o corpo 
perps comba~es dã terra já tinha ex- da frota demandar o [eu lugar,. pa ... 
periencia ~~- danno qu~ ~ recebi

0

a? ~- recendolhe queº. auia de achar de-
<jUe as noílas naos poq1ao fox ·:rqm femparado: a.qual feria de maes de 
cedo na India, anté que chç:gaífem, duzenrqs barcos de remo de roda 
ordenou comerer a fortaleza pela forte, muita ·parte delles , ordenados 
ponta t]Ue diílemos efiar torneada em jangadas pera trazerem · maes 
çlo mar: não fomente com barcós corpo de gemte~ & emr'elles traziáo 
& catures que podião tomar jterra duas d_aqudlas machinas, em qu~ 
peta os homés faltarem na, aguoa~ virião cento & cincoenta bom.és-. 
mas ainda co1n outra inuenção de Peró como Lourenço de Brito a tu~ 
.caíl:ellos como os que o Samorij do efiaua prouido _, · poíl:c;> que 9 
leuou â guerra de Cochij , quando dia foi de grande trabalho , & o 
Duane Pacheco pelejou cotn elle,., combate durou atê a tarde: aprouue 
a-qual foi ord.enada p.~los Mouros : ~a Deos que todo aquelle gi·ande ap-
de Calec_ut. E porqu~ _uo qia deHe : ·par.ato & ~firondo que os Mooros, 
ç,ombare,que auia de (er P'ê:r terra traziáo fe tornou em (eb danno;por 
~per mar, [e auia mifier muita gé- ' que pella parte . da, terra ainda :qu_e 
tiG : dob!ou o. Sàrrmrij a que tinha ; vierão pelejar com os noffos a mão 

· ~nuiado a el-Rey de Cananor ; de ten_ente querendo fubir per~~ tran.f 
mâneira que fe ajuntarão páílànte queiras, foi tanta a mãô decep~da· 
de cincoenta mil homés.Lpurenço delles que ali ficou & tantos corpos· 
de Brito çqmo era deíl:e ·cafo auifa.. ef pedaça<los da artelharia, que fez 
do pdo Prü1Cipe,& que os Mouros arredar os trafeiros . E [e eftes rece-
~od~ fqa.con~ança punbão na parte beráo danno,, muito rnaiorJoi o q 
do lJlar,por eíl:ar a fortaleza per ella leuarão os do.mar, câ ncíl:a pàrr~ 
fOU1-m.enos defeufaõ,pola feguran- efiaua afief\:ada a .no.ífa attelharia· 
ça qlie tê aquelle tempo teuerão cõ maes groífa, & .não ama ríro fem 
~ifo1ri~do mar não dar jazeda a feré . arróbar paraos, [em efpedaçar cor-

-per ~Üi ç_ornetidos: n.e~a parte posa pos,de maneira que teueráo os pe-
p,i,aior defenfaõ , aisi d~ att~lharia xes po~ hús dias búa b_o~ _cea ~1elle~,; e . &os 
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'Dá Segunda <J)ecada 
& ô$1ioffos bem de lenha que quei- Brito & elle acepraráo·: à cõndiÇão 
mar dos paraos & machinas, que o de o confirmar o Vifo-Rey, a qual 
mar defpois com a m:J.ré lançou á confirmou rnnto que Trifüío. d' A:: 
coíl:a. Com o qual dhago os. pri- cunha chegou a Cochij, onde fo'i 
meiros qué· fe arredarão do comba- recebido com gi·andc honra foa ~ 
te,foráo eftes do rna1: que deu caufc1 prazer de todos. 
à que Lourenço de Brito paffaíl'e a 
.maior p:irte da gente,éj aqui tinháo, 
ao outro combate da terra, onde a:: 
cabou de cõfumar a viél:oria;a quai 
ainda ·que foi com fangue dos nof-
fos~aprouue a Deos que poder maes . 
oloriofa não óuue albO'um aue mor~ t> , J 

rdfe nella. E por memoria de foas 
peífoas, diremos os iiomes de a\.gú? 
principaes, que vieráo a 110«.1 noti· 
eia . Francifço Pamoja, Iorge Paça-
i1ha,& Aluaro Paçanha irmáos,Fer. 
J,1áÓ Perez d' Andrade, · & Simão 
d' Andrade irmãos) Rui Pereira,Rui , 
de Sampay9,Aluaro de Brfro, Torge 
Fogaça,Francifco de Miranda, D10-
g? Pereira~Per? Fernandez T inoco, 
~rancifco Se~rao . , Gonçalo Vaz de 
Gb(s_,loáo Gomez Cheira-dinheiro, 
Antonio Rapofo. Ós quaes i;ão fo~ 
mente ne~e dia, mas c::m todo o 
cerco .> que durou maes de quatrÕ 
roefes,padecerã~ muita fome, fede> 
~igias, & muir.os combates, & o.u-
i:ros trabalhos , que os cercos tão a-
pertados & feni focorro tem , mas 
ainda verterão" muito fangue: & a-
proriue a Deos que eíl:e dia foi o v 1-
tüno ddl:etrabalho, porque dahi a 
poücos , que farão a vime & fere 
d' Agofl:o, chegou Trifrão d' Acu-
nha. Çom a vinda do qual d-Rey 
d~Cananor affentou paz mui fauo-
!~º.~1. ~ n?s , que lhe Louren~o de . . --·- -

CAPITVLO vr. . ,. 

ff Como oVifo-Rey,f5 Trijfão 
d' A cunha deftruir ão hurn lu-
gar d'el-Rey deCalecut cha-
1nado P anane : f5 partido 

- elle Triftão d'_Acuvha pera · 
·efte Reyno,achou em Moç ã-
bique parte da arm"1da qu~ 
de cá p,,1rtio o anno de [ete:f5 
d l .J .r _, ,_J ,.., e a 'g,Uas coUp?.s q acotecerao 
aos eapitAes de!lv1,em qfe-per-
deo Vafco Gomez.., d' A 6reu. . . ~-r -!~ ~ifo-~cy d~m Fran~ · fi'b c1f co d Almeida como 

r - . . eíl:aua prouido das co~ 
1 fas neceílarias pçra a 

carga daqudlas ~1aos, 
que ef per ou o anno paífudo, & não 
·pa (farão á India ( por as caufas que 

· d~reuemos)&fobr'eíl:e apercebimé 
to tinha feito o urro pera as naos de-
íl:e anno de-fere ,'q~e · tamberri nio 
paílarão, como verernos:ficaráolhe · 
as coufas da carga tão fobrepoíl:as, 
que em breue tempo a deu a Triíl:áo 
d'Acunha. A maior detéça éj otrne, 
foi em dar pendor a al gúas naos,no 
qual tempo elle aífentou com Tri-
íl:ão d' A cunha que de paílada,quan 
do [e vieffe, viria ctµ fua cõpanhi~,, 
· & dirião· 

l--.. '- - - .: 



Liuro Primeiro.' Fol. rg. 
& dari~o em P!i1ane hú lugar d' d- fenfáõ ·do lugar.O Vifo-Réy {X. Tri-
Rey dç Calecut: por ter noua que · fiáo d'Acunha forros na entfada da 
naquelle porto carregauão algúas barra, & viíl:o o modo .& defeníàó 
naos de mou~os , 'em gu~rda das · de [eus baluartes , ordenarão q trcs 
guaes efiauáo quat:o ~apitáes do Sa carauellas foíl'em diante com roda 
inorij, de que o prrnc1pal era bum a gente que podeffem abatida _por 

. Mouro ·homem de fua peífoa per caufa da artelbaria 3os baluartes ao 
11 0 me Cutiâlle. O gual Samorij t~- tempo q a maré fubiffe,~ entr'ella·s 
nha fortalecido o lugar com muita por-amparo os batêis de i:odalas na-
artelbaria, gente,~ grandes moni- os cada capiçáo em.C?{eu; & [eus 6.-
,ões de güerra, por for húa camara lhos na faida em terra com eiles ba. 
~nde ell~ mandaua que fe fozefle a têis leuaílem a honra da dianteira; 
caraa da~ naos dos Mouros guerra-· os capitães gue andauão na Indiá, 
rauão no fcu Reyno: cá eH:e porto. aco.mpanhafiem a dom Lourenço; 
era hum rio, .onde podiáo receber -~os que vinhão peradl:e Rey'no, a 
algú amparo das noffas armadas de Nuno d' Acun ha: & Hles Vifo-Rey 
Cocbij.ApercebidosTriíl:ão d'Acu...: & Trifrão d'Acunha na trafeira em. 
nha com as naos da carga, & o Vi- a galé de Diogo Pirez. Quádo veyo 
fo-Rey cõ as velas da armada da co- ao o urro d1-a pela mal'lhãa, começa:-
{h, chegarão a efie lugar de Panane · rãa abocar o rio onde eihuão as 
húa tarde vinte ~ tres .d'Oétubro, eH:ácias q todos receauã~, foi maior 
o qual lugar ferá a baixo de Calecut a grita que de~áo ao paífar dos ba; 
contra Cochij quatorze leguoas .. Os luarres, que o danno da fua at:telha:-
Mouros como eíl:auão . eíperand9 ria: porque api·ouue a DeQs gue o 
e.fia vinda, & a eífe fim tiríháo feito lugar dell~s era foberbo Cobre a· bar.,. 
.na entrada da barra do rio de cada ra, & ella affdl:ada maes pera naos 
parte húa força â rnaneira de baluar-: de alto bordo gue batéis & c.arauel:-
tes com ~rrdharia ,-& encima no las_rafas, com que os úoífos pa!fa~ 
lugar toda .ª frontaria delle com ou -, ráo per baixo dos pelouros que J:á.Q 
tra tal defenfaõ: vendo tamanho po , affouiando per cima. Os dous capi-r 
der de naos & nauios furtos na bar- tães que leuauáo a dia1i.teira quaíi etn 

r r I·~, cómo gente que efperaua defen- . modo de c'ompetencia,a quen1 pri-
der o [eu, alem dos repairas que ti- meiro tomaria a tranqueira 'do · I~: 
1ibãe feito toda aquella noite ante gar, cadahum por fua parte afsi tra-
cla.manhãa, em que efperauáo feré balhou, que a1nbos parectáo leuaré 
com.etidos, gafrarão em dobrar ou- defordem n~ remar: pero quando 
tros repairas, & per derradeiro por · veyo ao cometer,afsi o fizerão ~om 
[e animarem to~os, forãof~. qs prfo ~ento que an1bos a feu tempo, com. 
c1paes a húa mefquita a· faze( folem animo & onlé derão nos Mouros .. · 
1ie, voto de mor~er.e~ t~9os em de- A maiqr parte dos q9aes com~o . ~ - - e .z. gen~e 
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<Dâ SegúndàTJecada 
gente offerecida'á mor_reJ 11~0 fe e~-- hum pouco ernbaraÇitdo no fubir, 
. téraráo efperar o~ úo ílos detras das porque o pejauão as armas~ da galê 
tranqueiras que tin hãó feito, mas donde eftaua com Triíl:áo d' Acu-· 

. vindo à praya meti~o[e na aguo:J,& nba, começou a bradar, dizendo: 
dentro nos batêis queriáo pelejar Ah dei~m Lourenço , que preguiÇ~ 
~om elles, de n1aneira gue naquella ; he dla? Ao que _elle con~adamen .. ' 
primeira cl1egada eíl:e . foi _o maior te refpondeo: Do.u lugar a· queLn· 
pejo que '?s noffos t,euérão: porqu~ · me gailhou a honra da dianteira. 
-como vinhão apinhoados em o~ Triflão- d' Aéunha porque taro"· 
-bat~is, & não podião ·ajudar[e àas bem vio ~filho na preíl~ erp que. 
armas â foa vontade, & os Momos dom Lourenço dhua,,diíldhe: Ah 
andauão leues rÍaquella aguoa, 2e~ Jenhordom LouréçoJpeçouos mui .. 
teueráofe hum bom pedaço [em to- ·to por mercc qi.ie me vades crifmar 
,1nar rerrn, ~ê que fez_erão outro tan- eíle cachopo Nuno áqudla mefqui-
·tO como os Mouros,faltarem qa a- ta, onde fe recolhem aquelle pegu-
guoa:· onde logo dos noílos foráo lhal de Mo.u~·os,que ho3e efpero em 
1110rtos tres, de_ que o principal era ·Deos que feja fanéhficada com eíl:a 
l)um caualleiro i1er nome Gil Cafa- · bandeira de Chriíl:o,que iremos ar- ' 
·dó. 'Na-qual detença guarido dom uorar no feu altar. Nuno d' Acunha · 
LoureL1ço chegou à tranqueira,p a- · qua~1do ouuio a encomendação de 
:~hou muitos bom és ame · (i ás lan :-, feu pae, como quem obedecia,ajú- , 
~adas .com os Mouros, onde oLjue · toufe â ilharga de éforn Lot1renço," · 
·núa n1ui Úua contenda, hús por· & ··obrarão efias palauras de feus 

. f~bir,&. outros por defe119er a fuJ?i.: paes tanto ~1ellcs, que logo no fett 
da:&. entre o fú1gue & furia de que · roíl:ro farão a'mbos faügrados cada · 
tQdos andauáo cubertos, era rama_,· hum com foa feridà : & ~que ourte 
[lha~ fomaÇa da artelbaria' , que fe dom Lourenço, foi em bum feito · 
11~0 vião hús aos outros; nO qual de foa peífoa mui honrado, que lhe 
tempoandauá? ja todos de enuol,ta; ' aconteceo com hum Mouro, que: 

. aíli os que vinhád com o Vifo"Rey era dos gnatro capirães ordenados 
&,Triíl:áo d'Acunha, como o~ que pera a defenfaô <laque~le luga~. o-
forão diante com _feus filhos. E os qual quaii como homem offereçido 

·primeiros que fe virão encima da- a morrer, pos os. olhos em dõ Lóu-
9uella tranqueira táo defendida, fo- renço, & entendendo fer principal 
.ráo Per? Barreto, Payo de Soufa ,_ pdfoa:cuberto com fua adarga me-· 
Rodrigo Rabello, Go_nçalo de Pai- yo curuo remereo ás pernas pÇJ_lo 
ua,& Pero Cam, que.fez fubir enci- decepar. Do~n Lourenço com d era 

· J.!1a o guião de dom Lourenço. O hum dos m~iores homés .que entao 
. Vifo-~ey quando vio cíl:e guião de auia neíl:e Reyno, achando o· Moµ .. 
Jeu ~!~~ ~~~~1ua,, & elle em baixo 

1 
. ~~ n1e:i~o ~~~a~x~ de~ ,,fez dous 

- paíl~~ t 
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pafros atras: & deceo cÕm~ húa fa-:-
cba de ambabs tnâos , denue elle 
vfaua,de tal vontade que fendeo o 
Mouro ré os peitos, que foi l1ú dos 
lJ~aiores golpes que [e vio, fendo o 
Mouro home1n de boa dbtura, & 
enuolto em caroes : & ou -que elle 
com a força <]Uando deceo com a 
facba, ou <]~1e o !v1ouro o tomou 
per aguelle lugar, elle- recebeo no 
,collo do braço húa ferida de aílàs pe 
rigo, câ por fer lugar de neruos, & 
muiras veas,vazaua muito fangue.A 
noffa gente começando a fentir a 
viétoria com_ o retraer dos Mouros, · 
náo. lhe dauão e[paço a [e amparar: ' 
elles por cornprir feu voto &jura-
mento, vendo que o Gentio da ter-
ra,& afsi algúa gente ciuel os defam-
paraua,como gente conil:ante, feni 
mudar pé juntos em húa praçaarite 
que chegaífem â mefqmra debaixo 
do ferro dos no!fos ficarão ali todos . 
n1ortos,&'alglís ddles em fua com-
panhia. N_dfe tempo porque ~[si 
no mar, como nà terra a gente foíle 
igual no trabalho, 1nandou o Vifo-
Rey a algús capitães das carauelas éj 
foílem cometer as naos'dosMouros, 
~ outros nauios que eíl:auão em e-
fialeiro , & lhe pofeífem fogo : no 
.qual féito elles reueráo tanto peri- · 
go,como os da terra : porq as naos 
tambern eíl:auáo cbeas de gente gue 
as deferrdia em quanto ·virão que os 
feus em terra não eráo entrados de 
todo. Porém c9mo a viétoria co-
_ineÇou de ac<?m panhar . os noíf os, 
afsi os imigos do mar como da ter-
~a fe poferã:o ·em fugida , & algús -

, _ ,. . \ 

cpidando que fe podiâo faluar na 
me[quira,acabarão l}ella : & afsi era 
razão que no lugar ondetinháà per 

· dido as almas_, ddlem fepultUJa ~-ios 
córpos. O numero dos quaes entre 
eifes & os que ri1orreráo na praya_, 
pa!faráo, de quinhentos: & dos nof .. 
fos , dezoito : mas rião foi peíioa 
notauel,& feriJos maes de [ef<>enta_:· 
de 'que os piincipaes erão Pero Bar.:. 
reto_, Payo de Soufa _,Fernão Perez 
d'Andrade_, Iorge Fogaça. E o d~n .. 
no que o Sarnonj maes fentio(nerà 
que aqüi morrefsem todolos capi-
tães, & muitas pefsóas notauéis) foi 
a perdida do lugar, & naa.s que ali 
efiauão ·carregadas de .muita fazen~ . 
da,que alcançou a muitos, porque 0 

fogo tu~o confu~io. E o de qué oS. 
Mouros maes [e marauilharão, foi ' 
auendo ali tanta fazenda, não fazer 
cobiça âqudles capitães: & midare 
queimai: tudo [em· tomarem maes· 
defpojo, que. a artelhana. Acabado . 
efie feitó,qt~e foi hmn dos honrados 
que [e cometeà naquellas pa~tes, & 
fe fezerão algús _ cauallejros pelos· 
meritos que nelle teueráá: tomou-
fe o Vifo-Rey com Trifl:áo ~· Aéti":" 
riha a Cananor a l'he dar,a carga de 
ge11giure,qne ainda não tinha· toma 
do: & em dez de Dezembro [e fez 
Triitáo d' Ac~mba â -vela pfra efl:e 
Reyno; pa!Sando per ~lqa, onde· 
leixou a Pero· Ferreira cetms def pa-
chos que lhe ouue do Vjfo-Rey erri ·, 
fouor dos negocios que erão pafsa-
dos eritr'elle _&Nuno Vaz Pereira~ 
Chegado a Moçan1bique a noue de 
Ianeiro do anno de quinhentos & 
- - ~) · OltO~ 

,. 
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oitÕ~ a~bou pâ~"-da armada ,_que Gil d~ C~rca1 he er~? out~o; ~~de: 
0 anno paffado de fete p~rtio deíl:e - baixo de fu~ bandeira ~m d Acn-
Revno: & tomando aqm aguoa & nha, & Gonçalo Ce:1rneir<}; & o ou 
lenÍ1a;·. partio[e co'm tres velas fomé tro capitão môr era Philippe de 
te que·con1 dle vinhão,& as outras Caíl:ro íilho de Aluara de Ca~ro, 
que eráo o feu nauio) capitão lo~~ . & com e~k [eu irmão ~o~ge de C~~ 
da Veiaa & Iob ~imado)partirao firo. Partidos dtcs cap1raes, defpo1s 
àefpoi~,por chegarem fendo elle jà delles a vinte d' Abril partia Va[~o 
partid_o. E porque a nao Leitoa a Gomez d' Abreu filho de Antao 
velha capit~o Liqnel Contmho, q Go1nez d'Abrcu,o qual elRey mã-
vinÇa na conferua defhs duas ve- dana por capitão de Sofala cõ cin-
las . abrio alaúas acruoas com ciue co vdas páa b<.tuarda de toda aqtla 

J · ~ • Q } / ,., 
não podia .paílâr: baldeou[e a ina coíl:a ate ~1elinde: & os capiráes q 
t:arga em a nao Sáél:o Âhtoni0,,capi amão de andar naquelks nanios da 
tão Henrique Nunez de Leão1 que armada, erâ.o Lopo Cabreira, · Pero 
ali dlaua inuernãdo com os outros Lourenço, Rui Gonçaluez & Ioáo 
'Capitães, que d_e cá partirão o anno Cbanoca.E .leuou rnaes em foa cÕ-

. de fete,co1no logo veren1os,&.Lio- panhia dous nauios, capitães Mar-
,tlel Cominho veyo por paffageiro tirn Coelho filho· de Gon.çalo Coe~ 
co1n Henriqu_e Nunez.E pofio que lho, & Diogo de Mdlo filho de , 
todos vieráo a dl:e Reyno a [alua- Ioã.o de Mello: o,s quaes 1'áo orde-
Inento, ,foj com affaz trabalho dos nados pera andarem d' armada com . 
,'Cjue vinhão cõ Trifláo d'Acunha, Affonfo d'Alboquerque na éoíl:a 
porque ft1neteo 11acoíl:ade Gµin~, da Arabia. E proueo dRey a V.Jfco 
-onde lhe morreo muita gente de Gomez deíl:a capitanía por faleci" 
:t:loença: & Iob ~imado por ar- mento de Pero d'_Anhaya, por elle 
ribar. a Moçambique , . qu~ndo tor- lhe dizer co,mo era falecido , fém 

· 11ou aquelle anno, como vinha fó, faber que o VifoRey dom Francif-. 
foi roubado dos Francefes. ~nto co tinha prouido ddla a Nuno Vaz 
'ás naos·que achar~o em Mo~ambi- Pereira~ câ fegundo a qualidàde da 
:que, erão parte de onze vela~ que o pdloa de Nuno Vaz & feruiços que 
:ano.o de fete partirão deíl:e Reyno, tinha feito,& quanto trabalhou em 
f~tep'a a carga d.a e~pecea1:ia repar affenrar:m as c ... oufas de Q0loa & 
tidas e~tre~ cap1tan.1a_:; mores, de . Sofala q andauao ~m reuolta acer- · 
que efies'erao os capitaes: Jorge de ca do fucceder na fortaleza de So-
~dlo Per~ra filho dé ,..~afco Mar- fala ~-tit.ulo . del'Rey de GEYoa,per 
,tl)Z deMdlú alcaide mor de C~beça ventura nen1 ellç: Vafco Gomez1 

ela 'Viçle,& ·com elle Henrique Nu- nem Nuno Vaz morr~ráo' cadahú 
~ez d~ Leão que tornou com q.rga per feu modo, como adiante fe ve-
·~a ~!~t~_a.,& Fernão Soarez filho de · râ.Partido elle Vafco Gomez fendo 

__. _ -- - ___ '--:'.' .... . - . ..- ~ ~ - - _:._ - ....... 
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tanto auantê . como· o rio Sanagá, 
por n1á nauegação perdeofe de , uoi 
te o nauio de I-oáo Cl~anoca leuan-' 
q'o d1e o farol: & quiz Deos ·que a 
cerração era tamanha,que não auia 
atinar a farol, porque tambem os 
outros fe perderão com elle. k'. a gé 
te deíl:a cârauella foi ter roubada dos . 
11egros aoCa.bo-verde na angra Be-
zeguiche,onde Vafto Gom.ez eíl:~
qa; & partido dali, chegou a Sofala . 
a oito de Septembro , & entregue 
da fortaleza,Nm1-o Vaz Pereira que · 
eíl:aua por capitão n1eteofe em o 
nauio de Martim· Coelho té ;rv10-
ca1nbiqne; & neíl:e caminho topa-
. ;á-0 com Iorge' de Mello, q andaua 
entre aquellas. ilhas be1n trabalhado 
com rnao tempo~& todos ali anda-
rão ( co1no dizem ) às redes t~ qu\: 
a vinte de Septébro entrarão todos 
em Mo.pmbique, Martim Çoelho 
& :Piogo de Mello com Iorge de "' 

· MeHo fe1n aiuda là ferem Fernão 
Soarez;& Philippe de Caíl:ro.E de.f-
pois que todos tê ajuntarão, villo 
como não podião paífar ainda, por 
que em a nao de ~orge de Mello :ia 
Duarte de Mello -filho de Per.o de 
Me~lo Forca, o qual dRey mãdaua 
por capitão & feitor com Rui. Va-

~rella - feu moço da camara por ef-
cduáo,& outros officiaes pera eíl:a-
~eJ11 ali em l\tfoçambique, & -que fe 

_ zeífem húa fortaleza com cafa? pera 
recolhimei;1to da gente: ordenarão 

- ,os capitães de todas aquellas naos 
gafiar o tempo que ali auião de in-
·uernar, em fazer efl:a obra. Con1 a 
;qual fe~e~~o ~amb~~ !~ú~ igrep d~ 

vooçáo de S_. Gabriel tom húa caia 
grande em m?do de ho(p~tal pera 
agafalhar os doemes ,que ordinaria-
mente auia n-9 tempo que as oaos 
ali 1nuernauão. E porq~e na IQdia. 
faria grande cõfufoõ nao paíl~r ne-
nhúa nao aqueHe anno, cõfolrar,ão 
de mandar com recado ao· Vifo-
Rey a Rui Soarez co-mmendador 
de Rodes) q alf ficara da armada de 
. Triftão d' Acunha, ef péiando pelo 
nauio de Pero QtElrefina pera fe ir 
nelle, andar com Affonfo d' Alqo- ( 
C)Uerque como eLRey- mandaua: a \ 
qual viagem elle accepton; peró q 

-foífe de muito rifco, porque ale1n 
de fer feruiço d' elRev; era eUe da. 
~riacão do Prior do éraro dó Dio-,, 

~ 

go d' Almeida irmão do Vifo-R~y 
·dom Francifco ; & folgou de [e ir 
para elle.O qua fendo pouco ·rnaes 
de vinte le_guoas de Moçambique, 
topou a nao fanéta Maria das Vir--
tudes capitão Ioáo G01nez d'Abreu 
que co1no vimos,fo apartou de Trh 
fião d' A cunha na coíb da ilha (aõ. 
Lourenço; & 9 que então Rui Soa-" 
rez foube dos que !áo ~m à nao, foi 
írern ter ao porto de Matatàna, & 
Gomo Ioáo Gomez por éaufa ~lefe 
ir ver com el-~ey, de que teu e reca 
do,entrara demto pe~ · hut<n rio etni . 
0 batel da nao.No qual · tempo [q .... 
breueyo tão grande te1:npornl, que· 
o do fe çerrou, & vendo que aos. 
quatro dias não tinhà noua-de ToãQ 
Gomez & o tempo os não, ' leixau~ . 
dperar, fe partirão a Deos· iniferi..i 
cordia fe1n piloto, po.r ello fer ido, 
co1n Ioáo_ Gomez. Porêm def poi~ 

- --· -- ,_,.e 4 · fofoube· 
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fe foube qioão GÕÍnez morreo en: a Moçambique,.fe perdeo co1n to: 
tre nojo & cnfe-nnidade em cafa do dos quJtro nam~s Cem fe fabe~ o 
fenhor de Matatâna,por·~ue o pilo- · como: fomqne .aue prefmnpçao. 
to & omros gne foráo com· elle, que ~eçobraráo con1 hum tempo q 
vendoo morto, concertJráo o bJ.- âs vezes curfa neíl:a paragem,afsi na 
td) & C0 1t] aúâz perigo & t:rabalho reria como no inar;o qual paffa có . 
vierão ter à Moçambique. Rui Soa~ tamanru furia (fegundo·os Mouros 
rez como '.ia rota abatida com ore- ·dizem) qne leu;:r húa corda [em lhe 
cado ·que leuaua , fez [eu caminho ficar q.rnore nem coufa em pé, & 
entregando a capitania d~ nao a tudo vae ceçobrar n~ _n;ar:& como 

' Iorge Botelho de P.ombaJ q l~uaua fe º?~e gue era perdi.do, fic~u por 
110 [eu nauio,& afs1 lhe deu piloto, cap1tao de Sofala Rm de Brno Pa-
n~as ainda afortuna deila não aca, ralim, que ferni_a de alc1idc mór,& ' 
bm1 aqui, mas en1 húa angra onde elle leixara em fe~ lugar. E{~ os ela 
fe meteo junto d.e P2te,fendo jâ ern mores da juibça que cada hum pede . 

·companhia ·- ddia ourra carauella, do mal que recebe, a1:ite Deos faõ 
capitão Manuel Aluarez moço éla ouuidos, afsi dos infiêis _como dos 
camara d'elRey J que eH:ana em .Me carholicos, peró que o_s [eus juízos 
linde, em que a gente da nao [e fal- a nôs faõ occultos: parece q [e ou .. : 

· uou. Partido RuiSoarez, que che- uirão os deSoleimãoJ g Pero d'A-' 
gou â India com~ veren~os 1 tanto nhaya como arras fica, per morta 
que o tempo deu lugar.ª frota q.ue de feu pae tinha feito gouernador 
inuernaua em Moçamb1q~e:parno: da terra por os feruiços gue fez â for 
& deulhe Deos melhor v1agem re · ralez.a. O qual fendo tambem fauo .. 
chegare1n â India, do q teue Vafco reciclo dos outros capitães, dize1n 
Gomez d' Abreu em húa que quiz · que fern derneritos feus Vafco Go-
fazer def pois que aáentou as coufas mez o tirou daquelle gouerno, & 
qe Sofala-. A_ qual vi~gém fegundo . proueo a hum feu ir:náo: &. náa

1 elle denµnc1ou e1n famdo de Sofala, fomente perdeo efb hora que tmha,. 
era querer dar húa vifia às obras de mas ainda foi defierrado com algús 
Moçãbique,& correr aquella coíl:a, :rv1ouros principaes da terra de foa_ 
como lhe el-Rey mandaua: mas al valia, com fama que erão pre1udi""'. 
_gús quiferão dizer q~.e feu p1~opoii- · ciaes á fortaleza; parte dos quaes fo.: 
to c~1n aquelles namos,. era ir ?eC. rão viuer a. Ivkhnde, & outros per 
cobrir o crauo, & gengmre da ilha toda·efb cofia, & todos acabaráo-
de S.Lourenço que lá leuou a Tri- no efl:adocm que viuem os defl:er"". 
fiáo d'Acunha >por anJar efi~ fa- rados.. · . 
ma na boca dos Mouros,& opinião 
dos poffos co1n defejo de cadahmn 
fer ? primeiro: pe~9 ~~~:e d~ ~~ega~ 
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.ASI A DE IOAO DE B,ARROS: DOS FEITOS QYE 
os Portuaaefes fezeráo no defr:obrimenro, & conquiíl:a dos mares, & 

terrasdo Oriente : em que fe co~1them as coufas q Affonfo d'Al~ · 
· boquerque fe;z na cot?q~liíl:a do Reyno Ormuz : & 

· afsi outras que neH:e tempo o Vifo-Rey fez na 
India , t~ de[pois da morte de feu 

· filho do1n Lourenço. 
(.-?-.) 

' . . 
~ (api.tulo 1. Comov1.Jfon(od'c:A.l6oquerque coma armada que 

lhe fico'!"' partido de Socotorá, tomou na cojl;"i ~a eArabia ·cinco. 
evillas do Re.;'!'lº Ormuz_. 

-~ OMOESTEREy-rrw ' \ 
. ~'í' ~l ) · - no de Portugal per 

-~ ~ ·m_.. ~ hú particular don1 de " ,},.,~ e 1,(J_ 

~~- ~· U~ Deos ·lhe be concedi~ 
(;§ ~;<d íl: . ·· a e a preroganu~ ,ga 
nhar os titulas de fua coroa per cõ-
quiH:a de infiêis,& eíl:e he o feu ver ... 
<ladeiro patrü:nonio,prmcipalmen-
te dos Arabios,que como no princi 
pio diffet? os'· difcon-end o das partes, 

· · ·orientaes da fua-patria Arabia , vie-
rão ter a eíl:as occidenraes·: parece 
q como Deos permittia éj elles fof_ 
fem flagello,& ca{bgo dos peccados 
deHef pan ha ,deíl:rumdo ,& a Galan-
do a terra aos naturaes del!a afsi or- . 

. denou que,paffados tantos Cc~ulos; 
a gente .Portuguesa maes occiden-
tal de Hefpanha, & do proprio fo_ 
lar dellà,não fomente dentro na fua 
eíl:eril Arabia per o mefo10 modo a · 
poder "de ferro foílem executar cíl:a 

1 11atu~a~ p~e~oga~ua:,. deíh~in~~l~~ 

fuâs cidades.,·queimando (uas cafas] 
cantiuandolhe molheres & filhos,,· 

! . 

& fazendofe fen bores de fuas fazen-
das&. patria,mas ainda a géte Pedia 
mui celebre em nome, nobre per 
antiguidade de Reyno,annas,& po- · 
licta,pagaí1e eíb offenfa feita a Hef-
panha, por fe conuertere1n á feéta 
deíl:es barbares Arabios, té os fob.-
metermos debaix~ do jugo & po-1 

tencias de noffas armas com as vi-. 
élor-ias ·que ddles ouuemos em a· 
f:onquifta do Reyno Ormuz , cuja 
dlado fe contbem ndtas duas par-
tes , Arabia , Pedia, A relação das 
qüaes viétorias começaremos ne-
He [egun.do liuro ante que foy.:imos-
do anrio de quinhentos & oiro,por 
não con~undir o tempo ein que [e 
as coufas fezeráo : o q1.1al quan.ro 
em nôs for,trabalharerhos-por gu.:it 
dar no proceffo d~llas. E ran:ibern 
porque os feitos d,e Affonfo d'AI~' 
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'bçqucrque á"quemfe deue tão gran · détro do. c_abo vint~ ~e~uoas:o qúal 
de .eH:ado como he o de Ormuz, em fuas rumas & ed1fic1os m_ofhaua 

· tenháo nouo principio : pois ell<; ja em outro rempo fer algúa popu .. 
foi o primeiro qu~ trilhou eíl:a ter. lofa cidade: _& J.egundo fam~ dos 
ra de Arabia·, a gual dle tinha por . namraes,hrn.i1 tremor de terra a pos . 
conquiH:a _no regimento d'lRey~ & no ~H:ado em cwe Affonfo d'A~b?
principalmenre andar com aquella querque a achou .,que era pouoaçao 
·armada que leuou entre efl:es dons nobre cõ muros, torres, cafas,janel-
dlreitos,do mar Roxo, & Períio, q las ao modo de Hefpanha. O µrio 1 

era a entrada & faida dos Momos da qual por fer á borda da praya e() 
nJqllas partes da India. O qual Af- hmn poufo e.m éj às noff.1s· naos [e 
fonfo d'Alboguerque defpois que abrigarão do tempo q trazião: a fa-
[e fez-o feito de Socotod,& Triíl:ão zia aindfl maes fermofa â viil:a dos 
d' A cunha fe partia pera a lnçlia, nqíJos.Affonfo d' Alboquerque def-
dabi a dez dias que erão vinte d' A- · pois que as teue anchorqd_as, rn.an-· 
goíl:o,parrio elle rambem pda eíl:e . dou hum recado a terra ao regedor 
lugar de rua· conquiíl:a com as fete da villa notificandolhe que111 era. . . 
velas que leuaua : feis naos capitães ·com algúas palauras per que lhe. 
Franc1[co d~Tauora,Manuel Tekz, de~1anciaua paz & amizade: ao que 
Affonfo Lopez d'Acoíb, Antonio - elle refpondeo que aqúellavilla era. 
do Campo, Ioá6 da Noua, & elle d'elRey de Ormuz, & por ter fabi-
capitáo 1nàr, & maes húa 'foíl:a que do delle qua~'.lto deCejaua. amizade 
fe fez en1 Socotorâ, cap~rão Nuno ~· elRey de Portugal',·t1. villa & elle· 
Vaz de Caíl:el-branco, ein que '.ião . ·eíl:aua ao que elle mandaífeperafu--

,.;i.tê quarroc;enros & fdfonta homés primento de qualquer necdsidade 
de peleja. E_.porque os tempos o de mantin1entos que a fua armada 
não leixaráo andar_ naquella gar- teud1e : & pera [e poderem cõmu-
ganta d<? efheito do mar Roxo~paf- nicar ambos em quanto não aíien .. · 
fandofe â coíl:a de Arabia:começ.ou taráo efra paz,que lhe mádaíie dous 
àc a correr ré dobrar o cabo F,ocal- arrefeés , & elle manda ri~ ou.tros· 
gate, qqe he no principio da cofia dous ao batel onde m1ueffo de fer 
onde começa o efrado do Reyno efla: pratica : & corn efte recado 
_Ormuz;_ ao qual caho P~olomeu mandou bum harco carregado de 
chama SJragro promonrorio,& po... refrefco da terra. AffoBfo d' Albo-1 
em quarorze graos da parte do Nor querque porque naquelle dia er'} ja_ 
te,& per nós eíl:à verificado em vin~ tarde, ao feguinte .rnandon Ma~iuel 
te dous graos & meyo. q primei- Telez, Affonfo Lopez d' Acoft'a_, ·& 
ro lugar do Reyno de Ormu~ a qtle a Ioáo da Noua ein teus baréis com 
Affonfo d'Alboquerquechegou,foi os arrefeés,que erão Gafpar Macha-
~~m ~~~~~~~~a!ayate,,qy~ f~E~ d~ 9~ [cu paje'l& !o __ ~? N~ftáo ~f~riuad" o, 
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da ft.ra nao : & dados eíl:es & rece- nao capita11ia : onde recebida hGa 
bidos os ourr~s pelos apontamen- abfoluiçáo g~ral do c1pell~o da nao, 
t'os que lhe AA:onfo d'Alboquerque todos em hum corpo tom gran-

. deu,Jí1eraráo a pa~ & amizade chaã de dhondo de trombetas.; & grita 
ménre_, & por expedida e1n final de roferão_ o peito em terra. Porêrn . 
obediencia húa boa copia de man- não lhe foi afsi leue ' de tomar,pot--
timenrns ré dk [e ver com el-Rey qtle ante de chegarem á dbncia en1 
de Ormuz. E porq no porto eíl:aua que tinbão affePcad~ foa· arrelharia, 
húa nao de Adé_, remendo o guazil acharão hum mamillo de terra que, 
que os noffos guifeíTem lançar mão f~ tornqua de aguoa com preamar, 
·della,meteo nas pazes que não rece- a maneira de ilbeo; & de maré va~ 
beíTe danno: o · c;ipitáo da qual de zia 1á_o do lugar à elle a pê enxuto: 
cortefia mandou fL Aflonfo d' Albo~ em o qual por íer foberbo fobre a 
querque hum prefeJ1te d~ mantimé· praya) fozeráo hum modo de balu .... 
tos & . algúas peças de feda : & fem arre onde dbuáo obra de cincoen-
maes paíf~r coufa algúa_, fe partia ta homés, geme efcolbida em guar" 
daquelle porto. Ao feguil1te dia foi da de certas peças de -anelharia. Af ... 
furgif ao de outra villa chamada Cu fonfo d' Alboquergue porque o dia 
_riarc, que feria dali dez leguoas, na d' ante tinha viH:o eíl:e ilheo~ & te-
Gual farão mui mal recebidos: con · roendo que delle lhe podia vir al-. 
fados os Mouros em hmn repairo gum danno,mandara a elle Affonfo 
~ fezeráo ao longo do mar em quã- Lopez d; Acoíl:a, & Antonio do 
to fe os noffos deteuerão em Cala- Campo: tanto que q vio feito húa 
yate. Affonfo d'Alboquerque quan pinha de gente,& como a ar~elharia 
do· vio que e1n rcf poíl:a de hun1 delle vareJaua a ribeira, rornouos a 
recado que lhe mandou a terra per mandar q o comete!fem: & elle có -
Gafpar Róiz lingua)he tirarão mui os outros capitães tornou ao longo 
ta fi;echad:i: mandou logo.aos ·capi- -da praya pera no cabo della vir en-
tães das naos que com artdhana vã caualgando a tçrra, & dar na eftan~ 
rej'aílem a vilÍa_, parecendolhe gue eia da artelharia q efbua fobrc o p01~
com eíl:à trouoada vidlêm a maes to, porque comerella de rofho_, er;i. 
corrdia da qüe fezerão aofeu reca- coufo de gráde perigo.Affõ[o Lopez 
·do. E porque aos Nlouros não os d'Acoíl:a, & Antonio do Can1po.7 
afiambrou o eíl:rõdo & dáno da ar~ . por dar boa conta do éj lhe era en-
tdharia, pera dccerem de feu pro- comendado, afsi apertarão com o~ 
pofito: affentou Affonlo d'Albo- Momo_s éj eíl:auáo no ilb~o, q ~- cu
querque aqtlella noite em confelbo íl:a da vida de hü dos noílos,& d'al~ 
o modo de combater a villa, & . quá gús feridos,elles clefpeprão o lugar, 
do-veyo ante manhaã,erão todolos recolhendofe ás eíl:ancias da villa,fi-. 
·capitães em feus batéis derredor da cando ali quatro ou cinco mortos.· ._ ·-- - ~--- -- --· - ---· Affonf~ - · 
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• 1 Affonfo d' Alboql.1erque a eíl:e tem-· filhos,& omelh~t de Cua fazéda. A~s , 
po pela parte q1.1~ e[colheo pe~a en- qu~es Affonfo d ~lboguerque nao 
caualgar a dbnc1a dJ~rtelharia,Jn- qmz rnaes perfegmr:,& fe contentou 
daua rrauJdo com hua b:.lt::il ha de com os lançar de fuas cafas , & dar 
M~utos gue o veyo receber ao ca- 'faca a fuas'fazendas,& pc;r derradei-
nünho, por lhe defende.rém a entra- ro mandar poer fogp a rodo o lugar, 
da: onde auia tanta frechada, lan- . & a dez zábucos, & tres ou quatró . 

~r çada,& füria de peleja, que não po-· naos q eíl:auáo no porto : no q~1aL 
dião romper os Mouros.Porêm co- feiro forão morros tres dos tJoílosJ. 
mo elle trazia o olho no ilbeo que & feridos vinte tantos,& dos Mou-
lhe· ficara atras , & vio q era ja def- ros fe contarão pelas ruas fetenra & 
pejado:apertou muito maes com os tantos. Caíhga.do ~fie lugar, como 
Mouros temendo g eíl:es dous capi- Affonfo d' .Alboqu~rque não tinha 
tâes:lhe ficauão hú pouco loi1ge,& nelle maes q fazer,partiofe pera ou-
11ão [e podiáo ajudar hús aos outros. tro chamado Mafcáte,que feria dali 
No _qual tempo.João da Noua."com · oito legoas: o qual era muito maes 
certos bêíl:eiros, & algús homés de forre,q os paffados, de cerca,torres, 
armas de fua capitania ~ força de · & baluartes tu9o repairado.de nouo 
braço.s,arrincaráo hüs paos da rran- afsi de munições de fuadefenfaõ,co-
queíra,& fez tal emrada,éí com aju- mo gente de focorro q era vinda da 
da de Iórge Barreto, & Manuel Te- terra firme. Porq como eíl:a villa era 
lez , ·ella foi arrombada peí:" aquella maes perto de Ormuz,& el-Rey có 
parre,opde logo acodio bú grãde pe fama de no!fas armadas,& experien 
fo de gente.A vinda da qual ainda éf eia de algúas naos q lhe tinháo to-
de1,1 muito trabalho áquelles capi- mado na India, efl:aua affombrado_, 
tãesJ como parte della era da q i'Il}- tinha prouido tódolos lugares da-
11edia Affonfo d'Alboquerque,ficcu · queUa coil:a, & principalmente eíl:e 
eUe táo dc;fabafado, q parece q a hú por fer maes vizmho:o qu,al per to-
certo termo lhe qm~ Deos inoíl:rar ·da a frontaria do mar eHaua repaira 

. a viél:oria: porq elle p~r efia parte, . do de nouo. Affófo d'Alboquerque 
& os outros pela que lhe coube eµl chegado a ellç, & vendoo tão cre,f-

_forte,~omeçaráo de meter os imigos · po ,bem lhe pareceo gue o recebi-
cm fugida, def~mparando elles as mento auia de fer frechadas: & lo-
tran5ueir~s!& metendofe pelas rnas go mandou feu recado ao gouerna-
da ~ill~,te q a bote de lança os lan- dor delle per Antonio do Campo 
çar_ao della , vazando per duas por-· em o feu batel,& com elle Pero Vaz 
tas q tinhão da b~n~a do fertáo có.. feitor da armada por faber o Arab~, 
tr~. ~~tra poi:oaçao C) e:hua alem de g~ : & a repofia que trouxe, foi vir 
hu palm~r ~ efcolherao por atn pa- bu Niouro que o gouernador com 
·!º'onde Jª ~1~1hão pqfto nlolheres, elle rnandaua pera falar a Affonfo 

-·- - - - d'Albo-
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d'AlbbqtJerque ·; a fubíl:ancia do gritas gne parecião roniper o eco, 
qual recado·era·qtierer com elle paz "fem Affonfo d'Atboquerque poder 
·& ~mizade> & que pera defpefa de fober a caufa daqudla mudança nê 
foa armada daria tantos fotdos ·de rnenos JOS que e!tatláo em terra 
arroz & tamaras.,& afai algús carne'i lha faberern contar: fomente qm: 
Tos, porque elle tinha recado d'el- o homem que os viera auifar, lhe 
Rey de Ormuz [eu fenhor, per que parecia fer o gouernador dl terra 
lhe mandaua q vindo áquelle porto · pola pratica que no cõcerto da paz 
alaúanao ou naos d'el-Rey de Por com elle teueráo: & que o maesq 
tugal,lhe fezeile todo gafalha~o & lhe entende-rãa, era que os Mouros 
·proüdTe de mantimentos. Aflonfo que nouamente vieráo aqi.1dla noi- · 
d' Alboquerque quando achou me- te a focorro, não queriáo eíl:ar pela 
lhor acolhimerito do que elle efpe, paz que elle aílentara, & que [ó.,: 
raua, poH:o que entendeffe que o br'iílo o iojuriaráo,que pedia. a elle 
gouernador o fazia com algúa cm- capitão mór que fe lembraíle delle. 
tdla de malicia ou prudencia: man O qual negocio em a[si como Af-
dou a terra receber os mantimentos foiifo d' Alboquerque defpois fou-
&. fazer aguoad·a em hús poço~ que be; porque ·aquella noite entr01.ráo · 
dbrnáo â borda daaguoa.E ~.íl:ando certos capitães d'el-Rey de Ormuz 
os noifos neíl:a obra de tomar agoa com obra de dous mil ho1nés Ara-
vii-áo vir hum home1n groffo be1n bios em focotTO da villa, & q~an.· 
tratàClo fom a touca q ~lles coflu.. do acharão as pazes feitas & que o 
Ínão como {lfronradó d' algúa cou- goúernador por lhas Affonfo d' Al-
fa; . & tanto que chêgou efpaçoque _boquerque dar em modo de tribu ... : 
o podião ouuir, começo~ de bradar to, lhe concedera dazentos car-
dizendo que [e acolheífem:no qual neiros,quatrocétos fardos de arroz, 
tempo erão tantos Mouros íobre â & duzentos de ·tamara~, par~e das· 
praya, q qLiando o fei_tor Pero Vaz, qnaes c_oufas eráo jà recoll~idas á~ 
que recebia os mantimentos, & os uaos:comcçarão de Ü·1Jlll'iar o gouer 
outros da aguoaçla [e recolherão ~os nadar cham:mdolhe capado, bo-
bat~is, foi já com aílàz de preífa: & mem fra€o; por tão leuemente fe, 
primeiro éj ellcs chegaílem ás naos, . entregar tend? büa villa tão fone 
ébeaou a ellas a noua deíl:e aleuan- & apercebida pera fe poder déf~n
tam~nto com artelharia q os Mou- der, ~o menos ré el-~ey [eu fenhor· 
ros defcarregarão nellas. Porg elles lhe acodir com aquclle focorro qL~e· 
como virão que não poderão fazer elles trazião, & outras 1nuitas pa-
danno a ell:es que [e recolherão aos lautas .injuriofas,fem valer ao guazil 
hatêis , forãofe' au muro onde.ti- fuas razões dizend~ que maes o fe-
n hão al gúa artelharia cenada & co zera por fe~Liir a el-Rey ,q por o urro 
n1eçará~ ~e vareja~ ~oir1 ega> ~ ·da~ ~efpe~~o:p<?.rqu~~ãq,p~~~a fer coul" 
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m3es barat~ que com hum pouco geú_te·: as qttaçs fa~iá·o tanto. mal, q 

. de mantimento que dera, compra..r iC o dia fora maior, fora neceífario 
a liberdade,&vida de guantasalmas ás naos mudaré o poufo ,.mas com· 
dl:au5o naquella vilb, tendo ante a vinda da noite ceffaráo ambas. 
os olhos o·gue 6.zei·amos em as ou Por~m - quando veyo ao outro dia, 
tras. E quando vio que nenh~a ·ra- teu~rão elles tanto q fazer por aco-
zão lhe valia,& as palauras com que direrrí à praya, ·onde Affon_fo d' Al-
o tratauão, em n~odo de triíl:eza & ' boquerque fabio com todolos capi:. 
prote{\ação do danno q a villa po- táes , que não fic~rão as bombardas 
dia receber, lançou a touq em ter- aquella manhaã tão acompanhadas 
ra.: & C{indo[e pela porra fóra mo- · como eíl:eueráo a tarde. Porque co-
firando ª'? pouo que o inj·uriauão mo os noffos !ão ja inclinados do 
polo éj tinha feito, veyo ter com os engano & mal que tinhão_recebido, 
noífos,dandolheaquelle auifo. Af- meterãofe com os Mouros có tam0 

.. fõ[q d'.Al.boquerqu~, poíl:o que de- in1pero,que por muitos q eráo, e1n 
fias coufas quando , Per.o V a:z fe re- breue ef paço lhe fezerão defpejar 
colh~o, não era tão particularmente húas tranqueiras q aquella noite fe ... 
informado,. bailou o pouco éj diffo zerão1 & entrando com elles de ron ' 
foube,_& o m_tüto éj os Mourcis feze- · dáa-pela villa tê os enxorarem da 
rão,moíl:rando em quão poqca cõ- outra parte della contra hú campo 
ta tinhão a,noíTa annada,pera fede- que eíl:aua entre os Mouros, & húa_. 
tenninar no queaui;i de faz~ . : que encuberta, onde os noílos não qui ... 
era ao o atro dia fair em terra por a- ferão chegar. Cà al.é de irem Jª mui 
quelle fer ja a maior parte gaftado. canfados, temeo Affonfo d' Albo·-
E ent_rctanto porque recebia grande querque algúa cilacla de gente fref.. 
dam10 ~e húabo1nbarda groífa qu~ · ca,& man9ou el1treter a gen~e con'." 
os M'ouros tinbáo poíl:o em hú lu- ten_tandofe com lhe noílo Senhor 
gar foberbo fobre ·as na os, Il)andou dar aquella viétoria em tão breue eC. 
Affonfo Lopez d' Acoíl:a , q com ·a paç_?, peró éj fo~ com m.orte de oito 
gent<; de , fua nao viíl'e [e podia dar peíloas dos noílos,& vinte & tai:mbs 
húa_chégadaonde efiaua aquclla bõ feridos: & dos imigos jazião per tf-
barda,& lha encraüaífe : a qual fai-. fas ruas fetéta &_,tantos, & emr~elles 
da cuíl:ou, 'matarem hú homem & ' foi achado o propno go.uernad6r, 
feriré fçte,ou oito a Affot1fo Lop~z, que· Affonfo J' Alboquerque muito 

, & [en1 acabar o q 'ia fazer,fe tornou fenrio, por não ter culpa nefia mu- . 
âs naos.Os Mouros como neíl:a fai.. dança que os Mouros Íc1l.erão,fegú-
da de 'A~onfo Lop~z emendedo o do foube per algús captiuos queaÍi 
danno q a noífa armada recebia da- forão tomados. -O qual guazil foi . 
qaella bombarda 1 trouxerão locr~ achado no meyo do campo q dif-
a,li, 9~Er~ ~ ~m guarda ~~ll~s ~ufta femo_s,dl:ar entre os nlUros da cida'."" 
, - · - - -- de&· 
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de & ã ú1cubéft~~ & derredor ddle folenmdade ~ mandando elle a !ot~ 
fere, ou oito Mouros -ataílàlhados ge Barreto de . Cafiro. com get1te 
dos no.ffos; & por o lugar onde ·foi a poer búa bàndeira fobte búa tor':' 
achado fe foube que o-cõtrameíl:re reda fort"1leza .A qual lhe foi ~ntre ... 
da nao de Affonfo d'Al~oquerque, gue pelo alcaide, & deípois tornou 
a qúe chamauãq Iorge Fernandez) leuar a bandeira encima de hú ca~ 
lhe deu a primeira ferida, & dó An- uallo & gente derredor delle, con1 
tonio de Noronha lhe acabou de ti- pregões que denüncia_uáo aquella 
rara vida: porq.neíl:e lugar fe acha- fortal~za ficar d'elRey dom l\1anuel 
ráo todos, & ainda em boa prefa fé de Pon:ugal _, & b alc.aide a recebia 
Caberem fer eíl:e o gouernador. E da mão de Affonfo d'Alboquerque 
porque quando elle veyo dar a:1jfo fen:i. ~apiráo mór daquella arm~da: 
a Pero Vaz_,.mandou pedir a AH01~:. con1 obrigação de a villa auer de 
fo d' Alboquerque que fe lernbraíle . pargar de tributo em cadahú anno 
delle:perô que foube ~er morto por outra tanta contia quanra p:igaua a 
honra de (ua peffoa) ~abida gual era el-Rey de Ormuz,pera mantilnen-
{ua cafa per meyo de hú Caciz, ho~ .to do alcaide & gére q efreueffe em 
mem de tanta idade que fe não po- . guarqa della, & ddl:é aéto m~nd0lt 
cleacolhe.r,mandou a Nuno Vazde Affon:fo d1Alboquerque tirar infiro 
Caíl:el-branco éj dl:eueffe em guar• 1nentos. Paflàdos dous dias,em que 
di ddla, & náo foífe faqueada com Affonfo d'Alboquerque fe deteue 
as outras : porque ainda q q_gouer- neíl:a villa, partiofe_ pera c:>l1Lra cha-
nador por fer efcrauo capado d' d- mada Orfacão , que eíl:â adiante 
Rey não t~ueffe herdeir~s, por me- quinze leguoas·: na qual teue pou-
II?Oria da gratificação que dauamos co éj fazer,cá chegando a ella fe def. 
àquelles de que recebiamos algum pejaua. Porén1 porq ao tépo que os, 
beneficio,ouue por bem que fua ca- noílos batéis poyauão a géte em ter 
fa fi.caffe inteira, & dentro o Caciz rá,acharáo raíl:o dos Mouros que fe 
'velho pera de[ pois dar razão da ten- . recolh1áo ~onrra húa ferra:mandou 
ção delle a Affonfo d'Alboguerque. Affonfo d'Alboquerque ·a feu fobri-
Leixada eíla villa, pafioufe a outra nbodõ Antonio cõ ate cem homés 
chamada Soar, da qual fo defpejou. no alcãçodelles,ondeos noilos paf-
ame de fua chegada a maior parte farão afias de trabalbo.Porq os Mou 
da gente: o que não quiz fazer o ros por deféder fuas molhcres & fi._ 
alcaide da fortaleza & algús Mouros lhDos,<j leuauão ante fi _, fofrião mui 
principaes por lhe não deH:ru~rem bé o ferro q lhe punhão,& cõ o feu 
o lugar,védo que[e não podião de- tà:rnbé efcalauáo a carne dos noílos: 
fender : ante fe conterraráo com de maneira que hús por d~fender, 
Affonfo d' Alboquerque _, fazendofc & os outro.~ pffe~der _,todos traba_-
vatfallos ·d'el-Rey do1n Manuel CQ ' lharáo tanto, té que os Moúros [e 
L -- --· - - - - - - - - -~ - - - ~ F~fe,.-,i.9 

~·· .. 

) 



q)a Segunda 71{cada ' 
poferaÓ em fah10 ~&,parte ficarão Ílô, tão perto da "cofia ~a t~rrà de 
1nórtos, ·& vi~1te ·duas almas forão Perfia , que auera de bua a outra 
cap.tiµas, de.que as maes· dellas eráo · .trç:s Jeguoas)& dez da optra Arahia, 
inolheres & meninos, com que dó '. & terà em rod~ pouco rn~es de tr_e~ 
A~1tohio fe recolheo, trazendo a Jeguoas: toda rnui~(teril, & ~ ina-
gente mui cantada daquelle alcanço . ,ior pf!rte búa man_eira d,e fal, ~ ep,. 
& algús delles bem feridos. E porq 1 xofre fem natural mente ter.h11in .r~-

. ef\:e luga_r era· ja mui vizinho de mo ou herua verde. A cidad.e ç:m.G 
Ormuz , por reuerencia de fer tan- _ he mui magmfica em edificio~, grof 
to na face d''d-Rey, não lhe quiz fa em trato por fer húa e[cala, opde 

. mandar poer fogo : foínenté-foi fa- co~Korré todalas mercadorias Ori~ 
' qu~ada per-efpaç~ de. fres dias ciue entaes_,& Occ.identaes ~ - ella, & as.~ 
· fe ali deteue, repair~indo[e de alguas - vem da Perfí~,, Armema,& Tartana 

cóufas, como .que1n efperaua verte que lhe.Jazem ao Norte: de manei-
ante o porto daquella illuíl:re cida- · ra que não tendo . a ilha ei11 íi coufa 
de Onnuz, tão nomeada per todo propria per carrÇ'to tem todalas c(ti~ · 
o múdo, como amaes celebre'en1- madas do_ mundo. Porq até :iguoa, 
porio & efcala delle, · ao qual che- c9ufa tão cõmum,tira.ndo algÚ4 _de 
gou dahia tres dias ja no fim de~Sep " tres ·poços _& ciíl:ei'nas, toda lhe yé 
tébro ~o anno de quin hétos & fe:re. da terra firme da Pedia, della ein. 
Dq fundamento & coufas da qual vaíilhas,&. outra folta eµ1 barcas cq 
~[cre~e1nos ne~efeguinte capitulo. toda hortaliça, verdura, fruta verct.e 
. . ~ . . & forodea que defpende~que he em 

.C A-PI T V_L O II. abaíl:ança : .afsi da comarca a que 
· ' elles charn~o Mogoíl:áo, cÕ1no dç-

!/ .'Do fltio da cidade Ormu{_ ftas ilhas que té por vizinh<:ts,~i .. 
jituad~ na ilha G-erurrJ,(5 da :xo1ne, Larec, & outras com que a 

· fo~1 fundação, (5 . Reys que cidadd1e táovíçofa &abaHada;que 
teue _deJPois de Jer fundada, . dizem o,s moradores della,g.o muq 

' J h do he hum. anel_,& Ormu.z hú~ pe-te o anno ae quin entos f5 f. dra preci~fa engaflada n~lle.O efra·~ 
_JetequeJ,Jfonfad'A/6oquer- do do Reyno Ormuz,_de quç. ef\:a . 
que chegou a e/la. cidade he foa cabeça , & por raz~o 

· da qual elle tomou o nome ,çíl:à e~ 
C I D A D E ·O R- eíl:as duas ~ofias, Arabia ao longq 

J\ muz efiâ fituada em do mar em que ~nttáo as villas p~r 
húél peque~1a ilha cha- que.Affõfo d'Alboquerque paffou;. 

--'-"''""'..._..~,~, .inada Gerum, que jaz & na Períia: do numero .& rendi~ 
qua~ na garganta de mento dos quaes adiante farenio~ 
~~r~l!O do :inar Pe·r- par~iculªr ~~la~âo.Q principio deft;: ge,ntro do 

.;..; __ . ---
"' - Reyno 
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~eyno O~m uz ( fegund6;contáo as · ,na face das fuas terras,,& ante rvtalec 
chro111icas dos Reys delle; gue nos · Cáez n:ío era efiimad;i, & frgundo 
fo·t-á0 interpretadas de Perfico,) foi o que della entendi_a;peró gue efie ... 
pêi:t 'fl-a maneira. Nos annos de [df. ril pet natLireza foíle,per attihcio el .. 
ct l'ttôs & oitenta de 1\/Iahamed pe.;. le efperaua de a faz~r ma'es fr-uétuo. 
la ·co~1tà dos Arabios,& do nafcimé fa que . todo o feú MogoH:âo: leue .... 
to de Iefu Chrifio no{fa Redépçáo, ménte como -coufa de .pouca valia, 
de mil duz~nros fetenta & tres,rey-" mandou cometer a el-Rey de Cáez 
1'lai1do n:i Perfia Abacahom_, o ·que que lbá venddfe, dize11do que elle 
qeu aqudla celebrada batalha ao - tinha aquella ilha Gerurh tão lo·nge 
grão Tartaro Barahom, que foi o de Cáez,c_o!116 eile Cabia, & rão vi-· 
ptill'1eiro Príncipe_ daquellas partes zinha da:; foa'S terras do Mogofião, 
que fr fez Mouro: érafenhor de to- .. que forçadamente os felis naturaé~ 
dó aqudle dheito _do ffi9-r Perftco 'que andauão a pefcar como ~inba · 
hu~m Principe, a que elles· chamáo · o· teinpo, não tinhão onde fe aco-
per n'Ome cõmum Rey de C::âez,per 1 ber fenáo a ella : & porque muitas 
dhs palauras, Malec Câez, o qual vezes tinháü.algúas differenças çorh 
tinha feu aílento .-em ~1Úa ilha defie os pefcad9res feus vaflallos que hà-
11otne Câez., que dU dei1tro deil:e bitauão nella,por tirar d1âs pai]CÕés 
Hheito cinco leguoas de terrà ~à entre efia geme1pobre,lhe pedià qúé 
f>eríiã,júto do ·éabo Nabão. O qual . lha vendeHt, pbis déHa ti~o tit1ha 
~ey Íenhôreauà d.i ilha Gerurri até -hé11bi:lm_ reüdimentó.· El..:Rey dé· 
:l de Bàbàrem ., tendo por vizinho Càe~ por ter ·em F"dlica colid é-
hotn Rey per J1bine Gordunxâ;cu~ fia ilha,leuém:eúte pdr corrlptazer á' .. · 
jü dla<lo era l'la terr~ da Pedia defrõ.. Gotdunxà,·co11tedeó na véda €lêlfa; 
ttddta ilha Gerum,em húa coníar .. . po_rém fabida efia ddihet:içã·a tfél: ... 
c·a per 11.onicg Mogol.lãa _, que qúer R.ey per algús feu·s,& prindpáltnêi1 
dizetpalmar em linguaPeríicà tufii ... . te _pola Rail1ba~ lhe foi }mpedidi:i-, · 
ca,& emPêtíico antigoürmuz: on- i:eprtfei1tai1db ·q.ue à ilha Getum era 
d~ tinha húa cidade ·defie nome, t]' húa chaue qut àbría, & féd1atta -a~ 
bôs têpos pttílà~os foi tão celebre, ~ quelle efhdtd, d~ q dlê éfa ferlhor_: 
q:tJê Ptolot4eu em a fua Geogtüphia 1 & que ben1 cómo húa chaue_ de:fêt~ 
à firuotp _nà fexta taboâ de ~fia;, cha· ~ ro per fi era m LÜ pouca êoüfá , ern 
manqolhc Arrnuta, ~qual ao pre... quanto fecba,& abre algutn grande, 
fé1it~ hé defiruida, e1n "cujas ruinas thefouro,náo [e deue dar pdt preç&, 
,dlâ hiiã _forraleza chamadaCuxfrac, afsi aquella ilha não per ·fi,r~1âs pdo' 
& outros dizem não [er dl:a fenáo · officio qlic tii1ha em nenhfüi niá"" 
a-de Minào, firnada·fobre hú rio. ca- neíi"a ' a_dc;~ia dar por tõdb ó M.õ.gd~ 
b~dahéj _~ega à Mogofiáo. Védo ellc fiáo. Vendo Gordtmxá que Makd 
~ordunxá que a il~a G~r~1n dl:aua Càez fo ~ó r-11aua à arrepenJcrd

1
a pá.;- , 
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i~urã ·q~elhe tinb~ dada »começou X~que Do1~ar que não q.ucriámaeS. 
·:de [e queixar grauememe~ delle, &_ d~le q:1e hL:a ef ~ola de J~ro,. pera . 
~om os queixumes per bua parte,& hu.a ca{a de oraçao' que fazia em lou 
pe.iras per.c:iurra aos que c01~:raria - uor de [eu .. propbcta M.a~a??-ed, & 
uão a el- Rey _, veyo o nego cm a [e iíl:o de[po1s que clle fe vIÍle mora-
poer ern parecer de hum caciz cha- dór em 'büa cidade f:ita naquell.1 
n1ado Xeqqe Doniar, homem que ilha Geru m. Gordunxa porque efiç 
por a·utoridade de feu oflicio Ma- Xeque nefie feu petitofio lhe pro.-
1ec C5.ez fe gouernaua per.elle: o . nofhcaua o que elle mefmo ef pera-:-
qual cõ ~jú_da dos peitados no pre- ~a fazer, c~m juramento (olenn~ 
fénte,& elle com eíperança do furu- lhe fez dipo efcriprura : a qual ef"". 
ro requerimento que cf perauater cõ 1nola os Reys de Ormuz que fucce~ 
Gordunxá ,, vi('.ráo a por o .cafo a · derão a efie Gordunxâ, hoje em dia 
.çl-·Rey em termos de ponra & ver.:. pagáoa húa mefquita q fez eíl:ecaciz 
d,adç, pala palaura que tinha dada, çm húa comarca chamada Hongez 
& maes que podia fc:char nem. abrir de Xeque poni~r, junto da cidade 
Gordunxà,pois era hum ho1~1cm 9 Lara,q Íerâ de Ormuz obra dç gua..; 
fe riáo fartaúa de tamaras qo Mogo~ renta leg~1oas. Gordunxá auida eíl:~ 
fiáo .A Rainha.ou que o efp!rito lhe ilha, .afsi como o cuidou, afsi o pos 

, , reuelau4 o que auia _de fer, _ou porq ·em obra, manda~1do dahi a pou~o 
trataua efie negocio Cem mtereífe, tempo fazer nauios de remo,~ hua 
contranaua ~anto .9 cafo,q veyo di- força na ilha Gerum,onde obrigaaa 
zera d-Rey q elle em nenhúa ma.. toda las velas que nau.egauão aquel~ 
11cira confentiíle á fua. porta uinho le mar, que lhe pagaíie1n hú ta1_uo,: 
àe .. aguia que lhe'.co1ne!fe a foa cria.. fobr_e o qual cafo trauada guerra en~ 
~ã9 : ao q el-~ey ja mouido . pelos ~re elle,& Malec Cáez,durou per tá~ 

· oufros mçyo iüdinado por a Rai- tos annos,que veyo a defiruir a pro 
nha fazer tanta con~a de Go~dunx~ pria ilha de Cáez , onde Malec vi-
que o queria fazer peífoa ante elle, · uia. E_ não fabendo elle que luga~ 
refpondeo que Gordunxá nãq era degeífe perafoa habi~açáo,&"fe tor-
~guia,mai. elle,& que. fotnenre com· ~lar" a refhtuir, di!felhe a Rainha fµa 
o bater de_ foas afas de temor o faria molber éj não lhe Cabia lugar J?ªe~ 
ineter no ventre de fua ~nadre, que. feguro q o vérre de fua madre:porq 

· cfie negocio trataua Jade fua honra, eíl:e daua elle por acolheita aGordú 
~que n~o auia :de moíl:rar ao mú- xá, quando ella lhe reprefentaua as 
dpque ll~e lembrau~ · hum tal bo ... · ~oufas em que fe elle ao prefére vi~ 
roem. F1~1almente Gordunxâ per Finalmente Gordunxâ fe fez fenhot 

. meyo ~e Xequ~ Doniar,& dos ou- do eíl:ado de Màlec, & porqued-
~r~s pe1tado_s ~uue .a ilha:& em pre- Ré.y da Pedia, a quem elle pagaua 
1-J:ll~ d~ ç_iue ~1-~º !rapa]hou,,9~1klhe · ~er~?. fribut?.>a~od~o ~ ~g~mand~do 

gen~ 
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crente fobre o Môgofiáo cõtó Gof- · doze.annos ~ o, qual reiriaua a elf:e 
danxá,& elle-fe não atreueo efperar tempo que Affonfo d'Albo c.1uerqüe 
al i:a potenci;t de raman ho Princ_ipe: chegon a dh Cidade Ormuz: con-
paífÔufe.c01n wdà foa cafa &-fazen nem. pera melhor ent.endimenro da 
ela' à ilha Gerum , leixaudo:a fua_ ci- · hiíl:oria d.erermonos aqui hú pouco~ 
tlãde Ormuz deferra de todo los po- Em vida de Xab~dim,q e~a o feg§..: 
uoadoreS', & e1n·memoda della; & do filho deTorLmxá,eíl:aua por go-

. dofeu nome fundou outra em Ge.,. .uernador de Cal~yate feu innão Sar-: 
rurn;que hea de que ora eíl:e Reyno gol,o qual começara feruir"eíl:e car-
ae PortugalJ~5- fú1~1or, ,& daqui (e go .do tempo d'~lRey Magdçud fe~ --

, <;ontratou com etRey da Pedia, de. primeiro irmão: & como os Mou~ 
U1e pagar cada anno hú ta1~to, & de . ros por fua -infideli.dade fem~xe ir-
cinco ein cinco,mândarfeu embai- mãos fa6 fufpeitos a irmãos, & paes 
,xádor a Ihe.darobediéé:ia de \1aífal10 a filhos, principalméte eftes de Or-
em feÚ ,dome. Co11? o qual cõcerto muz, onde auia exéplos de bús 1na .. 
Gordunxà ficou l\ey pacifico, náo tarem aos outros,& a lhe fer ·piedo~ 
fomeüt~ do Mogofráo l que tinha, fc_>s,os cegarão per arrificio de fogo, 
ma·s-de todo o eíl:ado q ganhou de dos guaes cegos defla liühagern real · 
Malec Càez : & dahi em diante fe Aífonfo d'.Alboquerquê, co1no v·e-
fez fenhor .daentrada,& faida de to- . remos em feu terripo achou maes 
da a nauegaçáo daquelle eíl:rei·to d~ de vinte & tantas peífoas,começou 
J?erfia.O goar naquelle nouo efiado o Sargol temerfe .dà feu fegundo ir-
rein<?u trinta annos;& per fua mor~ m~o chamado:?Cabadím defpois q 
te leixou eíl:ts filhos,Torunxá,Ma.,. . reinou . Finalrnenre chegou o n~ .. 
haniedxà , que def po'is reinarão : o gocio ·a tanro,que Sargol fugi o pera 

, primeiro friüra & ql_latro amios, & dentro ,do ferrão da terra da Arabia, 
por.não leíxar Elhos,reynoü o in~áo onde elle eíl:eue por gouernádor,& 
vinte noue: do qual fuccedeo Co- foi-bufcar· amparó en1 d-Rey Solei .. 
badim [eu filho, que reinou trinta mão Ber11nabhon,q reinaúa ~iaquel~ 
ànnos,& per falecimento delle fica- la parte, que os Mouros própriainé~ 
ráo dous filhos, Ceifadim, gu~ rei- re cbamáo A.~an: porque ein vida 
nau vinte annos,&To.runxá feu ir- d'dRey Torunxà pae delle S~rgo!; 
mão trinta per falecimento feu. ·O · ouuera ja pratica pera elle cafar coní 
qual Torunxá leixou eíl:es filhos, húa filha deíl:e Soleimão. E;aconte-
Macrdçud, Xabadim, Sargol,& Xa- . ce~ que eíl:ando elle acolhido nefià. 
uez~& todos reü1aráo hús em defei- parre,l~ús efcraucis Abexijs da cama- fi . 
. to de filhos do$ burros: o primei- ra d'elRey · Xabadün 1êu irmão d. 
ro dez annos,o fegundo onz~,o ter- matarão na ilha de ~ix.ome,ofrd~ 
ceiro ann? & iriey~. E poréj deíl:es dle Rey i:inha búa cafa de prazer; 
irn:1ãos ficou Ceifadün n10~0 de atê pér.falecin1ento ·do qual os goi1er-: 

.. e _ .. - - -- - - · - - - · ~ - · --- -- -- - D Ãi 11ad9res ., 
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nádores do Reyno lenanrarem por Sargol,éj viuiáo na villa Xilau fron· 
Rcy a XJUez· menbr irm~o delle reira â ilba lhharem,& fcis leguoas 
~argol,pertencendo per direito a d- do c1b~ .yerddlão, deu conta~ el.,.. 
le. Hús dizem gueiH:o procedeo de Rey Atjoat dd1:e. fauor que tmh~ 
hú _capacl,o per n9me Cóge Arar, pera cobrar o Reyf:o de Ormuz q 
l1omcm Cagaz,de que adiante 6 .lare- era fcu. O qual pero que rnofirou 
111os,& outros qüe foi porq os Per- qqe liberalme11te o que:ria tam~em 
ficos, tem od10 aos Arabio's. Porque ajudar,c:imndo veyo a ~onclufao do 

· como efte Sargol quafi roda fua cria ·cafo , não quiz meter [eu poder fe_ 
çáo fora na Araqia,& rinha feus co- não per contraro,que Sa~gol fez e.ó 
fiurnes, não o auião ja per iiatural, elle : prometendo que [e per via de 
& quiferão antes elegà feu menor fua ajuda elle foffe Rey de Ormuz, 
irmão -Xauez: mas pelo éj adiante de lhe dar lrnrementç a ilha Baha-
fuccedeo ., como veren10s , parece · rem,& a villa Caüfa a dla fronteira, 
proceder tudo de Cóge Arar. Sargol :fauada na coH:a da ArabiJ,queerão 
fabeúdo éj feu irmão era leuantado do eirado do Reyno de Ormuz por 
por Rey,& que pera cobrJr o Rey- ferem peças mui vizinhas a Lafah, 
po el-Rey Soleimão, em cuj~ cafa & de grande rendimen~o,prmcipal 
elle efiaua,lhe não daua ajuda, an~e méte Ba.harern, por razão da pefca-
fentio que o podia impedir por al~ ria do aljofre que tem, q be o inae~ 
gu1n recado do nouo Rey,diísimu- oriental daquellas panes. Eíl:and.o as 
lou com clle, té que fecreramente _ coufas neíl:e cfl:ado , veyo el-Rey 
fogio : & fe foi a el-Rey de Lafah,q Xauez de Ormuz faber parte deita~ 
he húa cidade trinta leguoas1nerida ajudas que feu irmão tinha pera vir 
110 fertáo deArabia,defro11te da ilha cobrar o Reyno; & i:íl:o per via de 
Baharem,que eíl:â dentro no efirei- hum Mouro- principal de Ormuz 
to .do, mar Períico , o qual Rey per chamado Raez Nordim, com qué 
nome Atjoat era daquella. antiga fe cartcaua o outro ;Raez Nordim 
linhagem do Bégebras húa das no- d~ Xilau fobre efl:e n~gocio:pedin~ 
tauêis cabildas dosMouros Arabios, d.olhe o feu fauor,& dos outros ami 
em. a qual cidade Lafah Sargol eíl:e- gos, por parte de Sargol , por eíl:es 
ue algum tempo, não tanto como Nordijs ferem parenres.El-Rey Xa ... 
homem que i'a pedir ajuda' como, uez tanto que rçue dlas cartas, fez 
moíl:ra~1,do q buf caua amparo de con} Raez l'!ordim éj trabalhaff e cõ 

j ua pdloa. No qual tempo fecrera.. o outro, & afsi cõ Rae.z Carnal por 
- ó' mente· teue a1gúas intelligencias em o auer em feu feruiço com grandes 

Ormuz: & defpois q achou offcrtas promeffas : cá eíl:es remia elle maes 
àe peífoas,& a!si em Raez Nordim, ~ el-Rey de Lafah;por terem muita 
& RaezCamal feu cunbado,bomés ernbarcaçáo, & gente frccheira .da 
,v~de~ofos ~~r~c.?s, ~ par~te~ de!le Pe~iía; o q e~!e não ~i~1.1a por viuer 

no ..... 
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no fertã~,& a fuâ geÍ1te fer cofiuma fa .onde dl:auão os outros cegos. E 
da maes ao carnpoJquc ~guerra do perm ittío Deos guc.no cabo do rei-
mai:. Finalmente eíl:c Nordim do rn1qo delle Sargol , gu~-Ourou nelle 
Ormuz fecretamente fez que~ ou- ·trinta annosJpor não leixar 6lho le4 
tro , & Raez Carnal vidl~m a qr- uantaráo por Rcy a.Ceifadim filho 
muz aJe .ver. co111 el-Rey: aífent~n- de_íl:e fcu irmão Xauez: cJ qual era 
do com · dles que quando vieífcm n1oço ~k doze annos ao tempo qu5=· 
comfeu irmãó ao.tempo deram- Affonfod'Alboquerque_alichegou, . 
per a batalha que c(perauão de fer & gouernado per Cóge Atar polos 
11aua1Jellesfe paffariáo de Sargól pe- feruiÇos que tinha feito~ feu pae, & ,, 
ra elle. Mas elles leixauáo ordenado fcr ho1ncm mui aftu.to,perô que ca-
() contrari'o co1n Raez Nordim, & pado, & efcrauo fora d'elRey Tu~ 
era que elles & os de fúa valia rodôs runxá fcu auo. Porque ndlas 'partes 
feriáo em ajud~ de Sargol por elle he n1ui géral coufa os Reys_ ferUi-
Xauez fer malquiíl:o: principalmé- réfc ddles capados, & afSi d' outrqs 
te por caufa de Çoge Atar feu go- cfcrauos feus de varias nações : .& 
uen1ador.Coúccrtada dl:a ic{a,orde- quando os achão bom és fiêi• & de 
11ou Sargol que os dous cunhados boas habilidades, fe.m·pr.c lhe entre..: 
Raez Nordirn, & Raez Can1al f9f1é gâo as principaes coufas do gouer-. 
por mâr;& ellc com el-Rcy de La- ilo de feu efbdo~ ~ a caufa po.rqlJ.e 
fah irão per terra, & viriáO' tpdos a o fazem,he ~e ryrannos, cá per hú,à: . 
fe aju11tar em Iulfar húa.villa.na co. parte fe reinem, & não '].Ucre1n fa_ 
fia da Arabia,que h~ do Reynó Or- zer gouen1Jdores .;i homés podera·~ 
n1~Z (fas ,m:ics-perto pouoaçóes.'del- fos nawraes·da. t<:rr~,potque não ré ... 
le de -dentro do cfircito. Vindo to- nhão fauor do· pouo com quem -
él9s a eíl:e lugar cadahú pe.r fua via, poífaó reinar algum modo··de trai:. 
afsi Sargol com·fr s aj.uclas' ,,cómo ·ção;& per outra q.uérem tyraianizar 
clRcy Xauez com fua armada mui ó p·ouo per niaos defté.s feus efcra .. 
gr0{fa ef perar aqui o ir.mão :· quan:- uos : aps 'luaes dle? 1nuito ? meú:.: 
qo vcyo·ao cometer da pdcjaJviofc· ·de dão húa crd.b de lhc:'toµJar qui 
dlctão defamparado, q não achou torem, & log(l) o torn:ío a pór tio 
quem · o feguiíle ', fenão ;·Coge Aq1r officio pera lhe fazer outio .·t{l.nto·, -
feu goucrnador, & co11i· tudo foi & aos cápad?s aiudà eíl:imáo maes 
prcfo. E poíl:o que Sargol logo qui'" por náorerem filhos pera quem a~ 
fera cnrregar[e de fua peffoa, elRey jáo de roubar.Afsique por dla'cau:-
,de Lafah lho não quiz dar ~ Cenão fa faõ os efcrauos ~cerca dos Mou ... 
C?ID juram~r.o que·d.le Sargol;o não ros mui çíl:imados : dos quaes os n 

.matafk, o que dle concedco: mas Reys Gentios tiáo·vfaõ, pofiô que. 
~cfpois . q Sargol fe vio em Ormuz da cõmunicaçáo· dellcs ci'.11 algum 

'.Rey pacifico,o cego~ & pos ~~ ~ª: modo ja.tenháo eftes gouernad.or~.i, 
~ 3.' mas 
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tnãs Í)áo quê OS efC1'é1UOS tel'l~áQ,all- cipaes C?ffiCÇatá'.o tomar fofpdt~ . 
te clles t3nta dignidade. Os qua~s dellcJcâ efie encher à cidade _de tan .. . 
efcrauos, como per o difrurfo deíl:a to Arabio,& Períio frecheiros cõ os 
bil1ori.'.l [e v~ráJ & em a noffa Geo- outros ·apercebirnéros de defenfàõ,. 
oraphia muitas vezes J matarão os podia dar azo a que elJe Cóge Atar 
funhores,& [e apoderarãQ do eíl:ado [e lenanta!fe cõ ô Reyno ,de todo .. 
do fenhor: porq o animo humano Finaln)énte a cidade ao tempo que 
fofre mal fojeição ~ -& por ~1ufa de- Affonfo, d' Álboquergue chegou a 
fia liberdade .não ha parte no múdo <::lfa . com eí1:es apercebimentos d.e 
onde fe não ache rnão armada pola càge Atar, eíl:aua mui prouida de 
defender. Tornando a Cóge Arar todalas coüfas,& teria dentro em fi 
éj_áa hú defies ja feito ryranno da- '"' tri11ta mil homés,em q aueria maes 
quelle Reynoon:iuz,por o Rey frr. de qbatro 1nil frecheiros .· PerGos,. 

· - n1oço & 9uafi hua efia~1a [em ter gente mui defira ndl:e v.fo:& aueria 
eleição de querer: tanto_ CJ fou,be das maes de quatrocentas velas;em que 

- ·..,_ coufas qLJe Affonfo d'Alboguerque entrauá-0 [dJenta naos;'I& entre enas 
vinha fozédo pela cofi~ da Arabia, ' auia húa· d'elRey de ~ambaya, que 
não fornéte proueo ita~ q pode,m::is feria de oitocentos i:onêis , & outra 
ainda teu e modo no de[pach? das d9 príncipe_ quaíi do mefmo .porte .. 
uaos dhangeiras, que erá~ vindas· Nas quaes . dl:ariáo mil homés de 
áqudle porto de Ormuz co 1nerc~~ peleja, & 1nil & quinhentos em ro-
dorias~de as det_er ef perando cadad1a dalas· outras, afsi po~ parte dos fe-
a chegada 4as noífas.E cqm~ alé de . nhorios , cornp defie Cóg~ Atar as 
fer .l?omé fagaz,ti1:ba acerc~ do ~O- mandar prouer pera de€enfaÕ ~O 

·_uo cobrado credito de caualle1ro porto:& as outras velas erao namos 
.nas_· guerras &. diffenfoés pa{fadas pequenos que nauegauão a_quel!e ' 
G~~ ou~e, et:n Orr1:1u~~ toda a defen- dheito , & as i~es dellas er~o h~s 
fao da ·cidade ~epend1a-. ~c:lle: ~ 1~0- a que dles cbamao Terradas, CUJ~ 
do de prouer a qu~l aíS1 no repa1ro feruiço era da terra fi~me trazer a 
& prouifoés della, como gente fre- cidade o neceíTario, & dtariáo erri 
cheira que í:naildou vir de ,ambas as eíl:aleiro atê oitenta pe~as. 
terras firines d~ Pedia & Arabia, & 

... 1 

, regimento que deu âs naos da orde-
nança que et)tre fr auião de ter,tudo , 
iíl:o lhe de.li ainda maes credito. E 
ainda por artificiq de fe n1aes acre~ 
ditar aílombraua a elRey,& a todo,s 
comnofco ante que Affonfo d' Al-
b0querque cheg~íl"Ç, por maes ·abfo-
!u~m-~E~ mand~~~ d~d~ algú_s prt~-

-~ .. ·' 

. ,. 
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f e omo ~jfonfo d'uj_/6oquer-' 
· · que chegou a cidade Ormuz., 

f51 .da peleja .'qt1e ouue cdm . 
as na~s que, e.ftauao no po~-
to.r 

'· Affon'fo ------ ·-··---



Liuro Se[.1.tndo. Foi. 2s. -
f)?~ ~;. FF O N S O D' A L·BO elle auía logo de querer com~ter 
~01~ ~, ~ 'querque ao tépo g cbe fair em terra. Poré por lhe inofhar 
~~ ~ ,gou ante o porto ddl:a que a cidade não <;ftaua tão defaper: 
"à / :2 C'J cidade Ormuz que foi cebida g leuemente ~podia fazer, · 

no fim de Septébro,en~ fairáo â praya obra de -oiro mil ho-
trou com todalas naos cheas de bã- rnés,em:re géte armada & outra fol-
tleiras & eíl:édartes : & por moíl:rar ta,por dare1n entender g não faião 
-neíl:a primeira_ viíl:a q era coíl:uma- a fe mofhar,mas a ver aquella noui-
ào a ver maes populoí.às cidades, & dade da fei~áo das naos & gentee-
maior numero de naos,& q t<?dalas1 íl:rangeira q ndlas vinha: & não fo_ 
.daquelle porto eíl:imaua em poüco, 1nente na terra· deráo db. moíl:ra, 
foi furgir 'em meyo de cinco,q eráo . mas ainda no mar,app~recédo m.ui-
. as maes poderofas, principalméte a ta gente per todalas flaos : a frol da 
, d' elRey de Cábaya chamada Merij, da ·qual era nas de Cambaya. Affon 
& tão .vizinho della,c] ficarão as bo fo d' Alboquerque paíTada. inaes de 
·yas d'ambas entrecambadas. E tan:- · húa ora defpois de fo:.\ chegada [en1 
to q foiímto, em lugar de faluar a alguem vir a elle,~nfadado de .e[pe-
elles & a cidade,aífombrou a todos: rar,mandou o feu efquife com hum 
enchendo aquelle porto de fumaça recado â nao grande de Cambaya: 
& trouões da artelharia éj durou per porq em feu apparato moíl:raua fer 
·e[paço de meya ora, porq atê as ca · -a capitama de todalas outras.O qual 
.·maras da meudaferuir.áo naqllemo recado obroutanto,por as palaq_ras 
do de terror; o qual foi . .ran1anho em delle f~rem de conclufaÕ,C]Ue veyo 
-i_odos, que começarão logo os bar- logo em foa companhia . matro ef:-
·<Os & batêistecerde naos em naos, quife da nao dos Mourós._cÕ o capi 
& do mar pera terra & della a dle, · tão della,acop.1panhado de feis pef-
·com tão apreílàdo curfo de recados foas todos mui bé tratados-.Affonfo 
-hús aos outros, como feruia o efpi- d' Alboquerque cÔmo celebraua e-
rito·de cadahum cõ temor do q lhe íl:as coufas con1 muita folennidade, 
podia aquecer na entrada daquelle efperou o Mouro affentado no n:e-
temerofo hofpede : dç cujas obras yo da tolda da nao em. húa cadeira 
ja tit1hão noticia pola experiencia q de ef paldas guarnecida de feda, po-

. tomarão .algús q efperarãó na cntr~ fia fobrc ·ricas alcatifas : & elle ar-
·da das villas daqlla coíl:a,parre dos mado de húas couraças de brocado 
quaes erão já ali em Orn1uz afai- com bocer~s &fralda'& hmn éapa-
11alados ·do no.ífo ferro. E todo eíl:e cete na cabeça guarnec.ido d' ou.ro~. 
fcr~1er de batêis fegundo o q Affon- & á parte efqüerda hum paje co1n • 
[o d~ Alb~querque entendeo, cráo hurri .eíl:oque rico,&'â ~irei ta outro 
1ecados do n:10do com ó fe anião de que lhe tinha a adarga: & todolos 
aue~ ~~o pe!.ep~ . ~ p~~~c~~~do!~e que fidalgos & principa~s peffoas arma·:.. 

-- . D 4 dos- · 
_.::,, 



ena s egúnda <Decada 
dos e111 ordem que foziáo rua a· gué de fubito que óáó reqera tempo pe~ 
lhe quifdle.vir falar.E per o coqués ra1fe raperccber pera tão honrado 
da nao roda a oµtra gére folta ram- bofpede: fomente â ora de foa che-
bem armada com lanças;béfbs,ef- gada dle teÚera bú recado de C6ge 
pini~ardas>alabardas:. fegundo cada- Atar gouernador d'elRey,em q lhe 
hu~ efperaua de fe ap2d8r com ou- mandaL1a que foubeíle q naos eráo 
tras armas defeníiuas. O lvlouro alé aquellas que anchorauão,porque fe_ · 
de r~ r hotnetp apdioado & v11lofo, gmido a informação que tü1ba,po-
tambem vinha como quem fe que- dia fer hun1 capitão d•elRey de Por 
ria mofirar aentil homem : pófra tugal,que per os luaares da co{b da . 
na cabeÇa h6a fota de feda & ouro Arabia vinha faze1~do algú danno, ' 
& vdl:ida búa cabaya de cerim cre- ~fendo efre, .& vindo como a-
mefim apedrado de ouro, .com la_ migo, recebelo'iáo com toda a bó.;. 
uores de ourra cor, pa.nno em viíl:a ra & gafalhado como rncrecião os 
rico & graciofo, & na cint:a hú ter- capitães de tamanho Pribcipe; & fe 
~ado laurado de ouro & pedraria, yinba com o propofiro q die mo ... 

. & húa adaga da mdina forte, & ha · fhôú per os lügares d•elRey qe Or-
rnáo hú arco com quatro frechas,& muz (eu fenhor,que lhe fariáo ore-
hu~n .pajé que lhe trazia~ efcudo.O· cebimenro conforme a fua chegada: . 
. qual em entrando em a nao, poíl:o & que eíl:ando pera vir a fua knbo- · 

, que foi per cima das carretas & re- .ria com elte recado , foi neceílario . , 
pairas da artelhari~ (pot afsi o orde-· ef perar éj acaba!Te aq?elle temporal 
nar.Affonfo d•Alboquerque) & en1 da fua artelharia, em meyo do qua~ .. 
toda .ella auia bem que ver, com~ lhe derão hum feu recado tão apref-
homem prl!dente -& ~nirnofo não fado,qµe por não encorrer em culpa 
fez ~anta de coufa algúa·das per gne de vagarofo ante elle vinha faber o 
paílaua.: & chegando ante Affonfo · que mandaua)& tambem dizercil:e 
d'Alboquerque ;fezlhe· foa corrdi1 .. recado de Cóge Atar. Affonfo d'Al .. , 
incliliãdo a cabeça té,ineyo corpo, boquergue dandolhe as graças da 
fegundo fe.u vfo, coIÍl rodol os ou.. foa vinda, peró éj entendeo o artifi-
tros que o acópanhanão, qu~ tain-. cio de {uas palauras por parte de : 
bem vi.nhão em feu 1nodo louçãos. Cóge Atar, refpondeo!he·á tenção . 
Affonfo d. Alboquerque leuaman- · & não adlas:dizendo q elle era ca-

. dofe , .com ~afall~ado o receb_:o & . pirão d.elRey dom Ivfanuel de Por-
fez aífentar a fua ilharga em huas al- · tugal enuiado per elle pera andar de 
mofadas de feda: ao qual def pois armada nàquella coíl:a da Arabia,& . 
que reponf ou ·per mey~ da língua q dar paz âquelles q a quifeífein acei~ 
lhe leuou o recado,diíle gue fua vin tar com [e fazere1n feus tributarias,, 
da foífe mu~ boa~& que dle tomara & aos éj dl:a coi1di

1

ção 11ão aprou-
il cJ~ey .~e ~rm~~ feu fenhor tão ueífe,os ddhuir tota1mente:·& qtre - . - .. - ---~ ------····- ··-- .• . - ·-~- ·-- .. • 11 . s ~ 
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elle ·capitão mbF deíla.ley que lhe ção ós lat1Çatãc dd~a ,' .& dJs parte~· 
.-elR.e.y feu fenhor dera, vfora per to~ de Africa que tinbão por frontaria, 
da las partes per onde viera )· afs'i em & ao ptefente elRcy .dom Manuel 

. cõpanhi~ do feu capitão m·ôr e~ q que reina na, tnandaua a elle feu ca-
. elle viera do:, Reyno de Portugal) o pitão que lhe fezeffe crua guer.ra.em 
·qual com húa groíTa annada.era'paf eíl:a propriaArabia.Porêin .porqeJl:a 
.fado á India a [e ajuntar com o Vi- ley podia ter . algúa excepçáó.acer-
foRey della, com.o defpois que elle ca d'elRey 

1
deü'nnuz1por.feu eíl:ado 

· per íi fó .começou entrat na cofi~ náoJer todo na Arabia, elte [égu.rn-
. de Arab1a, onde. achou gente mm ~e[e podia nauega'r qs mares. da ln~ 

foberba chea de enganos, & maes dia,& em elRey-ieu fenhnr acharia 
defejofa de guerrJ, que de paz,que ·amizade pera foas 'nece(<;idades, pa-
lhe elle' offerecia; & como a gente gàndo!he algum tributo ·: & que 
·ponúgues a gherra co1n Mouros dl:a era a condição da paz, & a dà 
por [e ~riaré nella,os dpleitaua maes guerra não lhe lirpitaua. Expedidd_ 

'que o repoufo ~não negarão a luça o Mouro de Affonfo d' Alboquer-: 
a quero os prouocoú. Finalmente_, que com eíl:a tão cõpnda refpolb, 
elle fe refomio niíl:o~ que podia di,_ de que elle não foi mui contente;ja· 
zer a elRey & ao {eu gouernador quádo fobio afsi por ella como pt; .. " 

· .cóae Atar quep enuiara·, que dle · lo q notou em ~todaanao,qu~ ardia 
era ~indo per mandado d1elRey feu cm armas: i'a tão toruado & cheyo 
fenhor a notificar a .dRey deür- detemor,qfobreleuouaprudécia~ · 
muz que-fe queria pa.cificameúte. feguráça q moíl:rou ~ na fua ern!ada·~ 
nauegar os mares da India, que lhe .. & com,o homé éi queria comprazer · 
auia de pagar hum certo tributo peta o q diante füccedcífo ,·não tàr"'."' · 

. em fo-íal. de vaffalfagem·: -por quan- dou 1nuito có húa carta de crença 
to elle tinha guerra· coro. os Mou- d'elRey aílelladado feu fello, & có 
ros em as partes occidentaes . de feu · . eH~ outro Mouro <j defpois fiçott · 
e{l:ado, que eíl:a herança herdara .de coi:réte neHes recados,chan1ado Có · 
feus auôs , & que por auer fua ben..:. ge Beiram e Arménio,.q pelo feruiço 1 

çáo não fomente 'lhe fazia guerra que ~G}ui & def pois fez, _vey.o a eH:~ 
nas'partes de Africa _,mas aindan1 Reyno,& recebeo merce d'dRcy:A , 
I-adia qLJe tinha. mádado def cobrii'. · . [ubitãcia da vinda dos quaes foida1:é 
Porque como os Arabios per im.pe- búa lioneíl:a defculpa ··por parte d~ · 

. to de cobiça leixando fuas terras fe Cóge Arar. não virJogo a [e ver e~ · 
farão eHendendo·per armas té che.. elle capitão mór pera praticaré-i1a-
gar a Hefpanha, lançando os n~tu- qll.a paz q apõt~ua:poré q ao dia f~
raes de foas proprias cafas: afst os gmnteelle o f~na :~fas eíl:a,prq111dla 

'Reys de Portügal, que faõ Íenhores . ,era fegúdo a verdade q elle vGma e·m . 
de boa . part~ .d:l!~,,pe~!~y . de re~i~-~~ . t~dal~~ o~~ra~ ~9-~fas .. d~ ~e~ ,·gouerj1 ., ~ no~ 

1 

) 



7Ya Segunda7Jecada . . 
no.111ádando ao outro dia o Mou- d'algodáo, & ao tongo do ma1: OÚ-
r.o Coere Beirai.;_, e de[culparfe a Af- Çe lhe pareceo éj podiáo cometer a 
fonfo d'Altoguerque por ·não vir terra,tinháo affdlada a~·gúa artelha..: 
aqlle dia,& tantos recados [e paífa- ria, & pela prayà çanta gente arma ... 
rãa de hú ao outro ré<] [e paífou to da que a cobria: tQ na cidade n~o 

·. do o dia: o qual artificio entédédo .auia eirado, janclla, ou co~ifa de vi- · 
· dle Affonfo d' Alboquerque, diffe fia contra as noífas naos,. que não 
ao Mouro q não vieíle .maes a elle, efieueffe chea, como qué efperaua 
fenáo cõ, aceitação de húa das duas dali ver algúas feíl:as de prazer. Ein 
coufas g lhe tinha dito, a paz cõ as éj íegun~o :iopiniáo delles os n,o!Ios 
condições della, oµ guerra aberra , auião de fer tomados as mãos, por 
fem.limitação d 'algúa condição. O qu~ afs_í o man.dau~ Cóge Atar: d1-
Monro porque efl:es feus caminhos zendo qu.e os queria viuos para os 
eráo dilatar tempo pera entretanto · trazer re1iartidos pelas fuas na os por 
mereré gente q efperauáo da terra .a faina que tinha de ferem grandes 
firn1e, parte da qual nieteráo aq"lla hon1és do mar. Affohfo d' Albo-
noite, quádo veyo ao feguinte dia,a querqu.e porque ja no dia paifado 
refpoíl:a que trouxe, foi dizer elRey tinha entédido que eíl:e cafo fe auia 
& €ÓgeAtar feu gouernador q aqlla de acabar per-juízo de armas, logo 
icidade não cofiumaua pagar_ tribu- então ou~1e confelho com. os capi-
tos fenão receber rendimentos pç:t _ táes:& aílentad0 o t.empo &. 1nodo, 
entrada & faí?a de merc~dorias,q.ue repartia o trabalho per elles, dando 
por honra d elRey de Portugal fe precepto que i~inguem aferraífe, fe-
elle capitão queria , cõtratar . em al- 1não ao tempo que o elle fcze!fe, cá 
gúas, lhe feria feito honra &. aceita- eíl:a obra auia d~ fer de[ pois que a 
riáo fua amizade.E pero éj a refpofta ar~elharia fezeíl'e a fua, & auida vi-
de Affonfo d'Alboquerque foi pera él:oria das naos (como dle efpe~aua · 
temer pel~ cõclúfaõ, g logo tomou etn Deos) della tomariáo o fouor · 
de co~e7er a cidade: eil:imo.u Cóge pera cometer a cidade: ~ndo 
Atar tao pouco foas palautas, que veyo a manhaá dando o final da· pe-
quandp veyo a noite afsi na cidade leja, começou a an:dharia de[ parar 
c.?mo em as naqs tudo erão gritas, indofe as noílas na os aroando por 
tabores, & outros iníl:rnmentos de [e maes chegar ás dos imigos: & · 
guerra a feu vfo, & com ifto algúas refpondendó elles tarnbem c01n a · 
pal~uras de pouca eíl:ima em que ti- füa ( peró que náo foíTe tão foriofa 
nhao os· noífos. E...~nda pera maior corno a no!Ta) ficou o rompimen-
confirmaçáo deíl:a obra de noite, to deitas. duas frotas con1 a fornaça · 
quando amanheceo , ªPl?areceráo & afuzilar de fogo & terror dos · 
todalas naos & nauios atulhados de trõs & miftura da grita , húa feme-
~ent~ c~m fu~s ~r~~~l~~d~~ feitas lhã~a de inferno~. fcn1 hús & o.urros 

• · - - <J - • - - ··· · - · - ·- -- - • - • fe po-
~ ~ -~ 
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. fe podéreri1 ver i1eiii ôt1 uir, por tudo mo .vio o recolher das r~rradas p~lo 
fer l~úa .confufaó.No meyo .da qual da tino que recebi ão ,náo .oufou fair 
vfaráo_ os imigos de húa induftría· á -,praya, & rodo-Ceu negocio era d_~ 
qué rinhio ordenada, & era com:. lugar feguro, entre a terra& as,naos : 
P1aes de cent_o & vinte tantas terra- groífas, com as quáes fe elle ªP1Pª:'" 
dfts,que faõ barcos de remo ligeiros raua ~a Boffa artelharia, trabalha~ 
(os quaes . efl:auão' encubertos _com . q da terra vieffe maes génte f & fo 1 

as 11aos)quando veyo ao termo que n)eteffe nellas:& ainqa que os N1ou. 
tinha~ aíle~1tadà,éj:era na efcuridão : ros andauáo ja e(carméntados da· , · · 
da fumaça,fahio hum cardume del- . foria da poffá artelharia ,- tanto fez . · 
les COffi O rêmo tefo, & grita q ÍO- Cé111 as tefradas,que tornarão Outra· 
breleuaua a artelharia, & vierão de- vez ás noífa~ naos a lhe lapçar de11 .• 
mapdar as noífas naos per húa pár- tro aqudla cbu_ua de (etas; i110 qual 
te\)la~1irandolhe détro húa chuua de cometimento como · os noífos ti-·_ · 
frechas per~'idas ' muitas das quaes . } nhão ja maes tent_o nella~.j meterão· 
encrauaráo os noiTos . . Feito o: qual no fundo quinze oil vfote. Vendo' 
emprego, remetiáo outros trocãdo- ' os noílos como a gente ~efl;as ter- . 
fede húa nao em outra,de manefra . radas a~1dauâo- nadan~o. por [e acó- · -, 
que o feu recolher era ir e1icrauar lher a tétra ' & 'outros das naos do~·
o utra nao,ao modo de húa ordena- . Mo.uros,fazião outro ·taÍ1to,temeii.·-' 
d~ efcaramu~a. : na qual [e e(quen- do ma~s . o danno que nellas rece~1~ 
tarão tanto por os no[os eíl:arem- · biáo da ll()ílà artelharia, .que o pe-
Frefos,·em as naos fem .os poderem rigo do i:nar,c01~ ofauor da_viéto,.i ~
fegqir1, que [e vierão ·elles a atreuer . ria, meter'áofe nos batfas 9 tiúhão . 
quererem· ft~bir á: naos. Mas deíl:e .. a bordo da~ naos,& vierão deman~' 
atreuimento leuarao logo a paga,a- d3r o ca~d~me' de~es .na.dadores.: -. 
fafiandofe maes depreffa do ,que & ás lançadas, cb~çadas ;,8f._ eíl:~-:-' · _ ,, 
chegarão: & atnda liefie afaíl:ar a- . c~das os fifg~uão, 1d~ ·maneira q~e _ 
põtaráo os no!fos a artelbaria meu- o fangue que ddles .bufaua ? til~gia .. , 
da táo raíl:eira;que m.eterão. 1nuitos· o mar: Affonfo d' Alboquerque a " 
barcos no fun~o,com que leixarão- efl:e. tempo ' como efl:aua 1~a~? vi-" _1 . 

aquelle m.odo de ,pe'~eja, fy. farão zinho _das naos dos imigos , , tiúha'·,.' · 
buf car abrigada das naos groífas có- m'etido·no ,fundo du.as , ·a do priri-... ~ 
ti'a a parte da terra. Cóge AtJr com Cipe ·de Cambaya & 04tra;& q~a':l~ . 
outroscapirães,aef1:e . tempo ~nd~ua do foi pera entrar · ~ma 11ao Merij ; 
em hum 'batel ,mui efquipado ao defpois que defcabio de todo [o ... ' '- -
longo da terra animando os ' fe~s, bre ~lla, ouµe tanta rdiftencia, que; 
co1n recados que dali mandau~,que durou primeiro que ent,rafle, hurn :;: 
cÓmeteffé entrar em as noífas· nacis grãde,p~d;iço:& _o Frimdro q â eU~,1:· ~': 
:co1n '~-~ ~a~~o~ pequeno~: - ~e~~ ~Q:! · f ubio do.batel ein qu~~ fe ll;~età.ã0'. ·:: . ':· ~. 

- --· . . - --- - . )?~~ ~ ... 
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.pera HTo,foi Perb-::G.onç~lue.z -pi.là.to ... dellas: as ·quaes'forãO. 'dar cqfigo n: 
mór d~ .armada, & em foa çompa- ,terra ,firmsda cofla·da Pedia, porq 
nhià hú marinheiro per nome Pe- . o vento qventauá per cima da ilha~ 

"~ to Fernandez, & tras elles Ga(par as encaminhou,· pera là .. Feita· eíl:a 
D-raz .alferez .de Affoilfo ._d'Albo- queim·à~~as do mar,, rnádou_Affon-

. querque, ao qua! cuf\;ou âquella q1 (o d'Albqquerque poerJogo a.hum. -
. 

1trada cortar~mlhe ~ -in~o direi~~,& -grande i1~1mero dellas q dlauáo em 
-ppr :~lla lhe de~. Affõfo .d'·Alboquer . · efl:aleiro no cabo do arrabalde,fem 
. q.ut dez inil_ reaes de rença, em qu~ ' auer qué da cidade oufaíle de .~s de-
to v\u~o. E _tras dres entrarão Iorge . fend~r, tamanho foi o temor que 

·: qa Silµ~ira, Gémes T ~ixeira,Loure~1 . · ieuauãq,.da furià: .e~o fogo ·& ferro d,?s 
"'" ço da Silua hú fidalgo Çafi:elhan<?, noffos: _&-rock> feli cuidado . era íal-

loao Teixeira; Ioanne Médez Bote- uarem fuas peífoas dé~ro na-cidade, 
lho, N,uno ,Va~. de Caíl;el-branco, remédo ainda q a.viétoria lb~ ddle 
Çã~alo· OE.çimado, Ioaqne Médez. oufadia pera logo ql~e!·erem _enrr.ar 
da Ilha, Pero Cam· 1noço da ca1na.- neHa, pero q fóífe Ja iobre a tarde. 
r.c.id'e~ey·: & outros int.üws qüe·o Eandando o fogo qn duas ou'tres 
tiuo~ da viét9.ria leuou tras·fi, com · _naos ddlas, v~yo Coge Beira_m~ có_ 
qu~ anao fqi e11~oràda dos Moqro.s . outro Mouro. ~n húa t-errada a (ar-
que a deferidião, 'lançandofo ~õdo~ • · ça dG remo capcãdo cõ húa ba1)dei.,.. 
:t.o· m~.t . t~.i;nendo n1etios o perigQ ra branca,con10 qu€ queria _dar algú -
d'·ag1r?Pa_,q ó fe-rro dos nqífós.Os ca- recado:,ao qual Affonfo d'Alboqller -
.pir~es- das . 0~-tras , np~~s : naos ca.da .. _que rnãdouNuno Vaz deCafl:el.bri 
bú i1~ fq~~c que lhe çoube~ ríáo ou- co em a fuJla em q andaua cõ GaC. 
uer~,o · e11ueja eni feus feitos ~os de par Pirez éfferuia de lingua, faber o 
'A.ffonfo q'Alboqqer.que.; · peró-qu~ .'q queria. M'as º· omro Mouro q vi,. 
:tlle com~teffe a m-aes 'perigofa t)ao 11ha _co~n Coge Beirai.ne, como. era 
do porto: pórq. todos re-maçarão a namral do R.eyn9 d.éGrâda,& fabia 
ti~ de feu crab~lho co~ (e.fazerem bé·o He[panhol,& .vit-tha.peFa fer Ü\

1 

fcnhor~s.das ~aos;<j ·cometerão,& terprete:çhegãd0a Nuno V<:izfalou· 
a gente: da.s.ourras-, q ficárao:ve1'1do logo rã o foltaln~te, q não feruio o 
.o ej~plp.de. feu_s vizinhos, leixar.áo . noífo. Os q:uaes trazid~s al'íte Affõ-
_ os:cafcos v.azios,& fah1arãofe -- em fo d' Alboquer«q, enqe muitas cou:. 

· terra.Os no.ffos alargando dlas que fas .que dl:e-1he qifle e1n, 1n.odo de 
1i1áo.tinháo qué a~defen'der;fegui11~ .. o g~1~rer cõprázer &. lifonj~ar pda 
do a v:iél:oria cõ ós batéis & · r~tra- viétoria; a refolução.do recadm a .q 

.. :d:as ~ tomarão,f~1;ãofeao longo da vü~ha era: que elRey,& Cog.e Atar · 
: J.:1be1~a, ~onde pofe1·ão fogo a 1naes. .., lhe pedião que cdfaffe a furia, de f eu 
.. de trmta ~el:s cortádolh~ ~s aniar-- poder, & não maJ:'l.daífe queimar o 
~~s, defp.01~, q·o.fogo comé.u-poff~ arrabaldei.& na.os que eftauáo. no· 

· , ;' ' · · ·· -- - ·- · - -:--- · · · efiak]J'o, - _, ~--
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eP~ale{ro,qoe toma!fe por· fatisfaçaÓ . que a g·enre. Porwgues náo p~rd'üa·~ 
da culpa que-tinha em não aceirar ua culpa 'terceira, & g nenhúà coli~ 
fua amizade,a morte de tanta gente> fa cafbgaua cõ maes ü1dinação,que 

. & perda de tanws oaos & fazenda, palauras fimulnc.bs. ~ pot acata i.. 
corno tinha perdida,porguc; todo o memo de foà real peíloà por lhe di-· 
maes dáno que m~rndaílefozer,fon .; zeré fer de pouca idade & feni cul-
beffo cerro que era feito nas coufas pado que era pa(fado, elle (e reco-
d'dRey de Po'rtugal,por elle & to~ fhia ás foas naos fem aquelle dia f~ 
do ieu Reyno dhr a feu feruiço, & fazer maes daüno: & por qua11tó (;. 
daquelle dia· em diãre fob111etia feu 'fogo tinha ja tomado p6ífo de rr~'S. 
etlado a todabs condições que.elle ou quatro naos das que dlauáo em~ 
'Affonfo d' Alboquerqu(f pedia por e_íl:aleiro como elle via, que as mair-: 1:. 

parte de tamanho Principe. E que daffe C~ge Atar apagar,& ,q olhaíle" 
pera coüfi.rmação deíl:a fuavõrade, n-ãó accédeíle máior· no-aúiino do_s 
ao dia feguinte mandaria pdfoas q Portuguefes \ faltádo .ao frgui.nte dia 
'àílentaffem dbs coufas da paz com do recado que mandaua.Exped1dos 
maes repoufo, do que naqudla ora eíl:es Mouros, recolheofe Affon{o 
podiáo ter os corações d'ambos: o d' Alboquerque cotwtodolos c::ipi-

. delle çapirão môr cõ prazer da v.i- táes ás naos bem canfados 'do tra ... 
étoria, & o [eu com·rriH:eza de não balho daquelle dia ,-câ dbrou das 
ter açeitado b que lhe elle d'ante · no·ue oras ré qoaíi fol pofl:o,em que 
ofl~recia por parte d'elRey de Por- morrerão dez. peffoas dos noffos, 
tugal , Príncipe a quem elle defeja- & ch1coenta & tantos feridos :, ·&_ 
ua conhecer & fetuir. Porq naquel- dos Mouros,iêgm:1do fe défpois.fou .. 
le dia o prazer & rriíl:eza náo [e cõ... be,-m.otterão mil feifcentos,·& ,tan~ 
ciliaua bem : & todos cfl:auão. tão tos, dos quaes obra de oirocentos 
.é:egos>que nem os' venc_edores fabe- dabi a tres dias appareceráo os coP 
rião pedir, nem os vencidos conte- pos fobre a.aguoà, que pera os noC. 
. der.Affonfo d'Alboquerque porque fos mareãtes foi húa proue1tofa pef-
fua tendo não era deíl:ruir totalmé caria,porq nos b.1tê1s andauáo_ a lhe 
te aquella cidade(ainda que o pode[ tirar rerçados, agumias guarnecidos 
fe fazer)tnas trazçla a-o j~1go de fer·- . de ouro & prata,aneis;& joyas,de q' 
uidáo, como tinha mandado dizer fe dles arreáo. E a maes marauilho ... ~ : 
a el-Rey : refpondeo a -eíl:e feu .re- (a cot1fa que i~efl:a batalhafuccedeo, · 
querimento que erà contente entre- & ouuerão . por m_ilagre : foi a e ba-
ter a furia dos feus cauaHeiros; po- rem muitos·ddl:es corpos dos Mou · 
rêm que foubeífe certo q ao feguin... ros atraueíTados com fuas r.roprús _ 
te-dia faltando do que 1 he manda- - frechas , fe1n entre os noffos auer. ·. 
ua pedir·& prometer, que a cidade alguem qt1e tiraâe co.m a'rco,de que 
feii~ me,~~da ~ ~og~ ~ ~ ~e-~~o ~ por~. dks vfaõ "' · ... · · - · , 

CA~~: 
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· ' não·ouueí1e pa:C, fill?o, n1arido, ~r-. 
' mão, ou pareme ·\mpr~o·~càge Atar 

poíl:o que-pera fous propofitos, tra-
f '(.omo el-Rey . Geifadim rf e zia o ariimo encruado & foberbo~ 
. Qrmu~ âjfentou_ paz.es co fli , vendo qnra · bgryma~ & contüiuo 
· dl.jfánfa d,Al6oquerqiú: fa '"' clâmor,temeoquefo1Affonfod'Al'7 

d .,. /;; 'rr li d . , . d ' boquerque no fegu111\te dia pofoffe 
~en, 0 e 'VªJJª 0 ,e Rey om.· 0 peito em rnrr~,poucos auião de fc.i; 
M ánuel, cÕ tributá. de qiún"" etn defendimento da cidade: & ro-
~e , rnilxara-(ijs, as· quaef fo~ ma'qa ell.a,elle' cómo cabeça ddl:e 
-ião logo que6radas,f5 a cau- feito ficàúa co1n a·fua' maes obriga-. 
faporque ~ . da a cafbgo, q .nenhúm, da c_idade, 

· ·& maes fendb de todos tão mal qni-
. ~ . · [»fí!1 L R.E Y D E . 0 -R- íl:àJUünda q·elle quife~·a meter dl:e · 

"v ' ,- ·?Z "11 - r d -
t~: 1:i:uz cpmo (1egun ?' nc::gocio erü outra ventura,por riao. 

, .1$:· . d1ífemos) era pouco vir·ao q· ue lhe_ tinha manda.do dize:'.r -
ICQ · - · ( · 

1't;.~ · · · j maes de doze ahúo·s, Aftonfo d' Alboquerqae, temendo 
~e . ... ~ _g, afsi por fua tenrà id,a-: tafobé'que a dor de todos lhe podia 
de, como por vrnerfujeito á ty~·ã..; naqudle tépo irá mão, kixado feu . 
nià de·cõge Atar, não tinha libe:r...: pa'rticular ir1tereffe pola conjunção -
dade n'ein oufadia -pera confoltar do tempb,tomou omro caminho; . 
efias coufas coln alguem_,nem n1e~ · fazeüdo ·a1umar nas cafas d'elRey, 
i16s'algúa pdfoa ouíara de o .. fazen todolos principaes da cidade pera 
porqtie era·cóg~ At~r tão ciofo, q ' confultarem o que dçuião fazer,dá- · 
afsi o Rey co1no o's vaífallos anaa- _- do. elle conta·do ·recado qu~ elRey -
uão a:íiornbrados delle. Principat. - tinha mandado aó capitão por te-
men~e def pois qu~ da' fua mão éo1n tnçdio de;: o entreter naqlle i-~ peta 
.nome de defe,nder· a cid~de, · meteo · do vencünento;& afsí da ref pof\:a q · 
dent~o ndlà J:r?uitos a1nigos Perfo:»s"· elle mãdara: & per final det~r':'llina 
& Ará_bioss & todos ficará'o daqlle ~ão defpois que [e deráo muit:as ra".' 
diá_ da bat.afha viuos .& faõs: & os · zões,aílq1rarão que aceitaífe elRçy 
naturae~ da cidade c?mo·quem de- . ._ o que lhe Affonfo . d' Alboquerqtie 
fendi~ molheres &·filhos & toda a · m:mdara ·dizer: "porque aindà que . 
fubftancia .de.fua vida, dres forão · fuj éiçáo ·era igual à morre,todaura 
aquelles. q a pera~ráo. Com o qual em quanto os homés tinhão . vida, 
falecüp.'ento d<i: gente toda a cidade tinhâ9- remedia., & melh9r era ef-
fôi,f9~a em hum côntínuo choro, perar a cor,rdia daquelles homés; q 
~or9ue ale~n . d~ fer mal commn, a · fi~a foria. ~nto maes que ·pela 
:PªEt1cu:l~~~:nte todos . tü1_hão qüe experiécia que tinha viíl:o das pro_-" 
.~!1.9:~E.: e~ nao fe acbaua c~(a onde . prias ~erras de Ormuz; per que p~(:" . . .. - -- -- ._.,_ . farão 



Liuro Segundo. . - Foi. 3 t. 
fart o, todala~ q fe lhe.deráo não re~. :as partes na forma q abaixo vere .. 
ceber~o d~no:&· íegl.1do fe .' dizia era mos. Pera -maior · folcnnidade ··do . 
geme 4 macs pelejaua por gloria da qual aílentJráo que foíle e(te co11 ~ 
viétoria,c]porauerpoffedeterras,& trato jurado por elRey & íeusgo ~ . 

. conrérauãofe·cõ o d~fimjo de gual-· uernadores & por Aftonfo d; Alba~ 
t]Uer prea q .romauão,& com ellafe querque, em húa ponte de rnadeipt 
acolhião pera fua terra. Porq gente tão metida dentro no .~ar; gue PC? .. · 

· ~ andauaeípal1candçio mar,cujoin de!fe elRey eíl:ar ndla com todo 
této era 'eile,&odefeuRey fegurar_ apparato de [eu eíl:ado, & Affo11fo 
q ·as efpecearias .não entra.ílem '&o d'Alboquerque em os feus bateis. 
n1ar Roxo, a qual fegurãça eilaua nà. Apercebidas codalas coufas pera efia 
cofia do Malabar onde tinha o feu . folénidade de viílas & confirmação 
Vifo-Rey cõ forralezas ordenadas de paz) veyo .elRey ;i efia ponte ó1ÇÕ 
a dle fim fem conquiftarem as ter~ · panhado de Cóge Arar, Raez Nor- . 
ras do ferrão: bem fo podia efperar di'm, & de feus officiaes & mires der. 
qu~ o feu pedir tributo de vafialla- fua cafa; que faõ os nobres .del~a, ve.;: 
gem auia de durar pouco, & maes ilidos de feíl:a com todolos infrru~ 
podia Cerque húa copia de dinheiro menros dç prazer que elles vfaõ nos. 
que lhe deífem remíriatudo. Affen taes tempos; eíl:aodo a ponte toda 
tado efre confelho entre ell.es, por . cubeita de ricas alcatifas & tolgada 
caufada prdfaque Affonfo d,Albo- de pannosdeouro & fedà daquellas 

· querque deu ao Mouro, logo em 'partes, onde elRcy fe a!fen.tou ert1 
amanhecendo n1andou Coge Atar feu aíf ent0 efperando que ;Affonfo 

. 'por húa bandeira branca nas cafa.s .. d' Alboquerque vieff e. O qual ao 
d,elRfy,& com os dous Mouros de tempo que parrío .das naos com feu . 

· recad.o veyo outro h_omé principal . apparato de batei~,afsi foi teme~o(ó, 
chamado Raez Nordim feu gu~zil de ouuir a expedida deUas,como ~~ , 
pera fe verem cõ Affonfo d' Albo- legre pera folgar d.e ver~ foa chega.; . 
querque & começaretn de enteride( ~ â ponte. Porq á par.tida tudo era 
en1 o negocio da paz : poréj Côge fogo; trouo~da da arrdharia:& cbc: 
Atar como era caurelofo , primei- gãdo â ponte1ouuirio trõbetas:,atá."'\ 
io per eltes quiz tentar a vontade de ·bores, virão .balldeiras:; feda, efçarla 
Affon[o d' Alboquerque,· que fe ver tas,collares,cadeas,& ootrós arreyos 
c9m elle,Os quaes de(pois q vieráo de ouro & prata: afsi q {e 1'1os Per-
& tornarão com recados & apon- fios · aüia q ver, leuauáo os Portu ... . 
talI_le11tos de húa a Ç>Utra p~rte,aífen guefes muito q defcjar ,,& fobre tu~ . 
tau elRey no que lhe Affot1ío·d' Al~ do a viétoria qmdhe deu 'poder pe: 
boque-rque pedio: de que logo na- ra irem naqlle habito' a hú ~lto tá~ 

' quelle dia [e forn1ou hum contrato , illuH:re, como era · fobmeter debai ... 
~~ paz,, que f~ ~0.i~<?u pe~a ~m~~~ ~?d? jug? d:el~ey ~~ ~1an~elhfeu 

· ien · Q~ 
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fenbor·oi1rro Ret.Náo d0s ,_A1;roes . .Sem termos da 11oít1 parte aqudbs 
da b~ubara_ Berberia,nem dos Etbio -foas 'legiées de. tanto ·num'áó de_fol 
pias de Gui'nê, nem .d0 Gc:mio do dados , fomente guatroc~ntos & 

· Malabacou de outras prouincias ça: feí1'e11ta Pormgueíes , fracos & dc-
faras da-pohc1ada noffa Eutopa;cn- · bilesem forças corporaes, oorrot?.:. 

. jas carnes"fc cobrem mal cnber.G1·s pidas per táo,..diuerios dit:nas &·va:. 
·oom hu~· pobr'e panno de l1á au rios mantimentos,.o:btoH ·ndles t~
algodáo, & cujas alfayas & appa.~a- to a v:: md·e de feu a:nilriio & .obe-· 
to de cafa:& feruiço .de foas pdfoas di~ncia & lealdade co.m q~1e feruetn 
he' hiiía b:nbara pobreza, per6 que a.feu Rey, que totbando per .força 
em-gtandeza de terra~ num·ero de de armadas tantas v1llas & lugares 

''. pernas fejáo mui pod~rofos: mashú '.deíl:e Rey:nn :Orm·u_z: alsi fe feze!,áo 
Rey da am:igua & real profa pia dos temidos C'ólll foas viétoria.s que dé-

. Pe.rfas, geme t~crpolitíca em fcion- tto na fua 'tnetropokOrrnuz, entrá()) 
- cia,:armas, gonei:no, coíl:l1mes & veíl:idos de fefl:a a t1 ium1ihar de hli 
. trajo, que não achou Xenofom Rey q tinha em d:c5Íel1foõ della tão 
. Reys n1aes illuihes ·né potJo maes · urai1de nu·m·ero deuaosno híM.r,ta~. 
110bre con1 q per féu exesnplo' po- ~a gente de a.rmas e1n.rerra, & m~q 
ctle[e doutripar ·aos feus Gregos ein tão tem'erofo de co·meter,que co~ 

··a fu.a Cyripedia q eCcreueo. E pofi:-0 ~azáo ·em· 'C)s nõífos. f.m:gindo ct)!(n 
q.ueao '.prefenre ·.em ailgúa nTaneira fetevdàs '.pod.iáo efperar'o que cui"' 
, dh~ barbarizada ' efia gente Pedia <.fauão del:les,feré tom~dos âs máas 
com a f.eéta de Maha·med, & ·entra~ &; pofios debaixo de ley de ferni" 
dados Arabios naqudlas regí'Ges, · dão.MasD~os,em tujt0 poderefl:ão 
.aincl,a Gõ tão· grádes & n1ag11ifrcos todolos R1eynos & eftados d.a terra, 
ndlas coufas, que todo fou ferriiço & .querem.:dho naquelles q vetteitn 
he .ouro, prata, perlas, petlrarià; & fem: fangne po~ tbnfiffaõ da füa .fe1 
fedas: -& r·an to diil o~ , que fe podem · neile dia "trouxe a potenda .d:eft.<: 
·auc:r'pot prodigos & mimofos no Rey infiel a fe fobmeter d.ebaho·do 
·modo"dé fe tratar, porque as al~~ri.. cfcabello .dos . pês d,elRey Don1 _ 
fadas de ouro & fedâ .de feu efir:tdo Manoel, na entreaa que fez de fua 
podem .feruir de riquifsimos docê.is peíioa aquelle ill~fire capitão Af-
<la cebeça d'a!gGs Reys & Princi- fanfo d' Alboquerque, q ali efüura 

. pes deita noífa :Europ~. ,finalmente . _em feu nome: o qual em· chegahdó 
·he.gente q quando Gregos · & Ro- a el-Rey, o abraçou -mufirandolbc 
n~ano~ Çe' q.uere~ gloriar em fuas 'maes amor de pae, qne feueridãcle " 
h~ft?~1as ', te~ebra~ co~ maes fa_ de viétoriofo capitão. E palfados-õs 
cud1a algua Vl'étGna/e ~delles teu_e- aétos daqnella primeira vifb aíltn ... 

. ' rãa , do que nos ceJ,ébramos efl:a tado cadahum em' fua cadeira· no 
.. pri~neira que~~u~m~s ~eí~c Rey._., .cabo da po~1te,. & foito filencío:em 
· ~ ·" , · -, Pcdico 

; . - -· .L-
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~:: t Perfio hua vez & em noffa língua as efcripturas do. pia" d§ ante eíl:auão 
· outra em alta voz fe ·leo todo o có- feitas & afsinadas, Affon[o d'Albo~ 
trato que era feito e.ntr' elles. A fub- querque entregou a fua a · elRey , a 
Jhncía do qual era, como elRey qual era em Porrngues & ao noíf o 
Ceifadi~n fegundo Rey ddl:e nome . vfo; & elRey cntr~gou a foa ao [eu 

: em· órmuz,gue ali eíl:aua prdente, em .duas linguas Pedia & A~ãbia: 
! [e.fazia vaíf.:1110 d'elRey dom Ma- · efcriptas em duas folhas de ouro 
· nuel o pri~11eiro defie nome em batido ambas ,,de hum teor cadahúa 
· Porrngal cõ i:ributo de quinze mil com úes fellos, ~um ~'elRey de 

xarafijs de ouro em ~adahú anno_, · ouro,&. os dous de Cóge Atar & 
pago~ ~ias rendas daquelle Reyno a . Raez Nordim, .que erão de prata,· 
dle .. ~ílonfo d' Alboquerquç capitão · metidas em duas caixas de prata,fe-
da ·cõquifl:a daquella cofia da Ara- gundo coíl:ume dos Reys orientaes. · 
bi~; ou aos gouernadores & capi- Feita ~H:a folennidade de ·contrato 
táes g~raes da India , ou a quem o de vaífallageh1 ,& expedido Aff 0~1fo 
dii:o fenhor Rey d?m Manuel 1na11 d' Alboquer~ue d' elRey, ·tornoufe 
q~.ífe: & O h1aes rendimento ficaua COIU aquelle tri0pho de fua viél:oria 
a;.~lle.dito Rey Ceifadím pera de- às naos, onde · foi recebido com a 
fe :lfaõ & gouerno delle, & defpefa· m uíica da artelharfa com. que ellas 
dê fua peffoa & cafa. E que elle Cei.. celebráo todalas feíl:as : & elRey 
~adirn d'aria hum lugar na parte que tambem em feu modo etn fe reco ... 
elle Affonío d' Alboquerque · qui- lhédo, foi recebido de todo o p~uo 
feB:~; onde farião húa fortaleza pera moíl:rando terem todos contenta-
nella eibr hum capitão & 'certos . 1nento. daquclle aífento . de paz. E 

· homés pera guarda da faze1Jda que· náo fomente naquelle dia, ma:s n0s 
ali efl:eueíle do dito fenhor Rey dó . dous.feguintes, afsi na cidade como 
Ma11'uel: com omras maes concli- em as naos ·, por celebrar aquella 
~ões & declaraçõe~, fegündo fe no folennidade de paz, todos fe paífa .. 
contrato conthem. O qual logo foi ráo em feíl:as:no fim dos quaes co-

. jurado per elRey em o moçafo de meçou AfFonfo d'Alboquerque en~ 
foa feéb, & per Affonfo d'Albo- tender na obra da fortaleza com ti• 
querque cm bum limo dos Euan- tulo de .cafa de recolhimento · ,dos 
oelbos, & ,defpois foi jurado per qu~ ali auião de fi_car. Pera a qual · 
Côc:re Atar gouernador d'elRey, & obra elRey mádou logo 'pagar éin~ 
per!;)Raez Nordit~; & a[si jurarão co ~il xatafijs à,~onxa ~os quinz~ 
ambos quç receb1ao em gouerno o de tubuto, & afs1 deu · ªJ~da de to .. 
Reyno de Ormuz, & a peífoa d'el- . dalas. achegas & algús officiae.s & 
Rey em guarda pera o (emir com feruidores, aos quaes foi dado cui- , 1 

toda fé, lealdade, por ra:?áo de fo~ da~o de trazer & amaífaré o geíf o 
pouca i~ade, &e'. ~ina!ment~ :orno 'Com ou era m~ftura d'Eefterco;~~ 
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í1oíto ã rr\ãneira d~ birume~ dé·que· .raz:os quaes.vinháo pedir cerro tri.: 
vfaó naguella rena, principal.mé.re bmo que os Reys de Ormuz jade 
11as obras gue fe fondáo na aguoa, 1nuito tempo pagauão abs Reys da 
como fe eíl:a fundou: pegada.nas Pedia. E poreíl:e Rey de Xiraz ·fe.r 
caíàs d' dRey cdm duas feruintias, va{fallo do Xeque Ifrnael, que era 
húa pera a cidade, & outra pera.o · Rey de.toda Pedi.a & mui vizinl10 
m ar,de maneira que Cem perigo -p~ · a Ormuz, tmha cuidado deíl:a arre-' 
d.effe entrar & fair della fem lhe fer cadação polo tempQ do pag~men-1 

imr.edida a embarcação, ou vmda. tn fer chegado: que mandaua i.fto 
do mar a ella, & os noífos tinhão dizer a íua fenboria, porque como· 
cuidado repartidos em capirania.s aquelle Reyno .de Ormuz d.1:aua: de 
de trazer· a pedra ern batêis de ,hús baixo da proteição d'elRey de Po_r-
edificios & pedreira de húa ponta rngalJ&.adle pagaua tributo, a elle 
da ilha, onde fe chama Tu.rliháca. capitão com~ autor qeH:a obra per. 

~No lau'rar daqual obra tinha Affon- . ren~ia a ~efpofi<J q elRey de Ormuz 
fo d'Alboqüerque· dle módo, en1 feu fenhor auü~ de dar j' que viffe . 
iompcndo alua virfe das naos com fua fenhoria niífo o <-]ffe podia ref-
todol0s batti-s & dquifes ao lugar, ponder. Affonfo d'Alboquerque 
,& tanto q fe punha o fol,recolhiafe pofl:o q em algúa .maneira foubeílê 
ás·naos: & na maneira de 1ir & vir como os Reys de Ormuz pagauáo 
a gente fempre andaua c0n1 artifi- aos de Pedia hum tanto, ainda q.ue 
c-ios por encobrir aos Mouros quão não era tão particularmente,\como 
pouca tinha, temendo que fe elles fica arras,& lhe defpois foi ditrnpor 
º· foube.Qêm,podiáo reinar .algGa queefl:eCógeAtar .erahomerp fa.-
n1al.icia, porqueem:r'elles .era faina gaz .& manhofo, parecendolhe que 
qHc en1 as naos auia dous milho- dl:es embaixadores erão per elktra· 
més, ,&·por não perder dh opi- .zidos ali ·induHrioíarnente pera al .. 
nião, là 9 ::,; trocaua, como,reprefen~ gurn propoíito feu, mandoulhe di-
tado{. de húa comedia., vindo hús zer que .de mui_ boa vontade elle 
em d!uerfas figuras, ora · com húas queria dar re(poíl:a aos embaixado-:-
armas, or~ .. cô outrâs repartidos per res, que lhe mandaífe lá pdfoas de 
giros das naos. Auendo já dia .. s qt1e autoridade pera lha enuiar per elles. · 
·{e lauraua ne1':a obra com ·a maes Vindo dous homés honrados ante 
prc[a(\ue fe podia dar, mandou di- dle Affonfo d' Alboquerque, man4 
2erCóge Atar· a Affonfo d' Albo- doulhe· dar juramento em o fett 
querqoc éj na banda dalen1 na terrá· rnoçafo, entregandolhe hús pou-
firrne ein hum porto,que fe ch~1na cos de pelouros de ferro c9ado de 
Bander Angon,lugar onde ve1n tc:r artelbaria, & hús feri-os de lancas-& 
as cáfilas d~ Pedia, erão chegados molhos de feras, & diífe qu; pelo . 
~9~~ cm~~~a~9~~ .~:~!~~y ~e Xi: j~~a~ento .que !~11háo recebido 
·- ap~e: 

1 • 

J • 
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áprefrnraífe_m aquella~ co~las aos 
embaixadores: & lhe diíieffem ~ da 
parte' delle_ capi~ão mór, q os Reys 

· & Príncipes rributarios a elR:ey de 
Portugal feu fenhor,quando de ou-
tros erão requeri~os por algum tri-
buro,naquella moed~. lho pagauáo, 
porque della tinha os feus almazés 
cheyos.pera os imigos, & pera os a-
migos abria-feus thefouros, fo delles 
tinbáo nece(sidade. E fe elRey de 
X1raz algúa coufa queria á elRey 
Ceifadim de Ormuz,que dle Affon 
fo d'Alboquerque fic;ua ali fazen-
do húa fortaleza , a qual fe auia: de 
encher dàqueUa moeda, & de mui 
esfàrçados & valentes caualleiros: 
que a ella podia mandar requerer os 
tacs. pagamentos, porque elles aui-
ão de ref ponder por elRey Ceifa-
dim .. Da qnal refpoíla Cóge Atar 
não ficou muito cont~nte, por elle 
f.er o reprefentador deíl:es falfos em-

,.I:,aixadores/ cómo Affonfo,d' Albo-
querque foube defpois : porque co-
mo na obra da forté!leza,que crecia, 
fe accrefcentaua nelle· húa inc0im-
p.ortauel dor, vs:ndo oella hum du4 
r-0 jugo febre feu _ pefcoço que lhe 
abatia quantos penfamentos lhe re" · 
p[efe.ntaua a fu.a ry~annia· : & a gen~ 
te da cidade per hua p3rte tomaua 
contra dle fauor nella, & per outra 
111.áo oufaua leuantar os olhos con-
tra bum Portugues·: fer.u:ia o feu ef-
pirito em.bufcar modos corn o elle 
não foffe maes auaJ.ot te: & qua1?do 
_vio que. efüi inuenção .dos embai-
xadores lhe não fer.uio, hufcou ou.:. 
~ra· entradaJ & foi per dla inaheira., 
"'- - r .. _ - - . -- _.,._ - - ·-

• l 

Affonfo d; A!boquerque éori1 0 an-,,. 
daua encobrindo, que os Mouros 
não emendeffem? pouca geüte que 
tinha J & tamben1 por euitar def- -
manchos de botnés de armas: or-
denou que ein cada n.ao ouueffe · 
bum feitor das pártes , que com 
hum efcriuá~ & meya dtizi~ de ho- , . · 
més em [eu dia a gyros úío â cidade 
comprar mantimento , & o necef-
fario que cadahum queria. O qual 
n1odo de compr.ar elRey don\ Ma-
nuel deu P?r reghnenro a0s capi-
tães , 1 ogo nos prin1eiros annos de 
noífo defcobrimento, por não auer 
caufo de ferom per a paz e.ó o Gen~ 
tió dà terra .. &_ rãbé por os homés 
não preuertere1n & abaterem hús 
aos outrôs nas compr.as & v.end~s . 
de íua propi;_ia fazenda , zela11do o 
bem & proueito de todos. E por-
que os ho,més eráo maos de. con~ 
tentar das _çom pi-as que (e faziáo pe:E 
1náo deíle feitor & efcriuáo;& ela-

,. • ,., I ""' mauao ao cap~tao mor qu_~ nao a-
uiáo de comprar a joya nem o brin~ 
co pera f~as ·molheres &.filhas pe~ 
olho alheyo, por ferem .coufos_de 
appetite, de que 0rmuz .. he húa"fei., ~ 
ra deíl:as cobiças : accrcfcentou qtle 
poucos & pqµ.cos con\ dles doi.:1.S · 
ofliciaes t?fie1n â cidade rera traZét' 
_? gente Con.te11te no tra~alho ,da 
fortaleza. cóge Arar. como foubc; 
que os noílgs andauáo :de dous :em 
do~s- pela cidade co1nprando eftas 
coufas , mandou cinco ou fois ho-
més com algúas linguoas com xa- ~ 
rafijs de onro , que he húa moeda · · 
q~e val trezenros.re<les ~dos nQífos; 

- -- ~- · . E i. - ao.s . - ·- -' 
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·aõs ·c~i1uid~r toí11·Õ de ti, fe .qlf~riáo car apare·de de búa tafa (.f elRey q.~e . 
tJdicar, que lhe dariáo a dez xara,,_ vinha dar na obra que os noffos' ... 

' fij s por mez, (& que viueffém_ erri . faz.ião: com fundamento de a· hum 
fua lcy: cá delles não ' quenão·rnaes certo tempo quando os noífos eíle~· 
que enfi_nare~i.1 ·pelejar ao ii1odo ueflem maes defcuidadós co1-i: hum 
:Portugues aôs da cidade, potque golpe de gente entrar per ah· ·com: 
.lhe rarecia bem pera fe ajudardi'ffo . . elles' & outros a hum certq final 

\ qua1~do teneífen1 ·guerra" com os darem nos "9ue ,a,ndauáo á pcdr~~ 
Reys da terra firme da PerÍÍá, com com os bateis. Mas dl:e feu funda-. . 
que algúas vezes contendiáo . ,.As inento não ol.tue dfeéto , porque 
<:_iL1aes off~ttas moueráo a cinco ho- ant". de ir maes auante fobendo Af-
i:nés de · pot1ca forre . & de menos fonfo d' Alboquerg'ue com~ eráo 
confciencia ~- rres dos quaes eráo leJ · defappar~cidosfos cinco homés que 
U<rntif:cos, & .hmn ·Bifcainho, que di'f1ernos, mandou dizer a elle.Có-
fe chamaua l'ndl:re !víartim . arti- gc Atar que .l_hos e_nuiaífe, não fa_ 

· lheiro; & . hum Pedreanes Portl.:t- bendo ainda com-o eráo induzidos 
gués .naturàl. da. ilha da Madeira fi- per elle : ao que·'elle refpondco que 

, lhn de,_ húa Mouri[ca. f1.ccrefoen- . pela diligencia gue logo mandou 
tou ._maes ~ eíl:e ~ompimento de 'fazer na cidade, náo (e achauáo taes 

. paz que· fe:.caufou. dd1:es hmçados· homés & 'auia- fufpeira forem paífa~: 
com ·ós MGuros'.:> ·terdado Affon- dos:á t-e rra-- finne, &cómo dlaera1 
fo d'Al,~oquerql.ie po-r. -apgntador larga';ferião ja poilos em·faluó. Af..: 
da gente da.cidade que Cernia .na o- ~ nfo d' Alboquerque t~pliéou a ·e~: 
bra pera lhe pagarem feu trabalho; fte feu.iecado com .indfoação 'ai~ 
hum Ioá~ de· Ortega· Caíl:elhano: zendo que os homés lhe fofiem lo..'-
o qual ·por dl:a conuerfaçã,ç de.a- go trazidos & não curaffe-de maes 

, pontar .os Mouro~, & :por fer ho-' ' recados fobrefua fugida,fo-nâo fou-· · 
1nem. ·azado 'pera cõmerer dl:e fei..; bcíle cerro que fobre iffo ·meteria a ' · 
tC? ,~ defcobrio a Cóge· Atar quão cidade_ a fogo & Cangue : porque a7 . -
pouca gente era·a'noffa, & outras quella era a mayor inJuria que lhe. 
coufas .de. algúas diff,renças qne a- pódia fazer, ncgarlhe os homés çle · 
uia entre o capitáu n1Ór & os OU- armas d'elRey feu fenhor de 'que 

r· trns ca.pitães fobre .o fazcr ,daqud- auia de .dar conta, como fe ,cadahú 
la forta1e.za, _da qual elles ná~ eráo foffe feu fil.bo .. ElRey á.indinaçáo .. 
cpn~entes, com que ellc Ç~ge Atar . deíl:as palauras acodio refponden- . 
te~e ari!~10 pera poer em '-effeéto ó do per íÍ ,que a guerra & a' paz ~udo 
que deíc:pua, & ,~o;neçou per aqui. et íl:aua na fua n1ão, mas que lhe pe.A' 
~:n qu~nto os noílos de noite e fia- . dia que olhaíle que qualquer_danno· 

. uao cip as.naos que a 0bra da for- que [obre iffoffe fczeílê, t"!_áo fe fazia-
-~~!~za_~~~ua f~in .. vigia, ma~ou pi: a ü1ligos. :i mas a hu1n v~ífallo d' el-· . -- · -----·-· - -~ - - Re\7 

. " 
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Rey de Por.ruga!, êí1l:rêgue a elle ca-
pitão mór per hum Colenne contra-
to Jurado poucos dias auia:que pro-
tcfiaua fer innocente dos ho!-llês_ q 
pe.dia, & não fer caufa de nenhurn 
inouimento de guerra, a qual quan 
do era injafiaj fempre ficaua fobr~ 
a c~beça de {eu autor. . r.- . 

CAPITVLO V. 

!{ena guerra que Ajfonfad'Al 
6oquerque fez. á cidade Or-
mr-1,z_, te que o leiJi; ar ão tr_es ca 
pitães dos q com elle anda'uão 
f5 jefor ão á 1 ndia: f5 do q 
elle maesfez_ te ir inuernar á 
ilha Socoto.rà. 

~~~~ Fanfo d' Alboguer 
que a ef\:e recado 
d' elRey ref põdeo, 
& ouue de ambas 
as partes,& afsi de 1 

-~~ Cóge Atar ta ri"ta 
repetição de palauras abonando ca-
dahtim fua caufa: que fe foráo 
ace1~dendo de ymaneir~ no peito 
delles; té que ro1nperáo d todo. E 
o primeiro danno éj Affonfo d' AL-
boquerque rnãdou fazer, foi enuiar 
Affonfo Lopez d' Acoita , Antonio 
<lo Campo & João da Noua que_ cõ 
foa gente foífe1n en1 os barêis a hú 
arrabalde da cidade , & que traba-
lhafiem por auer algús Mouros à 
mão, & ifro afim de atormentar os 
da cidade: por a eíl:e. tempo ter jà 
fabido per hum Mouro chamado 

Coge Abrahé grão' imigo de Cóge 
Atar quanto a cidade defcjaua' a paz,-
& que elle Cóge Atar [ó era o <]Ue . 
quena rnouer guerra , & pera iíf o 
tinha picada a parede-das cafos d' el-
_Rey. Peró como todolos capitães 
erão contra o parecer de Affonfo 
d'Alboquerque ndle ro.mpin1ento, 
dl:es que mandou forão de tão m.â 
vontade em fcu peito, gLie naquellc 
cometimento maes enxotarão os 
Mouros)que H:iefozer outro.danno: 
fôme t1te por comprimento rrouxe-
.rão dous Mouros velhos, que rríaçs 

. forão trazidos ás cofias por faa inui 
ta velhice, do q elles vierão por feu 
pé. Cóge Atar como vio ateado 
o fogo que elle defejaua , pc_:>r ter jâ 
fabido a pouca gente que auia em 
as naos : aquella lioite n,1andou 
poe'ro fogo a hum bargantim que 
Aff onfo d' Alboquerque ,tinha ruail 
dado fazer, o qual · eíl:aua en1 ter: ... 
1110 q dahi a t~es [e pod~ra lançar ao 
mar. E começando arder, ouuirão 
brados do muro per lingua Portu- ,-
gues que dizião: Affonfo d'Albo-
querque acnde ao teu bargantim cõ 
os teus ' quatrocentos homés, que· 
ahi _acharas ferecentos frecheiros q 
te efperáo:& com dias _palauras di-
zia outras conformes, ao dbdo de 
h ú dos noffos fugidos .que elle era. 
Affonfo d' Alboquerque quando vio 
arder o bargantim, & lhe diíferáo 
as· palauras deíl:e mao chrifião, quê 
quêr que elle foífe, ardia o feu eíl">i-
rito vendo de quanto mal f~rão 
caufa aquelles cinço maos homés 
que fe lap~arão com os Mouros; 

- - E 3 ?::>~r~ 
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-S~bre õ 'qual cafo tanto que ama- · gnerra: & o que maes obrigou a t~: 
nheceó , mandou a Francifco de dos , foi veren1 que tambem bs 
Tàuora ·que com a gente ·da fua Mouros lhe teucráo ácatamento, 
nao lhe toífe queimar . húas· na- ê:à podendolbe fazer danno ao re-
os que eíl:auão· em efl:aleiro da- colher dos batêis~ di~1mularão có 
quellP!S a que j~ inandara poer o dfo, como gente q;1e tan~berri .lh~ 
fogo no dia da batalha: as quaes pefaua ~aquella guerra [er momda. 
foráo focorridas, de maneira que o Finalmente.afsi os da cidade, como · . 
fogo lauroLt" mui pouco; & quando os noíios crão contr' dia: fomente 
paffou. per diant~ das caías d'e!Rey, CÓ~e A~ar_ com (ua mali~ia por/eL1 
clef parou h~m tiro, com -gue lhe particular Interefle,& Aflonfo d Al-
n1ararão o piloto da·nao, que leu a- boquerque com defejo de vingan- : 
Ufl comíigo no batel: & Je 1naes [e ça, & maes por auer á mão os laq~ 
deteuera naguelle lugar, não fora a- çados, ambos defejauão de leuar a 
quelle o derradei~·o, porque vieráo foa vontade auanrc. E porque os 
·ourros tiros fobr.elle. O que Affon- capitães fobr'dl:a paixão que Af-
fo d' Alboquergue ·muito fentio, & fonfo ,d'Alboquergue q~1eria feguir, 

. j~ indinado do pouco acatamento o culpauão: elle por ddculpa, dizia 
que lhe tinhão, mand~u ontra vez · que infül:ir elle tanto naquelle ca- · 
aos capitães que foffem a húas ca::. fo, não era por razão dos homés 
f~s grandes que eíl:auão afaf!adas <]Ue fugirão, porque baíl:aua ferem , 
da cidade pare~endol_he que eíl:aria elles vijs & de pouca conta,pera os. 
ndlas algúa peífoa . notauel, a' qual pouco eíl:i.mar: · mas por não dar 
feÍ1do totnada,pode~ia per ell~ auer azo aos Mouros cometere1n outra 
aquelles cinco hornés: em o qual maior coufa, como tinha Cabido 
negocio fe ouuerão de perder eíl:es que já cometião no cortar da pare- · 
ca·pitães que a elle forão: _cá , Cairão de das caías, & por. iíTo conuinh~i 
a. elles .atê trezentos homés, e1n não lhe· difsin1ular agudla publicà 
:que entrauão muitos de cauallo, . pera os enfrear nas frcretas, vendo 
que os fezeráo recol~1er 'de melhor com quanto rigor fe punha ao c:i~ 
vontade,;do que a dles leuauá-o pe- _ fiigo della. Com as quaes razõe~ 
ta lhe fazer danno: & ante quife- & outras que elle Affonfo d' Albo...: 
"rão trazer nome de couardos,, que querqüe reprefentaua do frruiço 
à; vingatiuos, porque vião Affonfo ·d, clRey, obrigou a todos fazerem 
d Alboquetque ·que, procedia na- aquella guerra â cidade: ~· porque 
quella guerra maes p~r modo de ella [e manfü1ha da terra firme, & 
paixão, que de caufa mui ndtaue~; não tinha maes vida q aguoa, hor. 
& que aincla que a teueífe, a deuera taliça, & fruita que todolos ·dias 
difsimular té poer a fortaleza no · lhe vinha de .lâ, mandou a M~miel 
~~d~ · qu~ ~~!!~ p~~C:!ã~ f~~e,~ a T~le~,, Ag~nfoLopcz d'Acoíl:a, ~ 

· . Antonio 
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Ai1tonio do· Campo eíl:ar quà.ii e.m . como fua chegada foi ante ma1)haã, 
torno da ilha ~m cerres lagares, pe- & qu.:iíi fubita por n_o caminho te--
.ra. \W pediré não lhe vir coufa algúa, . rem tomado- lü1goa que lhe deu a-
~Qfíl qu.ç a cidade _f~ vio em grande uifo como a gente eíl:aua defcuida-
.apertQ. Por.gue alem da neccfsidade da, entre eíl:e defcuido & fon no pç-
q.qç: w1háo de fias coufas,algúas ter- receo a maes della, não fomente da 
~radas (g.ue faõ barcos pequenos)que gente de armas, que eíl:aua e1n guar-
foráo tomadas per elles, corrar~o da, em que entraua algúa·de caúalló, 
os narizes,orelhas,& rnáosaos Mou ~as ainda do ,pouo que !a bufcar 
,ros delks,& poíl:os em terra entra~ · . eíl:a aguoa de morte : de m·aneira q 
rão meyo~ .mortÇ>s pela cidade,. que os poÇos for ão atu pidos d.e morros 

. J 1zi;i bum grande terror & efp<u1to. .& viuos, atê dos caualtos que fe ali 
·,E como a gente 9ue nella dl:au:a, tomarão.E indof~ o ~apiráo da guat 

era muita, & corn eíl:as coufas uin·, da defies poços recolhendo cqm 
'guem de dia ne1n qc'noite oufaua algus que efcaparáo deft:e desbarato, 
paíl~r á terra firme, principalmen,.. foi 'da.r con:i-outi'o de fua morte : c4 
.te bufcar aguoa, de que tinbão ma- . neík tempo vinha d01n ~ntonio 
.yor necefsidade: ~lgúas· pcíl?a~ de .de Nor?nha em . hmn ·batel· co_t"* 
:noite !áo bufcar aguoa a hus tres gente em refguardo deíl:ouHos capi-
po~os queeíl:auáo em búa·pon.ta da cães.,.& era o lugar ond~ dom-Anto-
i.lba,cnde chamáo Tu.ru1nbáca,que nio o topou por fer e.í.tr~ico entre ó 
ferá da cidade.pouço maes d~ húa .mar & hurn morro.de terra tão :iza .. 
l_eguoa quafi 3m1to da praya :.fobre :do pera o cometer,,que e::C:muidou 3 
ps qu;;i~s poços Cóge Arar tinha po... -dom At1toni.o fair em terra á·:come-
Jl:o bm;n ~apiçáo com duzentos f.re.- - rc:llo -., onde o matou ·com dez -o~ 
fheiros, ; & vintecinco de caqallo, rdozc frecheiros que·b acotnp.aüh1.:. 
;ifsi po~ d~~epder efta .aguoa dos nof :ráo na mo.rt(;! , porque · Óutr6s qt~e 
[os. qqc 'ªli foífem ter, con10 por ; tambem vinhão col~ ~ue por fegu.:. 
teparti~ eptrc o -pouo,& ·não aq~r al:- rar a vidap leixadío." A.íf-0nfo d' Al':. 
oum d~fm:a,1.1çho fobr'ella. Da qllal. .boquerquetãroque foube ~o bon1 
~oufa fenclo Affonfo d'AlboqiJ.er..- fm:cdfo deftcs capitães ,:acodio!lo.J. 
c_ue· fabcd-o.r , mandou a Iorge go,&·r.emendo <;lue os Móurás vief 
13arreto. de Caíl:ro çom o batd da fom alimpar os poços c:om forçá.a<! 
capital:liaj)~ Affonfo· Lop~z d' Ac·o.. . gente_, -ainda .que foi c:oflltra par~cet ,. 
fia,& 19~~ da Noua co1n o.s feus,& dos capitães q~e andauá.-0 bem atior 
a ge . .nte oc~dfaria em qu~ eritraL1ão recidos deHa guerra: todavfa mai.~ ..: 
algúas pdloas. nobr~s J que foífen1. dou ficar naq:ueUe lugar ~ffonfo 
atupir aquelles eoços , o que dks . Lope'? ~tn o f eu batd , e·m f a .. 
. fe.zei;.áo bem ,<l ku faluQ-; & porque uor de hum. tiro, pofro 'ern bti~ 
~ -J : · ' - · - ~ 4 pa!f o 
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'1J ã Segunda De cada 
. paíl'o per onde a gente decia a .to: ~ondiçáo de fe perder €om toda a 
niar aguoa, que era iwcume de hu gente que leuaua: por fe arredar tá-

_tefo que eílaua febre elles poços,, to da praya, que quando fe qui2'. re-
coro o qual tiro, que era hum bcr- colher, poH:o que tinha m·andado 
ço,6carão vime homés, de que era ·a Affonfo Lopez d' ~cofia, & ~n~ 
capitão Lourenço da Silua hum fi- ronio d9 Campo, que lhe teuellem· 
dalgo Cafielhano homem de foa a embarcação frgura, achoú qua.ti 
peffoa. A gente cõmum da cidade, tomado · o lugar per onde auia de 
quando foube do calo defies poços vir a elb. Cá pera decer á praya on-
em que tinhão efperança de fua yj- de os batéis eítmáo, auia hum tefo;' 
da,andauão clan):ádo qúe ante que- . & como a nonà gente vinha afron-
rião cJptiueiro , que morrer á fede: tada das frechad'!s ,. defejofa de to~ 
. & era a coufa tão piedofa,que foi ne ,mar.folego dentro nos batéis, náo 
cdfarío ir e!Rey em.pelfoà,& Cóge curando de rodear pera vir a elles," 
Arar com muita gente de cauallo porque per efic tefo era maes curto 
& de pé frecheira pera ir ddàtupír caminho : lançarâo(e per elle, &; 
& tornar efies poços em que dl:a- vierão todos cair hús fobre os ou-
ua a vida_ de todos, ao" que Affonfo tros embaixo na praya, & foi. granJ 
d' Alboquerque acodio. Na qual ida ·d.e dita não fe efpetarcm. hús nas 
afsi de húa como da ootra parte ou- lanças dos omros. E não feri.ão em 
ue maes fangue, do .que auia aguoa :baixo, quando começarão frechar 
.dentro nos poços, em qu.e hum pa- nelles muitos Mouro2, parte que e~ 
.jem de .Affonfo d' Albuquerque foi 'fl:auáó aqui · em ciJada encubertos 

· .lnorto: por faluar o qu~l. dom An- do's batéis, como dos que eráo e1n 
tonio de Noronha, Iorge da Siluei- cima do tefo·, onde fo entreteueráo' 
ra, & outras peffoas nobfes · forão 1JOr fer lugar táo íngreme, que náo 
bem frechados, ainda que as ~ir mas qu,ifrráo decer per elle : porém dali 
defenderão em algúa maneira a cat. frechauão os poílos que efl:auáo tão· 
rie, & Gonçalo ~imado alferez apinhoados, que rodalas frechas {e 
de Affonfo· d'Alboquerque ouuera empregauáo nelles.,até rachare1n as 
de perder hum olho com húa fre..; haH:es das fuas lanças que tinháo ar-
cha que lhe fendeo húa fobrance- uoradas, fem . com ~lias lhe podc;-
lha. Finalmente ainda que a peleja rem fazer danno, nem manear por 
11ão foi cnm a peífoa d'elRey~ nem o lugarfer d1:refro. E dl:a1ldo to?os 
Cóge Atar, fenão com hum .Raez neíl:e perigo , onde ja era Affonfo 
Dilamixa feu porteiro môr, que vi- d' Alboquerque, que veyo arrode- ~ . 
nha diat)te em modo de de[cobri- •mdo por outra parte,quizDeosquc 

. cfor, foi ella de tanto perig?, que e- · tirando com hum berço dos batéis 
Jl~~~ A!!'9-~fo ~:A~~?querqu~ e~ ~m .qu~ Çe qu~ri~~ .c!?b~!car, deu 
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eth·o capitão daguelles frecheiros dos a elle, nãoacharáo coufa:iigúa, 
que acoílauão os noffos, o qual an- fomente hú:i monte3ría de veação 
daua a cauallo fobre aquelle tera, & caça de .perdizes que fezer jo: da 
homem bem lufhofo em feu trajo ·muita q.ue os Reys de Ormuz ati 
& arnias, & capitão em Caber man- tinhão mandado lanç:ir como en1 
daraquella gente: & foi o tiro tão parque pera feirem defenfadar. A 
viétoriofo,, que o tomou per húa cabada a qual caça, enrrJráo e1n 
coxa, com que o cauallo o leµou confolra de lcixarem Affonfo d' Al-
arraíl:ando por tambem ir ferido, boquerque & feirem pera á India, 
& eras elle forão os frechell'os ven- · com fu11damento que como fe vif~ 
do [eu capitãà efpedaçado,éj deu lu- fe fem elles, leíxaria aquella pcrfia 
gar aos i1offos fe 'embarcarem de & ·faria outro tanto : & quando 
vagar: a morte do qual elR~y mui- todos fe viílem ante o Vifo-Rey 
to ieütio, por fero [eu porteiro môr dom Fr.ancifco, cadahum aprefen-
que diílemos. Acabado efle feito taria fua razão : tomando por -cau-
por agudle dia, fe recolheo AHon- fade fu~ ida no arrazoamento que 
fo d' Alboquerqae ás naos : & peró fobr'ella frzerão, aos meflres & 
<]Ue fo~em algúa maneira arguido pilotos , & peffoas de conto que 
de culpa pelos capitães em querer com elles andauáo , efb,is razões·; 
auentufar fua peffoa com a frol da- • que o principio daquella guerra & 
<]Uella armac-la , não importando proceffo ddla ·, maes procedia da 
tanto ao feruiço d' el.Rey·, todavia inclinação de Affonfo d' AlboquerJ 
elle ' tornou · mandar a dl:es tres ca- que, que de algúa nofauel cauíà: 
pitáes, Manuel Telez, Affonfo Lo- & que · todo o danno que faziáo á 
pez d'Acofl:a,~ Anto~io do Cam- Cidade em tolherviremlhe manti--
po que fe foílem lançar naquella mentas , a n1e[ma frota o padecia· 
parte da ilha, que lhe elle ordenara por eíl:âr já tão necefsitada, como; 
pera impedirem não vir mantimen~ os proprios cercados, & pe1;a auer 
to nem ajuda algúa á cidade. ·E a- húa pipa de aguoa , lhe· cuíl:aua 
uendo algús dias que andauão úe.. muito fangue como todos fabiáo~ 
fia guarda, foube Aífonfo ~· Albo- por Cóge Atar ter poíl:o gente em 
querque per Mouros que tomai·~o guarda nas agl1oadas da terra "fir-
cm húa terrada, como a húa peque- me, onde a coftumauão fazer, ac-
11a ilha chamada Láxa , que efiá á crefcérando maes a eflas coufas ou~· 
vifla de Ormuz, auia de vir cena tras que tinhão paífado com Affon. 
gente com algmn maritimento pe- fo d~Alboquerque. E era que logo 
ra dali per terradas de noite fere- llO primeiro màu.imento da guer-
colher na cidade: ao qual negocio ra, tendolhe elles dito quão injuita· 
?1~!1~~u e~s tres capitães.: Chega: lhe parecia, & quão ncceífario era 

· - - - difsiml,1-
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:D4- Seg,unda'l)e-cada 
Jifsimular o defopparecer daquell~s da mão, diíle que 'nfpõderi~ a.eJ,lp: 
G.'.Ínco homés ré {e acabar a forra- & em elles virando as coitas , deu Q 

.leza em que traba_lhauáo , pera papel a hurn pedreiro que eH~uafe .... 
~maes a [eu faluo della obrigarem chando bum port?l da fortaleza, & 
a Cóge Arar aos entregar, & ara- diífdhe que o pafeffe por fe.cl\o & 
lbarem a foas malícias. ~chegarão a o cólrregaíle bem íle pedra & cal, 
tanto que lhe aprefontarão hum I?ª- que já leuaua a foq ref pofia, 1& que'." 
pel erp modo de requerimento afsi- ria ycr quem era tão oufado g ue 
nado per todolos; capitães & princi- desfaz-ia os p~,r.taes da fortaleza d'el 
paes fidalgos dafrota,:;i tempo q dl~ Rey feµ fenhor, por ver o que e\le 
Affonfo d' Alboguerque eftapa na rcfpondia aos taes requerimentos: 
~nefm.a obra da forraleia. No qual a qual coufa efcandalizou m.uiro a 
requerimento lhe reprefen.tauáo e- todalas peff oas que ião afsinadas 
fras 'coufas acima ditas~ concluin- nelle. Tii1ha ta1nbem procedido 
do que elles 1;ão ~rão ~brigados a · outro caía de q os cápitáes t!;l, prin:.. 

.lhe obedecer em maes, q n.aquellas cipaes fidalgos andauáo mui def-
coufas que trazia p~r ·regimento · goftofos, & era que cadahum ef pe~ 
d' dRey , que era andar de armada- . raua que feita a fortaleza,tin,,ha me-
naquella cofia da Arabia & boça . ritos pera ficar nell.a por çap~ráo: ~1 
do .mar Roxo , çontra ~s naos de º q~al" elle daua tl Iorge Ba{retQ de 
Mecha que entrauão & fahiJo per Caftro por ·leuar:hµm aluªr4 d'el-
ella bufcar efpecearia. E elle em lu- R,ey qµe o prpudfe de algúa. · farta-_. 
gar diff o leixauafe efiar ali fa_zenpo lezí}, & era efia dada com condi-· 
húa fortaleza tendo· aquélla ilha. de çã9 que' efteueífo ndla tê a vínd~ de 
húa parte Mou~os da cofia da ·Per· feu f q!;>rinho dom Affonfo de No-
fia, & da outra os da Arabia ,. geme ro1Jha, que efl:aua cm Soc<?tori. E 
~ maes cauaUeira de todo o Orien- po~que Iorge B<Jneto a n*á.o quiz 
te, que em dous dias partido elle aççeptar com efra condição,. <X. dlG: 
Affonfo d' Alboquerque dali podia Aff9pfo d'Alboquerquc: a ~ou a dó' 
leuar a fortaleza na mão , ~u~n~o Ag~onio de Noron.ha-, que a quii; 
m~es que a mefma cidade em fi era per aqudle modo ter té vinda d~ 
tw populofa, que fem elhls ajudas feu.irmão, ôç. elle fe paífar pera á de 
o poderia fazer; por aquella. fort~le- Socotorá

1
: parecço a todos que iilo 

~-ªficar mµi . remora -do efiado da e~a artificio pera [eus fobrinbos fi~ 
India & _paífagem das 11aos deíl:e carem naquellas duas fqrt,alez.as; 
.Reyno de Portu.gal , de que podia cá por feren1 irmãos não fe açião . 
r~ceber algum fauor. O qual reque- de defauir. Afsi qu~ ~çom a relação 
l'lmenro afsi defaprpuu.e a Affonfo de todas dbas ·c-oufas que .. eíl:e~ 
4:A~boqu~rque, qu~ t~~~,99lho tres çapitãe~ repreÇcntaráo . a~s 
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prindpaes das foas· í1ãos~os prouoca- qual rendo elle Àffonfo d; Albõ-' 
rão a c.1ue aguella feguinte noite [e _ <jUefCJUC mandado gue com Fran-
fezdkm frvela caminho da lnllia: cifco de Tauora foílê de noite a ter-
& em faindo da boca do eílreito, ra firme da banda da Pedia fozer 
foráo tao dirofos que tomarão duas aguoada a hum lugar chari1ado Na-
naos, húa de Cambaya & outra de bande, quando veyo ás oras da par-
Chaul, ambas carregadas de muita , · tida, não quiz ir: & forão & vieráo 
foienda, com -a qual prefa chega- taàtos recados de hum ao outro, té 
ráo ante o Vifo-Rey dom FranciÍ- que Affonfo d' Alboquerq1,1e foi á 
co. Affonfo d'Alboquerque vendo nao de Ioáo da Noua, onde a,.. 
t]Ue tardauão per efpaç? de dous chou a gençe. do inar · am urinada 
dias, mandou â ilha onde os rinha pofia no caíl:ello dauante,com vóz 
enuiaqo,3 Diogo Fernandez Pere.ira que elles não vinhão obrigados pe~ 
indl:re da fua nao em hum batel,& ra andardeannada por ferem dénao 
achou fo1nente hum ho1nem, que de carreira da carga da efpecearia·. 
per defcuido quandp fe elles reco- · A qual andaui maes pera fe ir ao 
lheráo âs naos, ficou em terra: do fundo, que efpancar o mar, & fe os 
qual Affonfo d' Alboquerque foube capitães quiíeráo fal uar a pimenta 
á fua-- r,artida & as cauías porque que nella hia per~ Portugal baldeá~ 
(fegundo contamos). Sobre o qual doa em a nao que Antonio de Sal-
cafo elle não fez maes que n1andar danha trouxe, tambem elles que-
tirar in(homento do eíl:ado em que riáo faluar fuas vidas., & maes que 
tinha p<?fio a cidade ao tempo c1ue não tinbáo braços pera andar todo 
fe forão~pera o enuiar a eíl:e Reyno dia remando nos batéis, & dará béi 
aelRey: &,o maes que pode, _difsi .. · ba de contino por fe ,a nao não ir 
nrnlou a triíl:eza defie, que elle mui ao fundo, & fobr'íílo as armas ás 
to fentio; ' & como quem fazia pou- coíl:~s, & maes paqecer fome & 
ca conta da ajuda delles,não leixou fede. Affonfo d',Alboguerque co1n 
de proceder no modo do cerco que dlas & outras·palauras (em mui_tas 
tinha fobre a guarda que não vidÍe das quaes elles rinháo razáq )'ficou 
focorro algum á. cidade. Pa!Tados tão confofo, que conuerreo are[..: 
poucos dias que e.fies capitães erão pofra a Ioáo da Noua dandolhe a 
idos, fofcederão coufas cõ os dous · culpa da.quella _vniáo: & finalme1r 
capitães gue ficanão, com que per te de palaura em palaur<} pos nelle 
algús d;as os veyo a fufpender das as mãos com menos acataméco do 
capital'lias: p~rgue como andaua qu.e merecia hum capitão d'clRey, 
cfcandàlizado da dcfobediencia dos poíl:o que Ioão daNoúa não teuefl(; 
outros, não quiz fofrer a eíl:es cou- 1n1es fidalguia em fa11~1e,q as qua~ 
fa algúa deíl:a gualidade. E a prime- lidades q atras apontamos ,que uel-
ra coufa fo~ ~~11:1 !oáo .~a- ~o~~' ao · !~ au~~: ~~~a~~ dali prefo â meíma 
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~d, Segunda Decada 
í-Y.lõ de Affonfo d' Alboquerque, porque fubindo pçr húa de ada a-
não tardou muito que tambem cima, lhe matarão · diJnte delle 

· fof pendeo a Francifco de Tauora bum h?men~, & ferirá'? outros & 
com prefunção que teu e defeque- . elle fo1 dernbado & bem fendo: 
rer ir pera á India: porem paffado 1nas acodiolhe Gemes · Teixeira, 
aquelle furor, foráo efres dous ca- ' Ioão Teixeira, .Nuno Vaz de ca .. . 
pitáes t~rnados a foas naos, & c~1n i~d-b~anco,_& ~urros .._que o . li~1~a~ 
elles fo1 fazer hum honrado feito rao~ & aqui fo1 morto o cap1tao 
á aba ~ixome pegado com ter- das cafas, com que· os tviouros as 

- ra firm~, que fera de Ormuz até defpejaráo, & os noílos fe fezerâo 
tres leguoas, & o cafo procedco fenhores dellas, ficando perto de 
daqui. Soube Affonfo d' Alboquer- oitenta morros per ellas nos laga-
que pelos Mouros que . cada~ia te res onde os no~os lhe tirarão . a vi-
tomauão nJs terradas, que paílauão da â cuHa ·de iel1 proprio fangue. 
da terra firme pera Ormuz, co~o Defpois cmn outra tal noua de vi-
da.ilha Babarem vinha pera aquella rem ali mantimentos, tornou Af-
de ~ixome hGa armada com fanfo d'Alboguerque a eíl:a ilha 
focorro de gente & mantimentos, ~ix6me a hum lugar chamado 

· que fe -auiáo de recolher em húas Meloal: onde tambem ,achou re-
cafas d, elRey que · ~inha naquella "íiftencia de maes de quinhentos 
ilha ~ixome, pera dali fe paífa- frecheiros, leu~ndo elle oitenta 
rem de noite ao Ormuz. Por im. homés fomente: a qual gente ali 
pedirº. qoal focorro, foi ter a e~a mandara elRey de Lâra pera fe paf .. 
ilha: {.$c. pofio que ouueráo viíl:a far a Ormuz e1n focorro .com al-
àa frota dos Mouros,corno todala~ guin mantimento, de que eráo ca-
velas eráo cerradas Ugeiras que cor- pitáes hús feus fobrinhos ambos ir .. 
rem muito á vel.a & remo,poferáo- mã?s: os quaes o fezeráo tão valen .. 
fe em faluo. Afronto d, Alboquer- temente na defenfaõ <lo lugar, que 
que p<lrecendolhe que nas cafas · ambos ali morrerão com a f!laior ' 

-d, elRey podião achar algúa coufa parte da gente que tinháo . E por 
pera prouifaõ da cidade, & daral- ferem pdfoas notauéis, Affonfo 
gúa ceu~dura á gente de armas que d' Alboquerque mandou meter feus 
ficou çom 1nagoa de fe as terra- corpos em búa terrada & com elles 
das acolherem , íahio em terra no hum Caciz ~ homem de grande 
lugar def\:as ~afas: em guarda das idade que achou em húa mefquit~ 
q~aes achou rnaes de: trezentos ho- _do lugar: per o ~ual mandou a 
mês ; cm que entranáo (effenta de Cóge Atar bum recade que ali lhe 
cauallo,que as defendião mui va- enuiaua os defrnfores que o vinhão 
lentc~1en~ecomo · caualleiros. On- (ocorrer, & que elle Caciz lhe con-
~e ~.?ª9 da ~oua ~~1~~ra 9~ ficar, ~aria co~o morrerão, & afsi qué o 
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acompanbana._ ~imàdo o lugar; cordia, .& A!fonfo d'Alboquerque 
o m~ym~ defpo30 que f~ delle ouue, . a Socoro.rá. E porque no tempo 
foí hua.alcanfa t]Ue ~eru1a em a meC. que elle p~lifou eíl:as coufas & in .. 
quita, a qual t~~1~u~ qu~p a meta- uernou ndl:a ilha , paffarão outras 1 

de da cafa , & nao a pod1ao ~1ouer afsi no Cairo & na India como 
qÚatro hot~és : & dbn'do cm pre- em duas armadas que o . a~1no de 
fade a_ partir per~ a poderem trazer, fere & oito partiráo deíl:e Reyno 
chegou Affonf o d'Alboquerque &- pera lá: faremos de todas relação 
comproulha, & defpois a n1a~1dou no feguinte capitulo por efre [er o 
a Sanétiago de Galiza pera ferniço feu lugar. 
de fua cafà por elle fer caualleiro da r • 

fua ordem e111 memoria da viéto- CAP I TV LO . VI. 
ria ·que ali ouue. Vendo.elle Aflàn-
fo d' Alboqu~rgue a gente mui can~ 
fada dos trabalhos que leuauão de 
dia & de noite nefles & em outros 
falros) & . afsi no roldar toda a ilha; 
& que a nao Frol de la mar de Ioáo 
da Noua não !e podia foíl:cr Cobre 
a aguoa por a muita que fazia: de-
terminou de ir inuernar a Socotorá, 
por [er jà tempo, & deu licença a 
João da Noua que [e podeíf e ir á 
Ind1a a correger a fua nao pera car-
regar &·[e vir a elte Reyno , & afsi 

· a Iorge Barretb de Caíl:ro, & a Ga[ ... 
pa~ Diaz que fora [eu alferez ·pela 
aleijão que tinha da 1não que lhe 
cortara0 na entrada da nao· Merij. 
Partido de Ormuz na entrada de 
-Março; & fendo tanto auante c:;o:.. 
ino . !v1a[cate , pofio que a licença 
que Ioão da Noua tinha p,era fe par-
tir, auia de fer quando elle Aifonfo 
d' Alboquerque o expediífe, vendo 
que o leuaua rriaes longe do que 
co~1Uinha ~ foa naücgaçáo pe_ra a 
India, elle náo ef peró~1 por mae~ 
expedida,& de noite fe fez na volta 
d~lla,, ~nde ~~egou ~ ~e~s · m~feri: 

. f (omo o.Soldãodo ( airo fez; · 
. húa arniada pera a lndia . 

· dejpois q o padre frey Mau-
ros tornou ao Cairo: f5 do 
q Mir Hocem capitão mor., 
de/la pd:jfou,te éhegar a '])~o~ 

"'n O MO atras efcreue.~ 
· <:p' 1 - n1os,a efie Reyno ve-:. 

~~~~~._, yo .húreligiofo per no . 
WG~Q~~ me frey Mauros mà-' ' 

.. ioral da cafa de fanéta-
Catharina d.e Monte Sinai,com car 
tas do )?"apa a elRey dom :Manuel 
fobre o defiíl:ir -das coufa~ da India-
por razã~ ·das ameaças dá Soldáo . 

. do Cairo.-Efre rd~giofo tornado ao 
Papa com a refpofl:a d'elReyJ elle o 
expedio , efcreuendo ao Soldâo o q 
fezera naquelle cafo fobre que frei, 
Mauros viera a elle : do qual pare~' 
cul'armente fe podiaínformarconi 
outras palaüras ·que refpõdião ao i 
lhe tinha efcripto o Soldão. E po-
íl:o que eflc frey Mauros nao 1eua'4'. 

. ua •uef poíl:a confo1,mé ao feu d~feJ 
-·-· - -· ·- ~ .. ~- "'-- -· jo, n~l~ 
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~- · rn.a Segunda Decâda 
jÕ: nem .pbr i'ílo tÕniod COffi ÔS te.- des,cÓm i1Úa a'nnalfa ~a r"elj~~O c~e 
mores éj ·elle trouxe d'à~1te elle: po( · [é1s naos & ,q ~1 atro gales,em q trazia 
ir mui farisfeiro com· as razõç:s do obn de feifcentos bomés de pekp! 
cafo, & a(si das efmolas que elRey deu ndla a~mada cio Sol.dão, me-
dom .Mailud lhe deu pera a cafa de tendolhe cinéo naos· n,o fondo _& 
fanéta Catbarina. Nem · menos o tomou feis. Na qu'al peleja lhe ma-

. Soldáo executou o que ~:h!Te q áuia tou trezentos hómês, ·& das outras 
de fazer: fomente conuerteo o 1m- í1aos ainaa algúas fe perderão corn. 
pero de foa furia em mandar fazer hum temporal que defpois teueráo: 

.. húa armada pera comprir com o~ de: mai1~ira que dez fomente fodo . 
prin~es quê lb~ fobre iíl~1 tinhão ter a~ p_orto de Alexandr~a. Leu~da 
efêrjpto da Ind1a, como d1!Temos. a madeira pelo Nilo acima ate o 
E porque o Egypto por razão de Cairo,def pois que ahi f~i laurada,a 

~ não chouer nelle, car~ce da criação leuarão em can'l cllos~per rres j~rna- · 
de muitas coufas : ·foi necdfario ··w- das té Soez bum porto do mar R0-
:Soldáo prouerfe de fota ddl:as que · xo que efl:á no vltlmo 'feyo delle:·& 
faõ as princ~,paes pera as taes ex-pedi porque com a perda da outra rna.~ 
ções, madeira,ferro,breu,velame,& -deirafaleóa muita .da neceífaria pe-
-officiaes pera o lauramé~9 . das naos ra íeis naos & feis galês que fe auião 
& gal~s que auia de fazer : a mayo~ -, de' fazer ·aquelle anno ré fe prouer 

- ·pane das quaes coufas ouue do mar _ de rnaes pera outra armada , em a 
de-Leuante, princípahnente madei- · terra do Abexij a9 longo d6 mar do 
ra que fçi cortada, nas montanhas ~ porto .Alcocer pera baixo contra 
. de Ef candal.or. As ql1aç:s por f~rem ~oez. em algúas ferras que cae1n [o ... 
J1as térras do Turco,& entre ambos br' dle, foi cortada· algúa liação pe- · 
naquelle tempo auer quebra,dize1n r3 gal-ês & outra màdeira delgada. 
que ouue elle dta madéira 4'infian- bem fraca, & chan~eca, em que [e 

-'eia cle Venezeanos .: & indo carte.:. nioíl:ra a eft:erilidade da· terra. Aca·-
. :gad-a em v.int~ cinco naos,& en1 fua badás efia~ doze pe~as & forneci-
.. , guarda oiwceútos Mamaluccs, pa- das de gente .do mar,. a.mayor par-

.rece que permittio Deus que como te ·da qual era leuanrifca de toda na-
efia armada fe fazia contra Portu- ção, dell~ que i'a per fua vonra.de & 

· guefes,que Portugues_ encetaíle l_o; outra que foi tomada das naos que 
go a-madeiradella,co1n0 pronófh. eíl:atiã6 em o porto de Alexandria: 

-· .co q def pois auia de fenecer a m áos parti o Mir Hóçem capitão môr ~kl- -
de Portuguefes. Po que andando la caminho da India. ·O qual pero 
frey Andre do Amaral Bailio defl:e que não fo!Ie l.'vfamalm::o . dos-que 
Reyno, noífo natural, & conferua.. nndauáo'eleétos perã-0s taes caraos· d h . b , . or,& e a~celler d~ o.rdé de S.Ioão foi- efcolhid~ pelo Soléláo por fer 
~~-~uel!~ tc:m,po ~Ç~1íl:e~~~ ~nl Ro-: ~aualleirc/de fua peífoa & lULli vfa-

1 
· ... ~ • 1 - - --- - --- - - do 
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do n~s coufas do mar : cuja nature~ grinos>&.-corl"cerrou.fe com efie Xe~ 
za era húa comarca a que os Perfas ciue, que lhe queria dar cada anno 
chamãoCordiílão,que heentre Ba- doze mil folranis, moeda de ouro 
bylonia & Armenia; & por razão do feu cr~nho, que ferã.o da no{fa 
~a · natureza tinha por appellido doze mil cruzados , & não teueífo 
Côr, donde entr' elles era chalpado conta com as cáfilas,, & as leixa[e 
Mir Hócem Côr;Mir ace.rca ~os Per . paífar francamente, dando a ei1ten-
fas (erue de pronome & denotação . der gue fazia efla obra em 1nodo 
de honra, a qual fe dâ a· homés· que de eftnola & charidade âguella po-
(aõ feiros capitães de gente, ou tem brc gente. Mas a verdade era trato 
ja nobreza do fangue deHes;& HÓ- de mercadoria , porque todo pere-
cem he nome proprio, & Cór ou grino que partia do Cairo ou das 
Cordij appellido da patria. Em dla terras delle Soldáo,na cáfila em que 
arh1ada que leuou , 1áo até mil & '.ia, ficaua regifhado pelos feus offi-
quinhe_ntos homés de armas, & fe- ciaes, & _pagaua dousfoltanis, hun1 
oundo o caminho & obras que fez que d' antes pagaua de portagem, & 
~- SoldáQ,mandou a rnaes que á ln- outro que ellc dizia pagar ao Xe-
dia em adjutorío dos Mouros: por que, na qual paílagcm tinha húa 
que chegado ao porto de Imbó,que grande ret1da. E como lhe era cou-· 
he húa pquoação principal da cofia fa dura dar ao Xeque os doze mil 
da Arabia,que diíl:ará da fua Metro- foltanis,auia quatro annos que lhos 
poli Medina Elnebi,que q~er dizer, não queria m~nda.r pagar, que cau .... ! 
cidade do propheta , obra. de deza- fou ao Xeque tornar ao roubo qqc 
íeis leguoas , entrou nella per força d• antes fazia. O S9ldáo moflran...: 
de armas,& matou o Xeque dali, o do que zelaua o be·m comrnum,& 
qual acodio de dentro do ferrão có que a dle como Calyfa da feél:a de 
muitos Alarues a lhe defender a fai- Mahamcd pertencia a emenda do 
da em terra. A caufa do qual danno · danno que era feito aos romeiros 
que· Mir Hócem ali fez; foi porque de fua cafa: mandou Mir HÓcem 
cfte Xeque era fenhor detodaaquel que traballi;iffe .Pº çirar efle mao 
la comarca,per onde todolosMou- coíl::ume ao Xeque,& quando náo, 
ros def\:as pa~tes do Occ~dente vão q _lhe tomaífe eíl:e porto de Irnbó, 
em romaria a foa caía de Mecha: & . -<]Ue era a melhor coufa. que elle tí-
como ef\:e era fenhor do campo, o- nha, & de rnaes renda pala entrada 
briaaua a todalas cáfilas de.íl:es ro~ & íàida que as cáfilas dos peregri-. 
mci'ro~ a lhe pagarem hum tanto nos alifaúáo, & algúas mercado-
por çabeça. E porque neíl:e modo rias que daquelle 1nar concorriáo 
de arrecadar direitos fazia esbulh0s a elle. Mir Hócem tornada d\:a vil... 
de quanto achaua: acodio o Soldáo la de ~~bó,,pos log? nepa gente d:_ 
do Cairo aos clamorês . deftes pen:- gqarm~a.o~& exped10 huanao dfls q 

- --- - - - -- - - - - - - - · - - · leuaua 
- __. 
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1eüãua cÕm ·a!crlin1 defpojo do que partidos delle.Donde fe caufou ale~ 
;;li ouue: mandando con;_J elle noua uanraréfe algús Turcos com hum 
ao Soldáo da viétoria que daqudle galeão, de qne era capiráo hô Mou-
barbaro ouue & pedindolhe maes ro natural de Tunez torto de hum 
gente pelo qu~ ali leixa~a. Exped~- 01~10 chamado Ráez~ollafa)o qual 
da a nao., partiofe elle tambem via . f01 ter com efie ga leao a DabulJon~ 
de Iudâ cidade marítima da Arabia • de .. o,varou.: & defpois fez o queve-
onde chegou, a qual era tributaria _ .. remos adi_ante.:N1ir H~cern dcfpois 

. ao Soldão na terça parte dos direitos de ter e[cnpto ao Soldao corno eíl:e 
que pagauio todalas rnercadorias:o · capitão fe lhe leuantara,& que toda 
qual tributo auia arinos def pois da · a mutinaçáo da· géte ~ra por lhe não 
noífa entrada na India que lhe não pagarem foldo que tinha vencido; 
pagaua hum Xeque fenhor da cida- & o Soldão o pràuer com dinheiro 
de chamado Darauij, dizendo que & gente em as naos que lhe rinha 
noífas armadas impediáo o rendi- enuiado com parte do defpojo:par-
m~nto que tinha,& eífa pouquida- tiofe caminho da India, & paffou 

' de qúe auia , lhe era neceífaria pera pe.r a cidade Adém, onde [e deteue 
deferifaõ da cidade:, fe ali foif emos quatro dias fomente. E dabi foi co.;. 
ter. E porque Mir Hócern lhe não freando a terra ré Calayare, onde o 
conheceo deíl:a razão , veyo o ne- não quiferáo receber J dizendo que 
gocio ajuizo de ferro,entrando el- dtaua por elRey de Portugal : que 
le11 cidade â força de armas :.& pero fe era verdade que dle !a bufcar os 
que os alarucs eráo mal armados Portuguefes , em Ormuz efiaua hú -
e111 comparação da gente que Mir feu capiçáo que o foíle ver,entáo da 
Hóce1n tinha, & fomére com paos tornada lhe fariáo o gafal hado que 
toftados de arreme~o offcndiáo feu merecefTe; ifio diziáo elles por Af-
imigo, p9r ferem muitos, recebeo fanfo d' Alboquerque, que (como 
Mir Hóccm tanta perda de gente,q ef creuemos) auia pouco que paôara 
lhe conueyo efperar ali té o Soldao per ali·& efiaua em Ormúz. Mir 
ma11dar maes, a qual lhe mandou H6cem porqu~ muita parte da foa 
pedir per húa nao que daqui expe- emprefa de nos lançar da India efia 
dia com parte d<? defpojo. Tirando ua no fallor d'elRey de Cambaya 
a qual parte, toda a maior da outra & de Melique Az capitão de Dio, 
.Gue lhe ficou, elle Mir Hàcem re- .de quem o Soldáo tinha recebido 
colheo pera fi fem querer partir có cartas de grandes offertas, & leuaua 
a genre de armas;qizendo que todos por regimento que prilneiro ~ paf-
íáo a foldo: & ainda efie defpois da fuffe a cofia do Malabar, fe viíl.e cõ 
primeira paga q ouueráo em o por- Melique Az,& fe confonnaíle com 
to de Soez,_não lhe tinha feito ou- o feu confelho, & vontade d'dRey-

\ ~r~ a.ue11d9 )ª qua~rc~ m~~s qu~ ~rã~ deCambaya a~erc:a de 1.1ºs ~omcrer: 
· não 
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i.1ãp [e quiz deter em Calayar.e nem Cochij, & correíl'e a coita tê Chaul 
tomar o confelbo que lh~ os 1nora.:. como ordinariarnente fazia naquel..: 
dores da~1aõ que foíkm a Ormuz; les me[es do veráo. Qs capitães das 
a bufcar Aff'onfo d'Alboquergue', quac:s erão Pero Barreto de Maga- . 
Ante ouuindo dizer que per ali an- lháes, Duarte de Mello ,'Gonçalo 
daua armada noíià, fe partia maes Pereira,_ Francifco d' Anhaya, Anto-
prdles, remendo que o' .podia en... nio Lobo Teixeira,& Payo de Sou-
çonrrar: porque eíl:aua mui nouo . fa, & Diogo -Pircz ayo ele dom Lou. 
no modo que auia de ter ~omnof- renço,cadahum en; í!Ja galê : &_os· 
ço,&-queria primeiro ter informá- outros leuauáo nauios redondos & 
çáo de Melique Az. ACsi que com . latinos. E porque algúas das naos,_ 
.eíl:e fundamento fez fua derrota a em cuja guarda e1le i'a, i.'áo ordena-

. Dio, 0~1de foi recebido com muito das pera.a éidadeCbaul,& elle t~ ah 
gafalbado por eftar cada dia efpe- feuaua determinado correr a coita; , 
rando pôr elle, cá tinha cartas [er Já ·porque o maes pera cima era ja do 
poflo etn caminho; com a vinda Reyno de Cambaya: entrou 11() rio 
go qual foccedeo o que veremos de Cbaul -com ellas ; & na viagem 
nefte feguinte capitulo. que fez re ali quaíi de caminho fe1ri 

/ fazer demora por razão deitas naos 
CAP I TV LO VII.. que leuaua en1 guarda, tomou al-

gúas velas de Mouros 4 fahião. d.os -
portos de toda aquella , coíl:a. Efra 
cidade ·chául ,onde dom Lourenço 
chegou , eíl:á-íituada- dentro per hú 
rio de bom. porto pouco maes dé. 
duas leguoas qa barra:,em pouoaçáq 
& groífura de tr3to húa das prióci~ . 
paes daquella-cofl:a: de que era re!. ' 
nhor o NizanJaluco hum dos doze 
capitáes do Reyno Decan ,a que nós , 
corruptam.ére chamamos Daquu(\ 

'f/ (o mo dom ~ourenp o foi dar 
. . gua·rda ás naos de (ochij f.5 . 

Ca.nano'r ,que iao carregar a 
Chaul: f5 eftando farto 4en-
tro. no rio, ... Mir Hóçem· capi-
tão do Soldai; 'Veyo a pelejar. 
com elle. . , 

VISO-RE YD ,OM 
Francifco · d'.Alrneida 
def pois gue fe ·expedi o -

. _ de Triíl:ão ·d' Acunha 
' . . ,pa!Tado o feito de Pa:.. 
.11ane, ficou naquella coíl:a dQ Ma-
labar com algús naoios.: & ·man-
dou húa arniada de oito velas com _ 
dom Lourenço (eu filho , que fo!Te 
dar ·gua~~a ~s. ~~ao~ de .C~~~~~:~r & 

de que ao diante fare1nos particular . 
relação. O Nizamaluco porfer ho-
mem de grande e{lado -poíl:o que 
teudle efla cidade marítima &· ou..r. . . . " \ ~' 

tros portos de n11Ü groíla· reltldà, o ,.,,.1; , 
maes do tempo por efbr maes vi... ~-

zinho ao Reyrio Decan,_ refidiâ 21,~n 
tro no ferrão ein outras cidades dê . 
feu eH:ado• 1naí1dando aos gouerna;<. . 
- -· --- -- -- , ' - l~ dores 
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dores que tinha poilo iicfbs mad-
bmas qne a no{fas armadas fe~eílem 
muito fcruico, & conrcma!1ern os 
capi~ács ddlas, não fomc:nte polo 
temor que tinha delles, mas ainda 
por o gr;rndc r<?ndimento que auia 
das naos do Mabbar,em cuja guar-
da dom Lourenço vinha. A{si que 
por elta caufo ainda que rodos er~:ío 
Mouros que naturalmrr1re nos tem 
odio: guando elle ch<:>gou a Chaul, 
fo~ mui bem recebido do gouema-
dor: & auendo maes de vinte dias 
que elle eftaua ef perando q as n:ios 
acab~ílcm de t<?mar fua carga pera 
[e tornar a foir com ellas , & ir re· 
·colhendo per todolos portos as que 
le~xaua per dles fazendo Cua fazen-
da, começou auer entre os Mouros 
,\úa noua confuG, dizendo que húa 
ttrmada do Soldáo era.chegada á In 
dia: & vindo maes a particularizar_, , 
dizião q eíl:a armada paílara pelos 
lugares da co.íl:a da Arabia que Af-
fonfo d' Alboquerque tomara, & q 
fabendo. o capitão ddla como elle 
efi:aua em Ormuz & era homem 
velho, refpondera que não bu[caua 
capitães velhos,fenão mancebos,& 
ciue dizião que expedido daqui, [e 
fezera na volta de Dio onde dbua 

. dom Lourenço, porque elle & os 
maes dos capitães da foa frota, eráo 
homés mancebos, & os Mouros lá 
ç,auáo muitas vezes nouas folfos a 
feus propofiros: pareceolhe que eíl:a 
noua & pa~aura de capitães moços 
era.por motepr delles, '3?' tambem 
per~ osfazer.frdali pera algum fim. 
Pa.(Iados dous ou tr~s dias que an-

..._ - - - ...__,,...... - - ........ - - ~ - -- _. 

dáua e.íl:a noua tu boca dos Mouros 
fem certo amor~ veyofe hmn Bram 
m~rne a dom Lourenco & deulhe 

;) 

hús figos da terrJ Jfrglido feu coH:u~ 
, _, d' 1 ,.. meJ quanao q.uere pe ir agua cou. 

fa: & cm .modo dç íegredo lhe ~iífe 
que vinha de Cambaya, onde iou..:. 
bera qne dentro no porto de D~o 
dtaua húa armada · do Soldáo do 

· CairoJ que lho t1Zil faber, pera que 
eíl:eueík fobre auifo,porg· lhe pJre-. 
eia não fer fabedor diffo. Dom Lou 
renço aü1da gue tomou fufi1eita do 
cafo por algúas p~rticulariqades qüe· 
lhe dauão conjeétura de fer verda-
de, dando conra dcfi:a noua do Brá 
mane aos capitães: aífenú1r2o fer ar-
tificio dos !viouros, & que como 
peffoa~ fofpeitofas q nelle .não auia 
de fazer imprdfaõ c.iquella noua per · 
boca delles, por r,os forem odiofos, 
da foa mão lançáráo aquelle Bram-
mane. gentio como parte fem fuf-
peita: & tambem elle folgaria de 
aceitar aquclla vinda a dle com e[ .. 
perança q por fcr auiío, & afsi pola 
fru i ta feria tam bem pago con~o foi, 
por os Gentios ferem mui fujetos 
a cometer qualguer coufa por mui 
p~queno preço. Eílando dom Lou-
renço neíla duuida de auer por ver~ 
dadeira db noua , chegou Pero Cá 
capitão de büa carauella latina com 
húa carta de [eu p:ie : pela qu<J lhe 
fazia fober que entre os lv1ouros fe 
dizia que a Dio era- chegáda húa 
armada do Soldáo , & que def pois 
Louréço de Brito lhe efcreuera por 
o ter fabido de húa nao que alivie-
ra ter. Sobre. a qual cart.a elle fe tor-
... _ _ - -- ._, ~ Jt....,..__ 
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. nJra a Cànai1or ~ onde ficaua com 
quatro velas & teuera confrlho [e 
[e viria ajuntar com elle: & por a 
noua não fer de autor de viíl:a, & 
ao porto de Dio ordínariarnente 
cada anno vinhão naos de merca-
doria do eíl:reito de Me-cha, & em 
guarda dellas poderião vir algúas 
rÍ1ae~ velas armadas pera as defender 

auante a outro porto. E porqu'e_r~ 

ague li e tempo na Inclia os noffos 
não tinbão viíl:o naos daquella fei-
ção: pareceo a todos que fcria Af-
fonfo d'Alboquerque, que virid de 
Ormuz, porque dl1erauáo cadadia 
por elle. Porém deípois C]Ue as naos 
começarão de abocar o rio, & en-
tre ellas virão galês & nauios de re • 
-ino, acabará o de crer fcr verdadeira 
a noua que ,os Mouros deráo: & a 
grão preffa mandou dó L"ourenço q, 
cada capitão fe recolhelfe a fua nao 

. das noíJas pelo danno que recebião 
os annos paíl~dos , & -q a iíl:o cha-
nuriáo os Mouros armada do SoL 
d:io, pareceo a todos a fua vinda ef-
c~íàda. ~ 1he mandaua Pero Cá 
per~ com feu confelho &'o de Pero 
Barreto,Duarte de Mello, & Diogo 
Pirez feu ayo fe determinarem t]ual 
quer coufa que ouuefie de fazer, por 
ferem de· maes madura idade pera 
poder aconfelhar, que os outros ca 
pitães: poíl:o gue todos foífem 1nuí 
caualleiros pera cometer hum hõ-
raqo feito. Dom Lourenço como" 
teue et1e recado de [eu pae, p~rà q 
era tão incerta noua , como a elle 
tinha: todauia mandou recad9 ás 
·naos de , Coc_hij que fe auiaífem o 
maes cedo gue podeíTem pera eíl:a-
rem preíl:es, fe algúa coufa fobre ... 
uieffe.As q uaes eíl:ando 3á quafi car-
regadas pera poderem partir : húa 
feita feira á tarde andando dom 
Louren.~o em terra com os outros 
cttpiráes iançando barra & lança,& 
tf11do as galês a proiz em terra, to-
dos occupados em folgar & prazer, 
cqmo quem eíl:aua em Cochij: vie 
dolhe dizer q fóra da barra.do rio 
ala mar appareciáo naos grandes,& 
vinhão mareadas cmno q paifauão 

& fe apercebeíle pera aquelles hof-
pedes. E a ordem em q11e elle dom 
Lourenço os guiz ef perar,foi que as 
galés efteueílem como dbuão cõ 
proiz em terra, & logo junto dellas 
os nauios pequenos,& maes ao mar 
a fua nao, & a meyo rio a de Pero 
Barreto,táo lárgo deli~, que per en~ 
tre ambos podeffe paífar a frota que 
vinha, fe quifeíl'e tomar o poufo an 
tê a cidade. PoH:o dom Lourenço . 
neíl:a ordem o melhor q pode em 
quanto aquelle ~teue tépo lhe deu 

. lugar, era já Mir Hocem cãpitáo 
daquella frota dentro no rio: todo · 
embandeirado com bandeiras ·& . 
~íl:endarres de feda de cores, & os 
eíl:~es forrados ddla cõ lóaçainhz.s 
per todalas gaueas, como gent~ de 
feíl:a & que vinha a algúas vedas de 

, prazer,& não de moneJcomà ellas 
foráo. O numero das fuas vebs cõ 
que entrou com eH:a pompa , era 
quatro naos,hum galeáo,feis galés, 
& ourra maes pequena fé appdla-
çáo, em que vinha o Momo Ivlay-
mamc Marcar gueforª nelJa com 
- F z emb .. i-. 



q) d S eiunda Decttda 
embaixada ao Soldáo Cobre ella ar- cabo ddle, na ~Ietença que fez có -
mada, como atras fica. E porque a as outras que tinha por &mante, 
nao de tv1ir Hocem era de qté qua- foilbe a marê que era tefa, encaual-
trocentos tontis, & elle vinha có gar o batel fobre a am,ura de Pero 
propofiro de aferrará no(fa . capita- Barreto, & ficou ráo embaraçada, 
nia, pozfe na dianteira, & as outras que vendo elle & dom Lourenço 
enfiadas húa na outra,toda~ cm bó como eíl:aua,, quiCeráofe alar pel~. s 
.cotnpaíf o pera cadahúa aferrar as anchoras pera a ental laretn entre 
noffas: porque fegundo a noua que fi~ mas fentindo ella o perigo , deu 
tinha pera as atalayas de Melique hum pique ao cabo, & paffou por 
Az~ que mandou efpiar a noffa :ir- dau~nte perdendo o batel. Porém 
mada, Cabia que eíl:auáo defcuida- foi á cuíl:a da nao de dom Louren-
dos, & por maes homés de gu,erra ço leixandoa chea de fetas, dardos, 
~ foífem, o defcuidoera grão parte & bombas de fogo, que lbe quei-
pera os leuar na mão em chegádo: 1nou & encr:rnou muita gente, & 
& entre nao & nao vinha húa galé, algúa em a nao de Pero Barreto: 
& per popa da foa a de Maymame porque como as naos de Mir I-locé 
jà com as velas tomadas, fomente erão mui fobranceiras fobre as noÍ-
traquete & mezena com vento freC fas, & vinhão á leuan~i[ca com pó-
co de viração , todos a ponto de tes & rede que m noffos ainda não 
guerra, como hoínés que fabião bé vfauão, receberão muito datnno. 
daquelk mifler.E com efl:a prefon- Paffadas aquellas primeiras nuués 
ção metendofe entre a nao de Pero de fumo da artelharia & chuua de 
B~rreto,que eH:aua quaíi a meyo rio: feras, de 'que as noffas naos fica".' 

. foi demandar a capitania , a qual ráo cheas & o rio coalhado : co..: 
não achou tão mal apercebda, co- moer~ já fol poíl:o, cadahum dos 
mo elle cuidaua. Porque, fe lançou capitães entende<? em curar os feus 
dentro nella pelouros de bombar- & prouer pera em amanhecendo 
<la, feras, bõbas de fogo, & outros tornaré acender efie fogo de rnór-
attificios de guerra naual,a tudo lhe tes. Mir Hocé porque leuauà Mou-
refponderão, de maneira que não ros pilotos que fa biáo bem q rio & 
quiz abalroar , pero que a fua nao principalmente M~.ymame, po~ feu 
foffe muito fobranceira fobre a de con[elho vfou deH:a mdulhia: co-
<1om Lourenço, & paífou adiante mo as fuas naos demádauáo meQos 
tomar o poufo defronte da cidade: fundo, que as noffas,por não fere·1;11 
& perefie modo paffaráo todalas de quilha, po~o q mayores foíferú, 
outras velas, quando virão que feu ordenoufe ao modo de don1 Lou-
capitáo não abalroaua. Somente a renço. As galés cõ os ef porõcs '~t;n 
denadeira nao, como trazia o batel terra·per popa das fuas da banda d~ 
per popa h~~ pouc~ com prid? Q cima da cidade, & cllas cõ as proas 
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çnfiadas com a -corrente do rio cón 
tra as noíTas._, que lhe 6.cauão tio 
j unr<1s l~úas ás . outras & per cima 
dos bordos pranchas pofl:as;de ma-
neira que fe podiáo feruir húas cõ 
outras: com a qual ordem efl:àuá a · 
fua nao capitania vizinha á de dom. 
Lourenço, como homem ·ll l]Ueria 
amparar os feus _, & fer o primeiro 
que os noffos achaffem pera receber 
qualquer afronta. Dom ~ourenç~ 
tarnbem aquella noi're aíkntou co 
·os (eus capitães q como a mar~ da 
µlanbaã vidfe,ir logo fobr'elle,por 
da terra ferauifado que Mir Hocem 
d1:aua como ·homem que fe fazia · 
preíl:es maes pera {e defender, q co-
meter: porq cuidou que em gente 
defcuidada não achaíle tanta dc:fen-
faõ, & feu fundamento era ( peró cf 
dom Loure11ço não foile fabedor 
diff o )ef perar que vieíle Melique Az 
com a frota de foa fuitalha, <] erão 
quarentà velas, como com elle lei-
xara affemado. E a ordem que dom 
Lourenço den pera ~ometeré dres 
~migos, fo_i que elle áuia de aferrar a 
nao de Mir J:Ioce1n, & Pero Barre~ 
to a outra junto delta, & Goi1çalo 
Pereira,Anr01:iio Lobo c1pitáes dos 
n~uios redondos as feguintes: & 
Pero Cam, Francifco. d'Anhaya, & 
D'uarte de Mello capitães_ das cara~ 
udlas latinas :mdaíiem defóra aco-
dindo á mayor preífo & onde maes 
neceifario fo ífe, & Diogo Pirez cõ 

- p. galê grand~ & . Payo dç: Soufa cõ a 
pequena foílem de~1and:r as · dos 
ünigos cofeitas em terra, q c: íl:auáo 

· acima deHe~: ~ t~a?alha _~e~n po~ 

as tomar per l1lia ilbarga pera qúe 
entrando h0a,. ambos foíkm enxo~ 
rando as ourras. · . . . 

CAPITVLO VIII. 

·f ·(ornodam Lourenço pelejou 
cortJ M ir Hàce1n:f5 por cau, 
(a da rvinda das fu fla s de 
Melique,Az.,fenhor de <JJio, 
que rvryaem ajuda dei/e Jldir 
Hocem fa-ind!Jfe dom Loure-· 
ç o co?rJ armada per a for a ~o 
rio,per defaHre a ju?t nao deu 
em hua eftacada , onde elle . 
morre o coín a rr;,aes da gente 

· pelejando. · . · 

m23i:~m~ Endo. dom Lou~ 
ren~o dado dla 
ordem aos capi-
tães, & cadahmn 
aqueÍla noite vi- -

~~~='=~~ giando no aperce 
b(rpento do dia feguiute. tanto q a 
maré os ajudou pera ir fobre feus 
im iaos abalou dom. Lourenço cõ 

b , /1'. l' ~ ·todos .. Ecomo as .nouas ga es erao 
maes lefl:es por caufa do remo·, to · 
ma9do as outras per húa ilharga; 
como dom Lourenço lbe rna.ndou 
(foi coufa rn.arauilhofa & dura de 
crer) afsi leuarão a clrnrma dellas cõ 
todolos outros q as d1::fe1~dião ante 
fi, como quem careaua gado não 
reuel de rneter a caminho,mJs mui 
defejofo de o tomar em faltos & 
pulos corno dres faziáo:lançandofe 
delles em tena & outros ao mar,& 
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C"]),$ Segttnda7) ecada . 
n\a(s aué 11JO podiáo tcmar O paífo aferrarem, tinháo atadas as torças,& 
foguro

1

,dau~o comGgo c:n.rrc aguoa o dpinro vago em cuidar quando 
& terra no meyo.dJ vJlaJde manei- feria a foa ora. Somente Frnncifco 
r~ Cj ficauáo logo . mortos naquclle d' Ahbaya .& Pero Cam, vendo que 
vifco g os derínhJ, ' forque fobreui- muitos Momos fe lançauáo das ga. 
nhão os noííos & ás lançadas lhe fa_ lb ao mar, meteráoíe em batêis & 
z1~o ali o enrerramei~to . Dom Lm1- começarão de os alanccar: o qual 
renco & Pero Barreto indo deman- damno fez que os ~1ouros ... tornaráo 
dar ;s naos, ~mbos fe acharão em demandar as propria11 galês vendo 
v~o:. porque Mir Bocem alem de que no mar eráó alanc.eados,& nel · 
ter os cabos mui compridos fJera fe las ~mia já pot~ca gente dos no.ffos. 
p0der a1argar dos noífos, vfou ddt::i. E o primeiro homem. de nome 
in.du{hia; tinka dado rajeiras ás íuas que matarão nelh furia de fogo, foi . 
~aos: & quando via que i'áo fobre _Antonio Barreto de Mag::ilbáes ir-
dle, meteofe tanto na vafa,que não mão de· Pero Barreto, gue eíl:aua 
poderão ab~lroar com elle por as em a nao dê dom Lcil,lrenço : & da 
noffas vela.o;; deir1andarem maes fim parte dos Mouros, Maymame Mar- . 
do. Don1 Lourenço védo q todo o car: em pago do trabalho éj leuou 
feito auia de Jer có rnurrões de fo~ na embaixada que fez por trazer 
go; m.and.ou. defparar artelharia; a eíl:a gente á India, & foi eíl:a fua · 
<Jtl~l como fe.accendeo d_ç ambalas 1norte eHando per popa da nao de 
partGs ;- éomeç.ou foze_r húa obra q Mir Hocem ern a galê em que foi 
daua fem·elhança de inferno ; cá de fazen9o fua oração, q_dle a chamáo 
quando em quando entre aquelle C,a1lá. Sendo já boa parte do dia 
groffo fumo appareciã.o hús relam- paffado & a mayor da vir~çáo, 8.ç ~ 
pagos enuoltos com a trouoada que não do trabalho em que ellauáo: ... 
pwcedía ddles , ' tão ternerofa aos ouuirâo os noffos grande grita de 

- quuidos & cfpárofa á vifta, q a(fom prazer em toda a armJda de Mir 
braua a gente,& muito maes qüan- Hocem, pela qual entenderão que . 
do vião o cõpa-nheiro com q dl:a- lhe vinha algúa ajuda: ré que dom 
uá.ofalando,arrebatado de ante feus LoureoÇ'o pelo gajeiro eh fua gauea 
olhos ficãdolhe parte do corpo aos . [oube como pelo riol entraua ht"ia 
p~: Aísi que tendo ani_mo pera co- grande frota de fuHas; aqual era de 
meter os imigos,não tinhão modo Melique Az fcnhor de Dio,gue Mir 
pera exercit:ir fua·s forças : as quaes Hocem efperaua polo que leixaua 
qqando fe occupáo na furia de pele- af.fentado com elle. Dom Lourenço · 
jar mão por m~o, não contentem em coufa de tão grande fobrefalto . 
que entre o temor no feu animo, a primeira coufa que fez, foi man-
camo faz naquellc que acha ociofo: dar aos naúios & galés , que·anre . 
.d~ ~ane~a qu~ ~~~a~ nao~ por~~~ ~~ . chegaren1 ~ ~~~s po~ fe não · 

Ut~V, . 
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·irem aimir~rcoin Mir Hocem, os -·rão álifeni osnofl.os lá poderéche-
follem. entreter com artelharia. Os gar. E porque ao tempo q acabarão 
quaes como vinhão corr{aluoroço de tomar poufo, era'"já mui tarde,& 
Çe gente folgada, & que n~o tinha peró éj elles vieílem mui fqlgadc;>s,. 
experiencia da furia da uq(fa arre- , os outros que efrauão na · furia da 
lharia, fazendo pouca conta ddla peleja, .não fo podião ter em pé do 
naqudla primeira chegada: come- trabalho de todo o dia: naquelle 
terão com grandes alaridos a pa!fa- não fe fez maes que entender cada-
gem ,. def pendendo do almazem q hum na ema dos feridos & lançar 
çraziáó, que coalhauáo o ar com . os mortos ao mar de[pois que fo.i 
çnxarnes de muita frecha, & feta,& noite, por não molharem hús ao~ 
afuzilar da arrelharia meuda, pare- outros o damno que tinhão recebi ... 
cendQlbe q éftes aguilhões de 1nor- do. Dom Lourenço ndl:e dia com .• 
te fariáo caminho. Mas como eráo os 'outrosJoi fendo de dqas. frecha-
fuHas fem amparo & vinhão baíl:as: das,báa das quaes pov f~r no rqfho~ 
ficarão logo muitas tão defaparelha ·· lhe fez vir húa febre mui g_rande:pç 
das, que não oufaráo nem poderão ra remedia da qual fe fangrou,com 
ir maes au~nte dos noífos nauios. que ficou tão leue,q teue l9g9 n0u0 
Melique Az quando fe_ vio naquella confelho com· os capitães no mod<;> 
primeira chegada afsi recebido,& q que teriãode pelejar com qs _ünigo~ 
Mir Hocem não o viera receber, & com a vinda de :tv1elique Az. E paf-11· 
eíl:aua maes como homé cercado, fados muitos debates no v0rar de 
que pera poder ajudar: tomou hum cadahurn, aífentaráo que. vifio ·q-
poilfo que fi.caua a baixo donde os eíl:ado da géte que tinhão fqida 8;.· 
J10.ífos partirão qu~ndo forão demã munições que lhe faleciáo, & o grã. · 
par Mir Hocem: com fundamento de numero das velas dos imigos~. · 
que de noite fe iria para elle, como não era coufa de prudencía peleja·,: -
fez pelaout,ra banda da terra temé- com elles em tão eíl:reito lugar: por 
do os no.ífos nauios. ·Porêm entre- . tanto elle dom Louréçod_ç1,1ia iogo 
tanto defejãdo faber cm que cíl:ado mandar hmn recado ás n~os de.Co 
elle efl:aua, mandou a duas fuH:as q chij, que eíl:auão pelo rio acima, éj 
fe cofeífem corp a terra da banda da fefaiílem coni a marê da n9it:e, p.e,. 
pouoação & em toda maneira che- ra que quando vieffe a da .n;a,nhaá, 
gaí1'em a lhe leuar feu ~·ecado: as que os tomaffe fóra do rio; porqm; 
quaes poflo que comererao o c;imí- elle aui:i de fazer outro tanto & ~~ 
nho primeiro que lá chegaífem,'iáo acompanha,ria té as faluar: & então 
taes d~ artelbariadas carau~lbsJ que fe os im~gbs o quiíeffem feguit, ti ... 
tomarão terra com cedo, a [e repai.:.. nbáo o mar largo, & á vela podião 
rar & abrigar cõ o fauor dos.' .Nlou- ~judarfe melhor delles, que eftando 
t<:>t> que della lhe acodi~áo -> & fica: dec~padàs naquelic rio. Do!_?:?. ~ou-
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'D a S egitnda Deeàda , 
rei-iço poíl:o.que.como capitão e111 r6 elle foi ítnpedido,de maneira que 
feu peito approuou o confe\ho, por ficon ali ·por macs tépo ~o que elle_: 
·razão do q tinha paffado no rio de cuidauãq,per dta maneua.Tanrn ·q 
.D:ibul em outro c.onfelbo, cm q~e elle foul;>e ferern em baixo, & o fol 
ddàprouue a [eu pae: neíl:e tomou defcobrio todo o rio pera q hús po-
a parte de caualleiro de[confiado,& deífem ver a obra dos ourros:m~n-
. diíle q em nenhva inaneira elie fa_ dou aos nauios peguenos q deílcm . 
·iria de noite, porq na [ua terra cba- · vela->& começaffem de Cair tras d-
·~mão aquellc modo,fugir. E g maes las,& ·a nao de ~ero Barreto na fua 
·.danana a hõrados bomés .. qualquer efieira, & elle na trafeira có menos 
:_coufa deíl:_as, como era fáta de noi- vela .. As.fuíl:as de Melique Az tanto 
te,ainda que vfaffem diífo e.orno de que virão aballar dó Louréço-, co1n 
·foduíl:ria cótra feus imigosA d~ dia: nouo animo parecendolhe que fu_ 
porque a olhos viíl:os quererfe me- gia,fairáo remo em punho ~om hú 
lhorar em lugar contra elles quan- alarido que atroou todo o rio : por 
:do. a redea falta os üáo_leixauão,eíl:e . que como o fol aínda não tinha ga-
retraer prudencia & cauallarb era: fiado os vapores dd!e, andaua dh. 
por tanto elle ndta parre da noite gr·ita & afsi a trouoada da artelharia 
não feguiri.i fell parecer,fomér~ em tá,o embaçada na groifura do ar,que 
1nandar ás naos de C'ochiJ q [e po- não podia fair dali,& era rudo hmn 
fe{fem da barra fóra;& quanto a el- trouão de vozes confufas que.fazia 
les,defpois dellas fóraJentáo podião t:tnto damno no animo de rodos,q 
eleger outro melhorJugar. Appro- atbaos proprios autores a{fombra-
·uado efte parecer,em que també era ua. E a primeira obra que dl:a fufia~ 
Pero Barreto & Diogo Cam: man~ lha fez naquella remetida corno gé· 
-dou logo dali a Payo de. Soufa & a tes, foi chegarem á_nao de d~nl 
Diogo Pirez com aquelle recado ás Lourenço q .ficaua derras de todas 
uaos, o que. elles fezeráo com ·dili- & defca}'.regarem ndla quanta arte-

. gencia: & ainda ndla ida acharão lhariaJeuauáo ceuada,& hGa eh mia 
encima duas galês das [eis de Mir de frechas,& ifio tão ameude & ba 
Hocem,.as quaes tomarão leuemé. ihs,que coalhauão maes o ar, do ·q 
te por acharem a gente dormindo eíl:aua có a fumaça da artdharia: ao 
& as trouxerãoá·toa,que deu 1nui- que dõ Lourenço, & Pero Barre~o 
to prazer a dom Lourenço;As naos ref pondião cõ que algúas das foH:as 

· ele Cochi1 como lhe era mandado ficauão defopardhadas de aaleotes 
cõ o terrenho húd hora ante ma- meyas ef pedaçadas cõ a no

0
ffa arte .. 

nbaã abocauão ja a barra, & pofe- lbaria: mas andauáo · ell~s _táo aze-
ráofe na volra de Cochij parecendo das neíl:e feu n1odo de peleja,éí lhe 
lhe que _leuauáo dõ Lour_enço na~ náo fazia temor vere.t':n ir o compa- · 

.f~fra_s,,com~ ~h~lll~~da~~ d~~e~:p~~ ~~~~~~~ em peda~os pe!() ar. Auia 
11dl:e 
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n~ fte rio feito. pelos ~ inoradores da ;b.o pefo daagüoa q t1d!a ~l1t_rau~,af .. 

· . óJade fres •·cfl:acad:is, que afr~·uef- íi a foi atraueffando entre as outras 
. fouáo boa parte delle : as quaes eráo . efbcas, gue ficou amarrada, não a 

pera os pdcadores da terra ao modo -. húa m::is. a muitas._ Dom Lourenço · 
. de como cá vfamos dos caneiros de vendo· que 1:1 nao de Pero Barreto 

pefcaria; porém eH:as tinbáo ou~ra com às outras fC !~o faindo,& ore~ 
- differença,cá eráo de hús paos,a que .bocar da galê náo furdia auante: 
chamão areca tão direitos,cornpri- _.mandou a Pe~rcclnes o Ganchino 
dos, & delgados, co'mo pi11heiros. piloto da nao que foífe ver o que 

. Os quaes em terra á forç1 de maço os derinba,porque per f~ranão vião 
metião em hús olhos de pedras de ,coura algúa. Tornádo o piloto a-. 
níôs,& enrao er~? aprumados onde .. cima debaixo da nao onde foi, diC. 
os queriáo merertodos ·emordem, fe ~Senhor ,anao fevae ao fmido 
cóm que ficauão mui feguros, por .. per ?guoa que faz, a qual andá no 
qu.c as môs aáentauáo na vafa ~-& · pay61 .dó pão; & he ta~to o ferqor · 
po_r razão do comprimento que ti- ddla,tjüe n~o ba moào de a torúar;· 
nháo,quando vinha a maré,eflaúão ... nein quem oufe de ·en'trar dentro .. 
tremei1do como varas com a forca ·Dada eíl:a noua, virão todos clara. 
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': ddla : & [e a.lgum nauio queria paf .· in'e,ntc fua perdiçáo,~or.que_ ~olhos 
. far, erão tão brandas que dauão o , .. ' vrffos a nao fé 'ia ao fundo,1& ~ ga-

1 lugar neceffario perá fua paífag~m, ... _.lê po'r'lhc arrebentar o cabo com~ 
. & tornauáofe a endireitar,a manei- · fo~Çá que punha 110 remo,era j~ ~X
ra de hú:ls vergonteas. Vindo do1n pedida della, maes por culpa dos 

,. Lourenço acoífado das fuíl:as, che- ~ rem~fros,, á may<.?r· parte dos guaes 
gandcife & ~ifafbndo[e delfe a in.a.. eíl:auáo ·feridos , que por defeito 
neira de genetes, teuezandofe .em de Payo~ .dc ?oufa: porque como 
quadrilhas com q encrauauão mú1- o cabo arrebentou , quifera· tornar 
ta geme da noffa, afai da nao como a toma·r a naO: mas· todo feu rra .. 

_ da galê de Payo de Soufa q.ue are- óalho foi de balde; cá a m~rê de ... 
, bocaua por acalmar o vento : deu " eia mui t~fa~ & não auia braço faó 

comfigo entre d}a eibcada; & co- que pode!Ie romper ó tefa6 ·da 
mo vinha encodada por razão de aauoa , nem os animos de todos 
búa bombarda que lhe a fuíl:a de '_ e?ão de[ejos· de ir buicar a morte, 
Melique Az deu per jmito do leme, -vendo o mar coalhado das feras · 
em a nao ca_indo entre as eíl:acas q & tiros das fuíl:as de Melique Az.' 
ellas forão correndo ao longo das No qual témpo derão a do~ 
cintas do coíl:ado. mçyas en~buiza- Lourenço húa bombardada, ,que 
das, quando húa. veyo ter ao lugar . lhe leu ou meya coxa , con1 que 
da bombarda, barafufl:ou pelo ba- acuruou ,; ao ·que logo a.codiráo 
raça con1 que a nao ficou retida, & 9s p'rincipaes· da· nao; quereüdoo . - . - - -- ~ -.. "' - .. . pa'ff<3~ 
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· 1) ã Segunda Decada 
paífar em hum .parao que pera iíf o 
manàáráo aperceber ao contrame-
fl: re,& lel?flllo a curará nao de Pero 
B~rreto : não ranto por lhe faluar a-
vida,poi·que a ferida não era pera eC. 
perar q·a podia elle ter, quanto por 
faluar fru corpo,q· náo vieíle a mãos 
dps Mouros por honra ddl:e Rey-
110 , & não fe glôriarem delle , tão 
pouca ef peran~a auia em todos de 
fo poder faluar. Chegando a dom 
Lourenço os que minif1raaáo efia 
opra de [a] uar com palauras piedo-
fas do eftado em que o vião: refpó-
deo que o leixaffem,porq maes lhe 
oífendia a alma ef1a piedade q com 
elle querião vfar,do q lhelafhmaua . 
o corpo aqudla ferida : que lhe pe-
dia q cada hum tornaíle a. feu officio 
de caualleiros como eráo,poréj pera 
elle qualquer peffoa baíl:aua .Pera 
lhe atar aquella ferida co'm húa tou-
ca.E mancfou que o en~oftaífem ao 
propao junto do rnáíl:o meyoafié~ 
tado em húa cadeirá quafi. em gio- . 
lhos : & vendofe naquelle efrado, 
leuantou as mãos a Deos dizendo: 
Senhor, pois te aprouue de me tirar 
o poder pera ajudar a dtes cauallei-
ros q derramáo feu fangue por con~ 
fi!faõ da tua f~,peçot( que a·qui ata-· 
do ncfia colúna , que eu ton10 por 
gloria com a lçmbrança da tua,ajas 
.pot bem que os ajude com af ala, 
pois não poffo com a peíf oa, rorq 
ella feja reíl:imunha que te confeílo 
corri :alma,pois o corpo desfaleceo. 
Acabando eíl:as palauras & conuer-
tendofe á gente que pelejaua queré-
~oos ajudar comoutrasnáoda fra-

--- -- - - -- -- - ·-r-- - - -

.-

queza da morte q lhe vafaua o fa \1".:' 
gue,mas q lhe dít:rna ·o ariimo de ca 
ualleiro & eípiriro de carbolico ba-
ráo,não perdendo o officio· de capi-
tão, ntm o conhecimento pera dar 
gloria a [eu Deos: veyo omta bom-
barda q lhe leu ou toda las coíl:as da 
parte direita defrobrindolbe os bo ... 
fes.Morto eíl:e capitáo,deu a morte 
licença q fem nenhl1tn acatamento 
por náo y,erem ali jazer o [eu cor-
po ,q per algús homés déarmas fo[ ... 
[e lançado em baixo no conués,co-
mo hú facco de terra júto qo fogão: 
& como era hú dos rnayores· ho-
més deite Reyno, afsi atroou a nao . 
a pancada que o [eu corpo deu em 
baixo, que muito mayor terror fez 
no animo de rodos o tom defi:a cai: 
da,que a voz da fua morte. Ao qual -
corpo feguio hú feu pajé per nome 
Lourenço Freire ç;aro, q o arrafrou 
per húa perna pera dentro do fàgáo 
pera melhor poder prantear aquel-
le que o criara : & per hú olho lan- ' 
çaua as lagryrnas,& per outro vertia 
fangue de búa fera e] lho quebrara, 
té que na entrada da nao foráo os 
Mouros dar com elle: onde acabou 
fobre o corpo de [eu fenhor coó.10 
leal criado , & ef pecial caualleiro; 
porq primeiro éj o marafkm,fez hú 
monte de corpos mortos , debaixo 
dos quaes ficou enterrado o de íeu 
fenhor , & elle fobre elles. Como a 
nao foi chea da morte de dõ Louré-
ço , & ella aos olhos _vifios [e 1a ~o 
fondo,foi tamanho o aluoroço de;., 
fies dous capitães Mir Hocé,& Me"T 
!ique Az , que leixará? _de frguir as 

outras 
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-. ;/• .'Da Segunda~ecàda 
algús delles cõ feridas nl'aes_d.e tnor ... ' fob~e o corp~ de dó ~?ureriço mau., 
te,gue com efperança da vida. Dos ~arao.eíl:es _dous c~p1qe: fazer gra~ 
ciuaeS--captiuos o q mJes honra ga- de d1hgenc1a pera r:mbe lhe d~ ho· 
nbou naquelle_feiro,foihG grumer_e r~d:fepu~rura,e1-i: kbranç~ da v1é!9 
e] feruia de gaJeiro,natur~l do Porr_o na q d_dle ouuerao : mas Deos nao -
per nome Andre Fernanuez,ou Go- lhe qmz entregar o corpo por dar 
çaluez: o qual (endn ferido per húa 1nayorgloria.a fua alma,'aqual deu~ 
efpadoa de hum efpingardáo ·, & a_- eíl:ar entre os deél:os~ de Deos J~O .lu.:-
leijando da mão efquerda,com a d_1- gar daquelles ~ue fao martyres, ptJ~ 
reira dous dias & m.eyo fe defsndeo gnando polafe & ley de Deos. 
da gauea [e~n. o poderem entrar: ré 
que Mc:)igu'c~ Az vendo guão valéte 
homem eral, mandou q lhe não ri-
raíle m, & com grandes promeffas 
& juraméro da fegurança de fua vi-
da fe entregou : o qual defpo1s foi 
bem agalardoado do Vifo-Rey, & 
acabou em .Malaca comitre de hú~ 
gale 'Cernindo primeiro muito rem-
Pº de mdhe da nao em q Affonfo 
d'Alboq.ue1que andaua.: A qnal vi-
él:o; i :i pofio que foi auida per efic: 
defaíl:re1& não cõ aquella liberdade 
de pelejC>r mão por mão como os 
1101Tos quiferáo : todaúia cuíl:on a 
Mir Hócem,& a Mdique Az maes 
ele feifcentos homés morros,& grá-
cle numero de feridos; & a perda & 
damno delta gente foi caufa de am-
bos fe deteré ali algús dias enterran-
do hús & curádo outros,& dar hõ-
r~da fepulrnraao embaixador May-
marr1e. Ao qual mádarão fazer húa 

----- mef qmta, onde foi fepulrado cõ le-
treiro da ó.ufa da foa morte,& alã:.. 
}1adas de prata perâ arderé ante elle, 
auendo fer ho~1é fanél:o:porq ale1n 
,.de fer religiofo da foa (eéta,dizem os 
·Mouros que morreo fozédo o e ala +. , ' 

au~ h~ ª~~de[~~ ce~~a fa!.~~~ã~: ~ 

C A P I T Y L p . IX. 

!! e orno os c11pitães que anda-: 
· uão cotn dom· Lourenço,fet&a-:: 

rão noua de faa morte ao Vi-
foRey feu pae: f5 corJio ... lkfe-
'liqtf;e .JJ.z. lhe ejêreueo hua car:.. 
ta de confa(ação fof;reeifa,(5' 
as caufas porque,f§ o funda~ 
mento da _foa medran.ra, (5 
da cidade 'Dio,de que elle er 4 
fenhor. . , 

, i. S noffos capitães como. 
~ virão o feito acabado, 

~ ni faidos da barra do rio, 
~ '~~~~} fezeráo fua via cami'.!" 

nho de Cochij, hum 
pouco defordenados, como quem 
não leuaua capitáo môr : & porérn 
~'ião tão ef palhados , q hús náo. fof-
fem em viíl:a doutro~ pera [e poder 
ajudar qu~mdo com priíle. E [en.do 
tanto auanre como os ilheos quei-
mar!os,gu~ fàõ junto de Goa,vierão 

·dar com elles Manud Telez ,Affon-
fo-Lopez d' Acoíb, & A11tonio do 
Campo,que i:á? de Ormuz, & ç_ui--- " - --~ d andá. 



'Li~rõ Segundo. , Foi . ., 1. 
dando q\ie erão Rumes. por muitos que leixão o múndo, & em habita 
fina és que lhe faziá·o, não queriáo vil & baixo andáo per todJfas terra9 
dperar, té' que_vieráo em conheci- em romarias, & ás vezes fe apartáo 
mento ferem dles: os quaes faben-. em lugares folitariosa fazer penité-
do aq'uelle defaíl:re;eíl:eueráo todos eia: & por iffo entre os Gentios faõ 
cm confdho pera tornar, & não ir tidos em grande veneração.>& podê 
ante 0V1fo-Rey fem lhe leuar noua andar per toda a parte fem lhe fer, 
fe era fe'u filho morro, fe viuo: & feito algú damno:dos quaes em o.u-
quando foífe morto , aprefenraréfe tra parte faremos mayor relação. 
ante elle vmgàdores,& i1áo menfa- Eíl:e como era homé ~ em.Cocbij 
jeiros de fua morte. P0rêm viíl:a a tinha a1gús parentes,per meyo d' d ... 
difpoíição da gente,& quáodesfale. Rey á infhncia do Vifo-Rey fez.feu 
éidos dlau~o do necdfario, & que camii1ho a Cãbaya, & foi ter cõ os 
tão gran.de coufa (pois fe não acha- captiuos q captiuarão em a nao de 
uáo naquelle accidente)não fe deuia dom Lourenço,indo elles prelos em 
de tornar a ella;fenão per ordenan. carretas de hum lugar de Cambaya 
çà do Vifo-Rey : forãofe a elle a chamado Góga porto de mar per 
Cochij; o qual tornou a noua da Champa~d húa cidade das princi-
morte de feu filh0--e--0maquella pa- paes do Reyno: & o_ modo q tenc 
ciencia q _té tão carholicos & prudê de lhe falar, foi chcgarfe a húa das 
tes barões, como dle era:dizendo á carretas onde :ião Triftão de Gaa,& 
quelks q por iífo o queriáo cõfolar, Baíl:iáo Rõiz,& fazendo qJc lhe p~4 

que elle não podia defejar a feu filho dia efmola como e] foffem Gentios, 
genero de maes honrada & melhor dculpe hú pelouro de cera,& dilfe:...: 
n1orre,que aguella, pois era ror feu lhe : Refpondei ao q achardes den-
peos & por feu Rey ,. & em officio tro ,& eu tornard a vós daqui a dous 
de capitão & caualleiro. Paífados dias:Na qual cera vinha h.Ú efcripto 
aquelles primeiros dias,que todos .. o do Vi[o-Rey: a fubíl:ancia das bre~ 
Vifo-Rey defpédeo cm m·andar cuw ues palauras q rrazia,diziafe feu filho. 
raros feridos1 & cõfolar aos q temi- era morto,& q homés eráocaptiuo~ 
ão poder elle ter algú efcandalo dd- pera logo prouer .?ª foltura delles~ 
lesem não acodirem afeu filhó,por ·Ao que refponderao nas cofias d:( 
que não auia algú que o vilfe mor- carta, que tornarão dar na propria 
rer,peró que elle foubeíle e] não era cera ao Brâmane per aguelle modo 
feu filho homé que fe auia de enrre~ q a elle deu; & per ella foube o Vi-
gar em captiueiro: a prim_eira dili- foRey da morte de feu filho,& quá 
gencia .que fez pera faber feera viuo, tos eráo os capriuos. Tendo elle Jª 
foi mandar hú Iogue a Chaul a iífo. ~o tempo éí.dl:eBrámane veyo,fab~ 

·O qual Iogue era de húa certa fetta do todo o cafo per cartas q Mouros 
dç homés a~ mod~ ~e ph1lofopho~ d~ Cha~l !~e ~f c!eue~~~-~ &_ ~fsi ~~ 

--J 
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húa éartá de· cõfolação que lhe Me~ íl:antin~pla pera Damafco , · & A.:. 
lique Az.efc(eueo fobre éíl:a morte lepo, & dahi pera Bafçor~, que hc 
de feu fi\ho com arandes gabos de no fim do mat Pcrfico : aconteceo 
fua cauallei.ria,& o

0 
que fezera ré feu que indo_ eíl:e mercador em h0a e~~ 

falecimento ~quanto aos Por- . fila de' Alepo pera dte Baíçora~ 
rnguefes que captiuaráo na em:rada faltarão com a cáfila htis Alarues q 
da nao,que elRey de Cambaya má- ·a quiferáo roubar, em defenfaõ da 
dara que· lhos leuaífem á cidade de qual [e pofcráo todolos mercado~ 
Chápanel ,onde elle eHaua,defqãdo res. Na qual peleja efie Melique Az· 
de ver ho1:11és que taes coufas faziáo: . (que naquélletépo auia nome Yaz) 
que elle traball1aria muito polosª- co"mo era mancebo;& fegundo o 
uer, & [erião delle tratados corno vfo da parria, gran~e frecheifo ; fez 
füa fenhoria fabetia per elles, cá os coufas por faluar o fenhor, gue na .. 
l1omés· que tinháo nome de caual- quellc feiro mereceo nome de valé. 
leiros, no lugar da peleja auiáo de te bomem.Salua a cáfila do cõcurfo 
romper a carne de feu imigo,& def.. ·dos Alarues;chegou a Ba!Çorá, & o 
fiais de ven~ido,o deu ião tratar co..: fenhor de Y az cõ fuas mercadorias 
mo Irmão.~ porq náo tardou mui- pa(foufeà Ormuz,& dahi ao Reyn~ 
to tempo q -o Vifo-.Rey foi tomar deCambaya reinando elRey Maba-
conta a-Melique -Az dentro no feu mud:càm o qual tEdo negociodl:e 
porto _de Diodo capriueiro deH:es mercador_, fezlhe bum pre[ente das 
l:iornés,onde lh_os elle trouxe,& da- coufas q l~uaua,& entre ellas lhe deu 
qui em diahte.todaefb noífa hiíl:o- eíl:eYaz feu efcrauo,como húa joya 
ria vae tratando dos negocios & de muito preço,por fer muito bon~ 
guerra que ti_uemos com cíl:c Mou- fre_cheiro,& mancebo de gráde ani-
ro [en_do vaílallo d' dRey d~ Cába- mo no q tinha v~fio delle. Ficando 
ya, do qual fempre fazemos mayor ç{l:e Yaz com elRey-,co010 naquel-
mençáo em ~uanto elle viueo, que las partes eíl:a de caualleiro habilita 
do proprio fenhor:conuem-q digà- tanto os homés, que de efcrauos os 
mos que homem era,& os meritos faz liures,& fobé a·efiado de fenho-
per q veyo ter áquelle eíl:ado.Segú- res : aconteceo g fobre -o nome de 
do o que pudemos alcançar dos que valente homem, q elle cobrou nas 
~articular cõmunicação teueráo cõ gueqasdo Reyno dc Cambaya,fuc-
ef\:~ Mçlique Az-, elle era Roxo de cedeo ei1e cafo, per que ficou liure 
oa~áo, dos ChriH:áos herencos da · de efcrauo que era. ·.Eíl:abdo elRey 

... · Roxia, ,rrazido a Cõfianrinopla en- em hL!l:U campo, onde tinha"affen-
tre ~utro_s. captiuos que os Turcos radb íeu arrayal de hum exerciro de 
de la c?íl:umã.c~ ,trazer. O qual fen- geme por cauía de hGa guerra que 
do con:.prado p·er h~1m mercador fazia _a elRey do Mando, paífand6 
,qu~ ~r.~~aua naque_llas partes de Cõ- per cima hum milhano deu húa ra .. 

,.. . · ·· - - - . lhad ur~ 
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lbadura que veyo cair Cobre a cabé-
ca-d'dRey, <-]Ue acertou de eíl:ar no 
~ampo fóra da, fua renda : & como 

·-os Mouros faõ mui agoureiros acer-
·ca deíl:as coufas que os çuja, princi-
palméte e1;1 alto de guerra,& ma~s . 
vindo do ar, ouue elRey tanta pai-
xão ,que conuertendofe pera os que_ 
eíl:auáo derredor delle,diíTe: Não fei 
coufa q agora não deíTe por matar 
aquella aue. Yaz que eíl:ana prefen-
te ouuindo as palauras d' elRey,em~ 
bebeo húa frecha no arco, & Âfsi o 
fauoreceo a fortuna pera vir a dl:a~ 
do q veyo, gue veyo o milhano a-
baáo _arraueffado na frecha. E apre. · 
.fentado ante el~ey aquelle feu de-
fejo poH:o em dfeito,ficou tão con-
tente c;Ja defheza de Yaz, q logo ali 
o fez liure, & mandou dar foldo de 
bomem liure. Finalmente.porq alé 
da fui valentia,era home·m pruden-
te. & fugaz em os negocios) pouco 
& pouco fobio· ante elRey a grao 
de hum dos principaes capitães que 
tinha, dandolhe por dignida~e eíl:e 
pronome Melique, q he denotação_ 
de honra acerca delles: & n1aes em 
galardão de fe.us feruiços a re·queri .. 
menro delle,lhe deu a pouoaçáo de 
Dio, que eíl:á limada em húa ponta 
que a terra faz;& porq o n1ar a cer-
cou com bú efteiro que a rornea de 
todo em figura de rriangulo, ficou 
com nome de ilha. A qual pouoa-
-çáo ( fegundo contâo as chronicas 
dos Reys do Guzarate) Dariar Háa 
pae deíl:e Mahamud eJificou,[endo 
fomente bú pequeno acolhimento 
de pefcado~~-s.: peró qu~ ~ntigan~~~= 

re Ja ali fo{fe húa cidade,de que auia: 
p~rncas ruinas,fomente algús letrei .. 
ros em língua Guzar.ate _antiquifsi-
rno.E a caufa deite Rey Dariar Háo 
Mouro edificar aquella c1clade(fegú-
do fe conta na chrobica deH:e'Rey) 
foi de húa viétoria que elle ouue de , 
hús juncos de Chíjs que ali vierão 
ter, em tempo qu~ elles tinháo fei-
toril em CochiJ, & em algúas par~ 
tes da India:. Em a gual pdeja mor-
rerão dous irmãos d' dRey & cinco 
tios cõ mpita gére nobre:do Rcyno; 
& clle fie.ou mni mal fcrido,porétn 
no fim della tomou os juncos, que, 
faó na os de boa Carga:,· em que OllUClr 

gr~nde defpojo : & por memoria. 
de ráo illuíl:rc feito , em quanto [e 
ali derem: no enterrar os mortos, a: 
que logo fez húa rnefqmra,rnaridoll 
fundar húa ponoa~ãoJa que P?S no-_ 
me Dio. A qual poíl:o que ao tépo. 
que elRey Mahamud a deu a Meli-'. 
qlle Az._era ~oufa noua &.póuco fre-
q!Jentad~ de gente,corrio elle Meli-. 
que Az,era home1n e~perto & .pru..: 
d~nte,, com fua induíl:ria a fe~ tão 
celebre per trato de mercadoria , éj 
alem do que cadahumanno pagaua 
a elRey de tributo) fe fez hú riqbif-
ftmo bomé: cõ q fortalecco .& no-
breceo a cidade de muros, torres & 
baluat~tesJ pdncipalmente defpoi-s q 
nós entramos na India. No qual té-

,po concorríão a ella ranras naos do 
n1ar Roxo)Períico, & de toda a co-
fia da Arabia,& da India,g os luga-
res de dentro da enfeada de Cam- . 
baya , que per razão do. trato erãq 
riças.& i\obres,dla as desfez.Cá po~-
~ ' -- -- ----·--. pf41. 

.,.._ 



~~~~~~-· .~~~~~~~~~----r~~~~~--..-~~---:~~~,---

' . 

. .1 

Ta S egt~nda "Decada 
ella dlar fóra dos Macareos da en..,. 
feada de Cambaya, com os quae;:s [e 
perdem muiras Baos por ferem ráo 
grandes que as ceçobrão, ramo qqe 
eHa cidade Dío foi pouoad~, o q as 
o urras tinháo de proneito por [er ele 
rnaes fegma nauegação,charnou pe-
ra íi: da qual coufa começou Mdiq 
Az fer mui enuejado, & tinha anre 
elRey grandes competidores, prin-
cipalmente hum Meligue Gupi fe ... 
nhor da cidade Baróche,que he dé-:~ 
tro na enfeada de Cambaxa, por ter 
perdido todo o feu trato por razão 
de· Dio. Morto elRey MahamuJ, q 
fez-honrado eíl:e Meliqm: Az,& rei-
11ando.elRey Modafai: feu filho,·& 
de[pÇ>is elRey Bádur. que lhe fucce-
deo (como-a diante veremos)era ja 
ei1e tão poderofo , & vfaua de tan-
tos artificias, que fe fazia temerofo 
aos mefmos príncipes, t~n~endà el-
les a amizade que elle rnoíl:raua tet 
comnofco. E de fe elles não fiarem 
deHe, peró ·que os feruiíre & pa-
la necefs1dade que tinhão de feu fer-
uiço ,elles lhe faziáo merce, dando 
lhe terras & accrdcentamentà : era 
elle tão poderofo & dtaua fcmpre 
tão apercebido, como fe per elles 
ouueíie de fer cercado per terra, ou 
per nós pelo m~r. De 1naneira que , 
tendo elRey Bádur húa guerra com 
os Resbutos , pouos que confinão 
com as mefmas' terras de Dio, le-
uou elle Melique Az em fua ajuda 
eíl:e .exercito: de cauallo dez · mil: 
de:. pé ~uinze mil, em.q.ue ent~auão 
qui_nh_emo~ archeiros de fua guarda: 
cfp1ngarde1ros trezentos: bo1nbar---- - --- -- - - - · -

' 

deiros cincoenta : homés ·de e1Jxa., 
da,fouce,& mach:ido pera fazer ca-
minhos quinhentos : carretas com 
artelharia,& munições quinhentas: · . 
de boys de carga,g.ue feruiáo de aça-
cáes de acarretaraguoa quinhentos, 
& outros tantos que leoauão man.:. 
.timentos: de camellos com tendas 
& niàçame dellas quinhentos : &. 
de artelharia de rod~ forre (eréta pe..o 
ças : &·de frechas fobrefalenres du--
zentas mil: com outras muitas ar~ 
mas & munições que refpondiáo a 
tamanho appararo;rudo á foa cuíl:a, 
fom~te àlgC a de gente de ca.uallo q 
lhe elRey mandoq fazer á foa. Na" 
<qual ida que fez com dl:e apparfltO, 
fendo aquella terra de Can1baya 
mui ferci1 & barata, & o fold!J pera 
comer mui pequeno: ~inda gafl:aua 
por dia quarenta n1il fedeas_, tnoeda 
que faõ d•\ noffa 1nil- & duz.entos 
cruzados a razão de doze reaes a fe_ 
dea : tédo neíl:e mdino tempo 110.-
uenta velas de rémo,a mayor parte 
das quaes ma,ntinha.á cuíl:a d' elRey,, 
fazendolhe crer ferem neceífarias 
pera defsndiniéto da cofia por cau-
[a das noíf as armadas. E valia então 
o rendiméto afsi da cidade de Dio_, 
~orno de outros lugGires que lhe os 
Reys derão, que pagando elle hun1 
tanto a e\Rey que era a mayor par-:-
te, ficaualhe pera fua def pefa cento 
& [df enra rriil cruzados por anno: 
& a fóra efie rendirnento_,tinba tra-
tos & induíl:rias j que irnpórtauã.o 
hum groífo dinheiro:a tnayor par-
te do qual g2íl:aua não forn~nte ne~ 

. ihs coufas; mas ainda er.n groílàs 
. - - -- -- -- - . pe~~~~ 
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peitas aos aceitos a el~ey por fe ~e
<ra'rar naqudle fenhollo. E era tao 
.fugaz & anih.ciofo em [eu viuer,gue 
.á foa propria cuil:a per terra (e fegu-
raua delRey, & pelo mar inofrran -
do temor de nós á cufra delle,tendo 
fempre pera iffo preíl:es muitos 
·namos de remo: no prouimento 
dos quaes embebia tàda·a parte que: 
dRey auia de aucr do renclírnenro 

. de -Dio, E porque com no(fas arma 
· das ~as naos que vinhão a eíl:c: porto 

de 'Dio, não oufauão de naaegar 
· por ferem de Mouros noffos imi · 
gos, em que Melique Az começou 
logo fenrir a perda no rendimento 
·da entrada & faida das mercadorias: .. 
quando Mit Hocem chegou a Dio, 
foi mui bem recebido delle,porque 
tambem per 'fua intcrceífaõ elRey 
de Camba)ta tinha efcripto ao.Sol-
cdáo, offerecendolhe feus portos & 
'2judas mandando annada contra 
·n6s. Porém como Melique Az era 
:caurellofo & homem que oulhaua 
.cao lõge o focceílo das . coufa~, poíl:o 
.:que.foífe cõ aquella frota de nauios 
-de remo em ajuda de Mir Hocem, 
. que c-aúfarão a morte de1dom Lou-
renço: teue modo como elle foíle 
·diante a receber o primeiro encon-
tro de qualquer damno, porque feu 
propofito foi que fe. Mir Hocem 

- \ 

leuaífe a peor, nãolhe. dar tan o a 
mão, que lhe 6.caífe lá o braço.Mas 
como a fortuna fouoreceo a foa in-
duíl:ria, a primeira co~1fa qHe guiz 
da viétoria, forão todolos captiuos, 
os quaes mandou curar & rratar 
com todolos mimos que pode, & 
def pois de curados os mandou a el-
Rey de Cambaya a cidade de Chá .. 
p.anel: poréj alem d'elRey os querer 
:ver, fazia elle muito em {eu creditfl 
ir ante elle tdhmt~nho que os Teus 

'. nauios forão a caufa princ_ipal da 
viétoria, a qual abonaç~o Mir Ho-
cem tambem ante o Soldáo quifera 
ter com aquelle prefente. Meliqúe 
Az alem de lançar máo deH:es ·cap-
tiuos pera effeito de feu .crçdito ante 
elRey, & de [e p~der aproueirar del 

' les ao diante :com o Vifo-Re.y: por 
lhe aprazer (Gomo diífe1nos ) mau-
.dou fazer gra~1des diligenci~s febre 
·O corpó de d<nn -Lourenço. pera lhe 
darf olen1ne feptiltirta, p9rque en.: 
tendeo '}Ue a foa morte· nã·o atJia âe 
'pafiàr fem pmiição : & ror ·iflo p~r 
.húa parre.dcreuia ao-Vifo-Rey ~ar
·ras de conforto, &·pet0utt;a forta-
léc,ia· a cidade, coma qué efirerada 
o retorno da ajuda que -deu a Mir 
Hocem, a qual não tardou ámíto 
tempo, como fe verá 11efte feguin-:· 
te liuro. 

' . G ·LIVRO ' 
.1 
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LIVRO TERCEIRO 
:DA SEGVND1t\. DECADADA . 
ASIA DE IOÃO DE BARROS: DOS FEITOS QYE 
os Pottugue[es fezeháo no defcobrirnento, & conquifta das terras, & 
· mares·do Oriente : e1n que fe conthem como o Vifo-Rc:y dom 

Francifco d' Almeida desbaratou a armada do Soldáo do 
Cairo : & o maes que fez tê o matarem na Aguoa-

da de Saldanha vindo pera eH:e · 
· Reyno. 

$' Capitulo]. Como o Vi]o-Rey dom Francifi:o {e fez.prejles per~ 
ir de(lruir a a~rnada de Mir Rocem: (5 ante que partijfe deu 
dejjacho a dua's -arrnadas que defie Reyn,o for/i,o, hua do anno · 
de fite ,que inuernou em Moçambique, é5 outrq, de oito, capi-

. · tão mór Jorge d' Aguiar, é5 o que pajfou corn eAffonfa d'Al6o-
querque em(ananor indo de Ormuz.. ~· · · 

~-~-~ . _ ~' Vilo-Rey dom F;an~ 
""", cifco como tinha po-

. J fio a confol.ação da 
'~~~; morte de feu filho .. na 
. · vingança della, tanto 

por fatisfazer ao paternal.amor que 
J eua tras_ íi a ma)"Or parte dó de[ejo 
dos hornés, como por. faber quão 
aluorocados anda-uão os Momos 

" to1nando húa noua oufadia nd1:a · 
~rroada do Soldáo: a JJrimeira cou-

. fa em·que entendeo, foi em dar or-
- _dem a que ç-odalas naos & nauios q 

auião 1:iiíl:er corregime~1to , (e tra-
balhaíie ndles. Principalmente em 
á n~_o Frol de la mar em que Ioáo 

1 

da Nnúa andou com Affonfo d' Al-
boquerque em Orrnuz>que (como 
diíiemos ) quando (e delle apartou 
não fe podia ter fobre aguoa: cá por 
'f s~ de _qua~rb~é!~~ t~1~~~s ~ ~ !n~yor 

que então auia na India, ef peraua o 
Vifo-Rey de ir ndla bufe.ar 'Mir 
Hocem, que naquelle tépo andaua 
na boca dos Moµros , como hum 

. remidor que os i:i a faluar do noíf o 
poder. E o que maés accrefcentou 
o animo a eíl:es Mour_os naquella 
conjunçáo,foi não verem aquelle 
a11no de fete algúa nao defi:e Rey..: 
no , porque todalas que partirão; 
inuernaráo ~m Moçambique fe1n 
os noífos diílo ferem fabedores: fo-, 
mente no fim de l\1ayo do anno 
feguinte foi ter o c?mendador Rui 
Soarez detras do cabo Comorij 
meyo perdido: da chegada do qual 
o V1fo-Rey per Patamares foi auifa ... 
do, não per elle maes per hüm fe~ 
nhor, Gentio [em faberem que nao 

·era, fométe teue prefunçáo que po-
dia fer Affonfo d'Alboquerque & q 
~- ~ - - - ~ - ef ga~~~ 
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ef garrara c.om al gmn tem peral. .E 
porq era no inuemo dat1u~llas par-
tes, & a nao pão· poderia vir a Co-
cbij, mandou la Garcia de Souía em_ 
húa cara udla có anchoras, cabres, 
& outros prouimentos. pera [e re-
pairar, tt que o tempo deffe lugar 
a (e vir, & cartas ao fenhor da terra 

- pera rodo o fauor q ouueíl'e miíl:er: 
a qua! viagen1 Garcia de Soufa fez 
com afias perigo, & por não poder 

que a-uia de partir deíl:e Rcyno, ai; 
quaes o podiáo· irn pedir algum táto 
rnaes <lo que queria o negocio qu~ 
auia de ir comerer: mandou prouer 
nas feito nas· tudo pera que não lhe 
occupaílern muito tempo. E certo 

. que fegundo foi grande a frota que 
o aiino de oito deíl:e Reyno parrio, 
[e ella cbegara inteira na .ordenança 
éj elRey a mandaua, muito mayo~ 
trabalho lhe ouuera ainda de dar do 
que elle imaginaua: porque n.ella o 
mandaua elRey vir, que fora parfl 
elle te.rmo de morte nao leix;ir cica-
bado o que elle fez, que al ~m de for 
bum dos ma~s illullres fcito.s q.uefe 
na India fezeráo, ficara em rifco de 
[e perder. Porque iíl:o temos viíl:ID 
no difcur[o defl:a cçmquiíl:ade Aii", 
{jtle cadahum .dos que a gouernão, 
quer acabar o que começ.a,, &. pou .• 
cos dão fim obra começada ·per ou-
trem: caufa de ferem pçrdidos ·-ne .. 
goctos de mttita .iinportanciri;& em 
feu lugar-f ucced~ráo gr~ndes inc;õ:-
uenientes, & _qu~ Jqua_ndo · .algús fe 
foldarão foi á cu.ila de vidas .dç: ho~ 
més, & da.fazenda d'dRey, .como 
k não foffe m.aes gloriofo dar bo1n 
fim a hum honrado neg.oêi0, .que. 
príncipialo, po.is fabenios q o fim 
& não o principio he o q a:prou.a.;~tl 

. tornar a Coclii j, per terra mandou 
Rui Soarez ao Vifo-Rey as cartas q · 
leuau~ deite Reyno. E afsi lhe daua 
conta como naquella fua viagem _ 
fendo tanto auante como o roH:ro 
do cabo Guardafo, topara com búa 
11ao de Mouros, com a qual eíl:eue-
ra aferrado quatro oras, & que i1áo 
fezera tão pc:uco em fe faluar ddla 
por fer mui grande . & atulhada de 
.gente; em que óuue de ambalas par 
,tes tanro damno, que cadalrnm fe 
icontétou ·de náo tornar áquella rn-
queíl:a, & p·rincipalmente elle por 
ter já caido em pena indo com a-
qudle recado que importaua maes 
<iLÍe tomar a propria nao poeríe a 
pengo.de não ir auante. As quaes 
cartas chegadas a Cochíj confola-
-cio a todos,fabendo a frota q dl:aua 
í'Cn1 Moçambique, & muito maes o 
Vifo-Rey: porque com fua cheg'a~ 
da poderia aj-untar velas & -gente 
pei:a confrguir [eu de.fejo. E p.orque 
cem a :\l'ir1da. daq.uellas na os auia de 
ter trabalho 1110 au.iamento da carga 
.deHas por.que fe au.ij~ de ajllntar 
'Oa-s.arrnaclas, dl:a .cile iete que não 
-pafio.t:J, &-a .outra ~o .an~o ,de oito 

. repr.oua todalas coufas. Mas pto:uuç 
a Deos que ~s coufas da ar.macia .qm: . 
partio o anno de oito .deite Reyn.G> 
em .que elle V.ifo-Rey (e auia.de vir .. 
·fe orde.naráo de ,maneira, ainda qu~ 
com trabalho & ·perda dos nauo . 
.gantes, qne .deu dle fim a [c.u int6- . 
tQ: &as cahlfas _qu.e elR.ey. teue de 

- · · G 2 1nandar 
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gJ a Segunda Decada 
·Ín~ncfat taÍnaàha frota ( 'como ve- duas armadas repartidas, húa em a 
remos) forão efias. Vendo elle co- coíl:a da India, & outr.'.l na coíl:a da 
mo a conguiíla da India. era tão Arnbia. Tambem qujferão algüs di-
derramada & táo grande coufà, q~1ç · zet que per eíl:e modo, alem de el-
bum capitão não podia fer prefente Rey (egurar melhor a guarda da-
cm tantas panes, como era as ph q quellas cofras, não .fazia tamanl~o 

• fe vazaua a efpecearia per mãos dos cftado a hum fó homem: & que 
Mouros,que era o effrndal da con:- eíl:e náo fora pequeno refpeito para 
.feruaçáo do .dl:ado della, porque ar- eíl:a repartição de conquiíl:.a, a qual 
mas f~m o commercio & fruito q fegundo o tempo defpois moíl:rou, 
ella em fi continha, não fe podiáo podérafe chamar dillilaÕ pera pa-
foH:er, & com húa coufà fc podia recerem muitas coufas de feu ferui-
conferuar a outra: ordenou de re- . ço maes que boa gouern:mça. Para. 
partir eíl:a conquiíl:a em duas capi- fundamento do qual·propofao era 
tanias môres, húa éj começaíf e em a ordenada a fortaleza de Socotorá,. 
fortaleza de Sofala , & acabaffe na onde o capit~o môr da cofia de 
ponta de Dia , que he no Reyno Arabia podia inuernar por efiar nG . 
·Guzaráte, & a outra deita ponta te meyo daqnella primeira conquiíl:a: 
o qbo ComoriJ .Porque o~ Mouros & o fegundo gouernador auia de 
dcfpois que virão que com noílas rdidir em Cochij ao tempo da car .... 
~rmadas não podiáo nauegar as ef- ga das naos. E porque elRey man...: 
pet;earias,as quaes armadas regular- daua vir dl:e anno de oito o Vifo~ 
inére andauão .de Cochij te Cbaul, Rey, ordenou que Affonfo d' Albo-
bufcarão outro modo d.e nauega- querque,, que andaua na· cofia da 
~ão, principahnente os do efireiro ArabiJ, fe paífaífe á India, cadahum 
de fyiecha: cá eíl:es fabiáofe já guar- com feu regirnéto fei:n hú fe meter 
dar da cofia, nauegando tanto ao nem entender na gouernança ·do 
pego, que não podd1em fer_ viíl:os: outro, com nouo titulo per fi, cà o 
& fendo tanto auante como o por- primeiro fe rnritulaua capitão mor 
to que !áo demandar, cometiáo a do mar da Ethiopia, Arabia,& Per-
tçrra de roíl:ro, & quando fa1ão do íia, de Sofala tê Cam baya) & o ou-' 
porto per o m·efmo modo em húa tro da India: & aind;,i ( fegundo fe 
noite fe faziáq ao mar, de maneira . affirmou) a tenção d'elRey era que 
q faluos daquella cofia, nauegauáo fe Diogo Lopez de Scqneira éj efie 
pera o efheito. Cuja entrada como mefmo aúno de oito mandou co1n 
achauão limpa de nofiàs armadas quatro velas a defcobrir a cidade de 
nauegauão frguramen'te pera a ln~ Malaca, defcobrindoa,ficar naqueL 
àia, pera ~1alaca, Cambaya, Or- la parte em ~urra "Capitania mór, . 
muz, & _para to~~las outras partes: pala' grande ai!l:ancia que auia de ' 
p .que na~ .P~~1~0 ~aze~ andándo l~~~ ~ ~LJtra: A:fsi que ~omdefte fun-

. atnento 
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damentomandou e1Reyo anno de - Correa filho de dom · frei Payo 
quinhentos & oito dezafete velas, Correa baili_o c)a ordem de S. Ioáo, 
<p1cr p;:irtirão em duas capitanias: a .· & Díogo Correa [eu irmão. E alom 
primeira era de treze, oito ·que J:áo deitas· cinco velas que cóm elle 
pera a carga da efpecearia por ferem auiáo de ficar_, Aífonfo d'.Alboquer-
naos grandes, de_q~e erão caeitáes que lh,e auia de mandar outras J em 
TriH:áo da Silua filho de AB:onfo que entrauáo nauios .de remo pela-
Tdez de MenelesJoáo Rõiz Perei- ordem que elRey mandaua. en1l~u 
ra filho de Reimáo Pereira, Vafco regimento. As quatro velas q Dio-
Carualbo filho de Aluaro de Car- ~ go Lopez deSégueira leuaua para o 
ualho, Aluara J3arreto filho de Ai- . feu defcobrimen to, de que elle era 
res Barreto, Francifco Pereira Peita- · capitão mór, tambem eráo quaíi do 
na,o qual !a pera capitão de QE.iloa porte das de Iorge d'Aguiar, nane- _ 
cm ·lugar de Pero Ferreira: Gonçalo tas de cento & cincoenra té oitenta. 
Mendez de Brito irmão de Rui Mé --tonêis·: os capitães das quaes erão · 
dez ·da porta da Cruz em Lisboa, Hieronymo Teixeira filho de Ioão 
João Collaço hú caualleiro da guar- Teixeira de Macedo, Gonçalo d~ 
da d'elRey: & na mayor nao das or Soufa hum caualleíro, que defpois . 
:denadas pera a carga da efpecearia, · foi meirinho do Paço d' elRey dom 
<]Ue (ecbamau~ São Ioáo, que era 'Manud, João Nunez outro caual.lei 

· a mayor dà frota,'ia Iorge d' Aguiar. rode fua cafa. Apercebidas as quàes 
Ao qual elRey- encomendou a ,ca:~ vela.s, partia Diogo Lopez de Se-
'Pitania mór de todalas naos, afsi queira: com as fuas a cinco· do mes 
xJdl:asdacarrcira, como das arde.. d'Abril defie.anno de quinhentos 
lllada3 á~capitania mór da cofia da & oito, & Iorge d'AgLJiar aos noue 
-Ethiopia & Arabia, onde elle auia partindo co1n toda· a foa arm;ida 
de ficar, & as naos da carga p·affar á junta: mas defpois de Jua .partida 
India: & com ellas eíl:a Sáo Ioáo, foi a maes derramada que quantas 
de que (e elle auia de mudar a. outra te entáo nem defpois per.1nuito té-
das de fua armada, porque JJeíl:a po forão defte Reyno, potque n1ui , · 
1nat1daua elRey q [e vidfr o :Viío- poucas mantenerão companhi~ ás / 
Rey dom Francifco d' Aln1eida. Os outras, das da. capitania de Iorg.e 
capitães das cinco velas que cõ elle- d'Aguiar1 & afsi derramadas forão 
Jorge d' Aguiar auião de _ficar de ar- ter a Moçambique , f óinenfo elle-<j. 
mada, eráo Duarte de Lemos da fe perdeo com· muita gente · nobre 
Trofafilho de Ioão Gomez_ de Le- . que Jeuaua : & fegundo diífe Al 
mos, o qual 1a por fotacapit.áo pe- · oaro Barreto capitão da '1uo San-
ra fucceder a elle Jorge d' Aguiar por tta Manha que i'a em/ foa comp2~ 
fer feu fobrinho, & Vafco da Sii- nhia a ré delle,perdeofe de n.oite nas 
ueira filho de Mofe1n y a[co, Pero ilh~s de Trilião d'Acunha. Lexand~ 

- - ·- -- - · -· ·· -- · ~ ~ efta~ 



·''.:--:-------------------------

'J) d S egunâa Decada 
d\:a·s doàs armâJas~ a de L1rge d' A-
guiar & a de Diogo L<?pez, de 9ue 
adiante foreinos relação, & fegurn-
do a e[criptura com a vi:igem das 
naos ordenadas pera a carga da pi-
111enta: el\as chegarão ~L ln.dia, & 
t::imbcmasqae inuernaráo do Jnno 
paífado de fere, fomente a nao L~o
narda, . capitão Francifco Pereira 
Peíl:ana ; que inuerriou em Q01oa 
pera onde elle}a por capitáo: Com . 
achegada das quaes naos tocb ~ gen 
te da India cobrou grande arnmo, 
& 'principalmente o Vifo-Rey; cá 
lbe deu caufa de fe aperceber co1n 
1nayor diliaencia pera effrito de ir 

b l bufcar Mir Hocem venao geme 
frdca & algGas munições· de que 
dl:aua nece[sitado : porq comó elle 
efperaúa de fe vir aguelle ann0 pera 
d.te Reyno por .lho elRey mandar, 
i1rimeifo queria leixar dle feito dos 
Rumes acabado , ou acabar ndle. 
Poíl:o que a f~u puecer elle não fa_ 
zia fundamento de fe poder vir a- · 
<]Uelle anno, cá náo via na· Iridi.i 

. duas peífoas que dle pera iífo ef pe-
raua, Affonfo d'Alboquerque que 
o auia de focceder,& a nao S. Ioão, 
·capitão Iorge d'Aguiar em que el-
Rey mandaua que vieffe:· na qual 
nao i'a hum das principaes vias das 
cartas d' elRey, ás quaes_fe elle re-
metia em hú:i ~arta que o Vifo- Rey 
ouue. Finalmente dando ordem a(si 
ás coufas ddla armada pera os Ru-
111es & cé\rga da ef pecearia das naos 
<jUe au~ão de vir aquelle anno pera · 
dle Reyno, por lhe falecer canella 
l'ªE~_ e!las: ma11d~~ a N~n~ y~~ 

Pereira em a nào SJnél:o Ef pi rito a 
i_lba Ceilão pera a trazer: o .qual era 
vindo de Sofala em as naos da ar~ 
'n1ada de Iorge de N1dlo, leixandà a 
-.fortaleza entregue a Vafco Gomez 
d 'Abreu, como atras fica. Da qúal 
ida não trouxe coufa algúa, fomen.: 

·te veyo com elle Garcia ·de Soüfa 
· ciue lá dtaua da ida gue fez guando 
foi prouer a nao de Rui Soarez: & a 
caufa de não trazer candla, foi eíl:ar 
o Rey d1 terra mui doente & os 
Mouros terem danado o gentio em 
odio no:ílo. E pofl:o que Nuno Vaz 
lhe podera fazer damno, leuaua re'" 
giméto do Vifo-Rey que não mo~ 
ueíle guerra por ra.i:ão da paz gue 
feu filho dom Lourenço tinha aíTeL1 
tado, de que eíbua por tdhmunha 
·o padrão que leixou: poH:o ern o lu-
ga·r de Co-lumbo_, que Nuno Vaz 
vio. Neíl:e mefmo tempo mandou 
tambem o VifORey a Pero Barre-
-to com onze velas pera em quanto 
elle de[pachaua as naos da carga q 
auião de vir pera dlc Reyno, an-
daffe correndo a coíl:a do I\!Ialabar 
té Baticalá: impedindo não entra- . 
rem ou fairem 1;aos de i\.1ouros , [e_· 
não aqud!âs que tinbão foa licen-
ça pe_ra p,oder nauegar, &; a(si à·ar-
rn·ada que o ~samorij fazia pera en-
uiar a Dio.a lv1ir Hocem corno lbe 
tinha prometido ( fegundo a diante 
veremos ·) & que elle Pero , Barreto 
o efpera{fo paquella pàragen1 tê fe 
ir a Juntar com dle,& dahi partire111 
ao feito dos Rumes: E os capitães 
4 'ião có:m elle, eráo Atfoi1fo Lopez 
d'Acoíl:a, Manud.àTelez, Antonio 

- -- ·- ----- ---- - - ~o Cam"'.: 



) 

.Líuro Terceiro. Fol. 5 2. 

d~ Campo, Aluaro 'Pa;çanha, Pet(} 
Cam, Philippe Rodriguez, Luis 
Prcro, Payo de SouG, Diogo Pirez, 
& Sirnáo_Martl.z. Partida dra armá: 
da, coro·eçou o Vifo.Rey def pachar 
·as naos da carreira , & como duas 
eiáo carregadas, fafiaas partir na or 
_denança que vinbão,fomente, Iorge 
de Mell o ~ere1tà a rogo delle Vif a-
Rey fico~ com a fua nao Bdlem por 
lhe a elle ta~bé parecer <] naquelle 
feito dos Rurn~s feruia maes elRey; 
q vir aquelle anno cõ carga partin-
do de lá 'tàntas naos·: & parece que 
o ef pirito-_diíf e ao Vifo-Rey quanta 
necdsidade tinha delle polo que 
def pois pa!fou na Agaoada de Salda 
nha, Çomo veremos elJl feu lugar. 
E porq algúas i1aos da carga aaiáo 
de tomar gengiure em Camnior, cá 
-Oo maes .q auia em Cochij eítauão . 
dé todo preíl:es, part'iofe c01n ellas 
pera c~manor a vinte de Nóuébro, 
onde chegou: & tendo ainda por 
def pàchar a nao de Fernão Soarez, 
& a de Rm d' A cunha, veyo ter cõ 
·elle .Affonfo d'Alboqu-erque, que 
\!iliba de Ormuz pera fucceder na 
célpitania mór da India por as pro ui 

. f6es' que lhe elRey man.dou. pre-
fentando as quaes o Vifo-Rey lhe 
tefpondeo que el!e vinha jâ cão tar-~ 
de por efrarem- em f eis de Dezerrt-
bro, fendo as maes das naos da car-
ga pattid~s pera dle Reyno, & elle 
Vifo:-Rey poíl:o em caminho pera 
ir la11Ç-ar os Rumes . donde dbuáo 
fobetbos da viétoria que tinháo da 
n1orte de feu filho: que elle não fa. 
'bia dar mcl~1~r -t~med~o áqu~ll: fe~ 
, ' ' . , 

requerimento, gue ficar ali em Ca .. 
i~anor ou irfe pera CocbiJ t.cpoufar 
feu corpo dos ·trabalhos donde vi-
nha, & elle Vifo.-Rey iria · repoufar 
o feu ~nirno na deíl:ruição daquelles 
Rumes, que forão caufà da morte 
de feu filho: & que íendo no!fo Se-

. 'nhor fer~ido q elle não .ficaffe viuo 
daquella em prefa,entáo lhe ficaua a 
India en.rregue fe,m maes ~equerimé 
tos: & tornando de e le lha en-
tregaria conforme rouifoés d' d 
Rey feu {e11hQr. Ao que Affonfo 
d' Alboquerque ·replicou, dizendo 
que quanto ás riaos que aindà ali 
tinha duas, á de Fernão Soarez ,& 
a de Rui d' Acunha tm .que {e po .. · 
<leria vir, & que pera lançar os Ru-
mes , elle o iria fazer. Ao que o 
Vifo~Rey refpondeo gue elle tinha 
a efpada.na mão, &;.que num:aco-
frumara de à dar" a outrem pera lhe 
vmgar fuas_proprias i11jurias. Affou~ . 

_ fo d'Alboqt.'terque poíl:o q~e fobre 
Hl:o_repecio 1nuiro maes. palatJras, 
vendo que -lhe não fundirão peta 
feu requerimento· & prorefi:ôs que 
fo bre iffo fez , tirados feus iníl:ru-
mentos foife pera Cochij e.m a fu_a 
nao Cirne,que a náo podiáo dlan-
car da muita aguoa que fuzia. E por 
que elle. def pois qué inuerno~ em 
Socotbrâ,. tornou outra vez a Ot. .... 
mL1z : ante que paífernos adiante, 
faremos relação do C]Ue paífou tê 
chegara fe ver com o Vifo-Rey. 

.1 l 
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~a segunda Decddà . :· · 
1 aJorraleza~Affonfo d'Alboqüérque 

e A p I TV L-0 , II. p?rque os ma~rimcntos que trazia,, .. 
erão mui pouços , expedia logo a 
Fra11cifco de 'l~auora qu<;foíle em a 
foa nao a ~1elinde, & per toda a fua 
coíla bufcaífe algús : & defpois 
'de fua partida elle 1nefmo Af- · 

·!/ íj)~ que dlfonfo d' A l6oquer 
· qu_t: faz. dejpois que chegou a 
Socotorá pera inuernar, (.!/ 
do que ;naes pa J[ou da torna- · 
da que fez a Ormuz.. · 

Fanfo d' Alboquer 
qúe ame que che-
gaffe á ilha. Soco-
torâ, qnaLido par-
t.16 de Ormuz pe-
ra inuernar nella, 

p~redalhe q naquelles i:nezes do in-
uemo podia tomar ah algum re-
poufo de quantos trabalhos tinha 

. paílà.do no c;erco de Ormuz ·: per6 
def pois que chegou á fortaleza , & 
vio o eftado em que eftaua a gente:, 

. ouue que os. Íçus fe podiáo fofrer 
em ref peito dos que ella tinha paf-
fado. Porq os maes dos homés cU:a-
'uão pera expirar,afsi d'e fome como 
d~s enfermid:de.s,q por ra;~o della 
lhe fobreuierao com os maos man-
timentos q camião , cá chegarão a 
tanta fome,éj tinháo cortado n1eyo 
palmar de hum q eftaua ante a for~ · 
tale~a por lhe comerem o tallo : & 
o . maes forão tamaras, macaãs da . :) 

.11afega, & algúas cabras auidas per 
via de falt9s ,q ás vezes foziáo,moc 
tas á efpingarda.: por entre elles & 
a. gente da terra ~i1 er ja rompimen-
~o, por andar danada com induzi-
mento de trinta Mourqs que fe lan-
&ªrªo cõ .. ellesJ_ quando lhe tomarão - - ~ .,,.._ ~ . _.. - ... -- --

' 

fanfo d'Alboquergue fe veyo pôr . 
no rolho do cabo Guardafu cfperar 
algúa,. nao de prefa pera f-e prouer, 
& dali 1nandou a Iorg~ . da Silueira 
en.1_hum efquífe, & a Nuno Vaz dê 
Cafiel~ branco em o feu batel com 
atefetenta homés,que (e foífem lan 
çar ao cabo de Fum ,que he alem do 
de . Guardafo doze leguoa~ contra · 
Melinde,ef perar algúa nao de prefa. 
.Com os qqaes veyo ter húa que vi-
1iha das ilhas de Maldiua,que toma-
. rãa leuemente : porq com as gran-
des calmarias q a tomarão no gol-
fáo, á minguoa de aguõa trazia à 
tnaes da geme ID?rta,& ndla tanto 
mantimento, que foi grande fopri· 
.mento pera os no{fos. E dos princi-
. paes Mouros que ali fora~ toma-
dos, enuiou deípois Aftonío d'Al .. 
boquerque a efte . Reyno a clRc:y · ~ 
dous·: hum delles Turco de nação, 
que a capitão d~ nao, que fe fez 
chrifião,& ouue·nome Miguel Nu-· 
nez,& feruio de·repofieiro a elRey: 
& outro era Arabio homé que tra-
zia no trato da mercadoria bom ca-
bedal, & daua mui boa razão das 
coufas de dentro do mar Roxo. Re-
colhido todo o n1antüncnto & fa_ 
zcnda deíl:a nao, & ella queimada 
por lhe nãoferuir,chegou Fral1Cifco 
~~ ! a~~~~ que vin~a d~ ~elinde,& 

~m 
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Liura-Térceiro: o . . 
Foi. s J. 

emfoacompan11iaMartimCoelho, armada· pera poder ~mandar algús 
& Diogo de Ivkllo em feus .. nauios, homés a efte · defcobrimento do 
que.( como atras vimos)forão na ar- Preíl:e,que o fezdfc: proueo a dl:es 
mada de Vafco . Gomez d' Abreu de dinheiro ; & dandolhe as cartas 
pera andaren1 com Affonfo d' Albo que tinha pera o Prdle,os mandou 
·querque: os quaes tambe1n '.ião pro- poer i10 fcu e[quife junto .de húa · 
uidos de mantimentos de húa nao pouoação de ~1omos, dizendo que 
que tomarão ~ viíl:a de_Magadaxô, fugir~o naquelle efquife. de noite 
com que Affonfo d'Alboquerque pera com cfia fimulação não re-. 
ficou mui contente por lhe noífo ceberem damno' & os lcixar'em 

- Senhor acudir e.ó aq'udla prouifaõ ir fua viagem. Expedidos eíl:es ho .. 
tão neceífaria afsi de mantimento~ rnés, deteucfe ainda Affonfo d' Al-
'como de gente, & ~1auios pera po- boquerque r41quella paragen:f atê 
der tornar a Ormnz. E em compa- dous de Mayo: & qu<ando vio que. 
11hia de Frácifco de Tauora i'áó rres não vinhão maes naos pera fe· pto-
homés que achou em. Nklinde, & uer de maes mantimentos , com 
ficarão ali da armada de Triíl:áo efies que tinha fe partia pcr<t Soco ... 
d' Acunba com fondatnéto ·de ire1n torâ, & dahi pera Ormuz : por lhe 
.Per terra defcobrir o Preíl:e-Ioão : a parecer m~es feruiço d. elRey não 
hú chamauio Ioáo lomez o Sardo, defrfl:ir daquclhremprefa,que ~ndar 
que era degredado, & a outro Ioão ~ na boca do efl:reito. do. inar.Roxo 
Sanchez Mouri[co, que fora triado á entrada & faida das paos. E po~ 
de Triíl:áo d' Acunba, & o outi:e fto que ~om- aquellcs dous nauios 
era Mouro natural de Tunez cba- maes que lhe vieráo; & húa. fuíl:a 
·mado Cide Ale : & todos tres 1áo que nouamente fez em Socotqrâ, , 
com grandes promdfas de lhe el- qhle deu a Nuno Vaz , a elle lhe pa-
Rey fazer merce, fe fezeffem aquel- recia não frr poder pera entrai: a ci-
le caminho. E porque naquella pà- dadc, cá leuaua.foment~ atê trezen-
ragcm de Melinde os negros Ca- tos h~més,& os Mouros ,.dl:auão ja 
fres do ferrão he gente mui beíl:ial defenganados da pouca géte q tra-
&Jâa, ou-uerio confelho que feria zia: ao nienos per via de cerco,co-
melhor entrarem pela terra. maes n10 tinha feito,ef peraua de os poder 
vjzinha ao eH:~eito, que he ja babi- obrigar pagaré as pareas, & víré ao· 
tada de Mouros, c01n .quecada- quecódlestinhaaffentado.Seg~in
hum indo por feu caminho te po- do có eíl:e propoíito foa vilgé, ante 
dia entender, por todos · Caberem o que chegaíle ao . cabo Rofcalgate, 
Arabigo. Affonfo d' Alboquergue teue confe ho com os capitães,,&._ 
porque tambem tinha canas d' d:- · a(lentou de dar e1n a villa de Ca-
Rey que achando algum modo- layare , afsi· pelas injurias & vitu-. 
nal1uel~a c9fta p~r ~~~d: ~n~ag~ ~~ pe~i~s qu~ f~~:r~o a !·~áo Machatº' 

-~~ 
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qja Segunda".Decad~ 
feu pajem,& a Ioáo Neíl:áo efcriuáo me, q.ue quer dizer entre elles ab~.:. 
da fua nao,& Gafpar Rodrigfiez lin.- fiança & fartura.' A qual abaflança 
,gua,quádo os deu em refés ao tem-- a mefma terra tem em fi, principal- . 
po que lhe deráo os mantimentos inente em húa comarca, q fe~â e1n 
(do qmil mao tratamento elle de[- torno de qnarenta leguoas, porra.;. 
pois ~m Ormuz foube per elles) : zão da qual .fertilidade he a maes 
como tambem porque todolos lu- pouoada terra de Arabia,pmq nella 
gares. daquella ·coita tinha tomado ha· eflas cidades:,Maná,Nazuá; Bay.:. 
per annas,& eíl:e ficara fern as expc- lá, todas cercadas de muro de taipa 
rimentar, maes por canl:ella de não mui forte : & os termos dellas áo 
receberem damno,q defejo de noílà . pouoadas,que em húas ce ouuem as .. 

" paz ; a qual ja ~láo mereciáo por ~utras, & ha lugar deites tio gran .. 
caufa da guerra que tiJ.1ha e1n aber- de, que conthem dez mil vizinhos:; 
to com elRey de Ormuz, cujo efl:e afsi como Zaqui & outros.Eilas tres 
lucrar era. O qual lugar ( fcgundo a- cídades norau~~s(fegundo dizem os. 
tr~ diílemos) parecia que em ou- Mouros)cadílhua teue ja Rey per fi, · 
tro teinpo fora a inacs illuíl:re po- & por caofa das tyrannias delles os 
uoação daquella coita, & aquelle a pouos fe leuantarão,& ora fe gouer 
que Ptolomeu chama Metacum,íi- não per os maes . velhos em m.odo 
tuada_alen1 do cabo Siagro,que he o de republica: por~m entr~ el.las na 
de Rofcalgate contra o dHeito Par- fempre diuifaõ. fubre quem ferâ a 
feo : per ó que elle a ponha em ma" rnetropoli de ts>da a comarca, prin"". 
yor difiancia,do que ella efl:â doca-. cipalméte Baylá com as outras que 
bo,que ferâ de. até oito leguoas~ Per . as quer fenhorear: por nella eíl:ar hú 
detras da qual ao longo da coila vae dos principaes rdigiofos da fua fe .. 
correndo húa corda de ferrania,que éh,a que elles chamão Y mamo~ a . 
quafi parece que quer impedir que cujo juizo & jori(dição concorrem 

· os morado~es ao longo do mar [e todalás demandas & contendas que 
não cõmuniqué com os do ferrão; ha em toda aquella região Anun: 
fométe per húas abertas,q em algúas ao qual elles pagão o dizimo ~e 
partes eíl:a .ferrania fas-' per onde quanto lhe Deos dá,aré.das joyas. q 
fefememaomododosnoíTosAlpes. o mar.ido cada anno dá a fua mo-
Húa da-s quaes abertas ou paffos eíl:â lher, & as publicas do que ganháa 
nafronrariadefia villa Calayate per per feus corpos, & parece que aqui 
onde fe ferue do mar,a mayor parte ajuntou Maharned toda a fua e[col-
da região,a que os Arabios chamão la pola grande copia que ha dele ... . 
A~an:quefegundo.elles dizem on- trados no [eu alcoráo. E o que faz 
ue eHc nome de hum neto de Loth a eíl:as cidades ás vezes confonna-
afsi charpado ·primeiro pouoador rerufe em paz., he ferem cometi-
~eg~ que ~~f:end~ ~efte ~111e Na- ~os per h~~ sa~~d~ de 1f ~h~~e: 

\. 
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r~s tính~ fabído fer lugar bem po ... , 
uoado de· .muita gente nobre, & 

. que áuia de [e~ coufa trabalbofa 
corneteio por a pouca gente gue 
leuaua J o que r-ambem pos duui-
da aos cap_iráes, Com tudo por não 
n1oíl:rar fraqueza aos Mouros, a( .. 
fentou com os capitães de cóme-
ter o lugar por as razõe's que diíie:.. . 
n~os, & ifio per modo de_ arda : & 
defpois o negocio moíl:raria cami-
nho pera o rna~s j & o ardil foi 
efie. Em as -naos defcobrindo oca-

linhagetn~ -à qu~ ellis cha1não Ben-.. 
gebra : qne be das maes poderofas 
de tod~ a terra de Arabia, porque 
conquifia peno de rrezentJs leguo~ 
as1 em redondo. Os guaes Alarnes 
no tempo da nouidade das ramaras, 
& dos ·outros mantimentos da ter-
ra os vem inquietar : & por não ' 
receberem tal opprdfaõ, cfie feu 
Y mamo .dos dizimas que ha , por 
cóncerto paga a efie Bengebra hmn 
tamo por anno. E por razão da vi-
zinhança que Calayat« tem co1n 
eíla comarca,que difl:ará ddb obra 
Je fdfenta leguoas dentro pelo fer.-. 
.r.ão; ante da noífo. entrada na India, 
era hum dos maes nobres & ricos 
lugares p.er cõmercio de toda aquel-
la cofia , & o maes principal do 
Reyno de Ormuz como ainda ago 
I'1 he.Porque aqui concorriáo todo--
los cauallos, rião fomenrc; -dafralda· 
ela ferra que diílemos, mas ainda da 
cidade Labaçab que vae vizinhar 
com Cacife , porto do mar Perfio 
defronte .da ilha Babarem, que faõ 
os melhores de roda Arabia. Os 
quaes '. concorriáo a dl:a comarca 
Aman por fera ella vizinha, & on-
·de [e ajl1táo con1o em feira todalas 
mercadorias, afsi as da faida, como 
da entrada em Arabia : & a _mayo'r 
parte dellas vinhão ter a efl:e Cala- · 
yate onde era a carregação pera a ln 
dia. E pofio que Affonfo d'Albo-
<]Uerque naquelle tempo não foube 
_tão particularmente da groílura do 
trato de.H:e lugar Calayate , como 
ora f~bemos por dl:at de baixo cda 
uoffa oe.edi~n~~~~ ~o~a~ia pe~ Mou: · 

- bo Rofcalgate J mandou que tof.:. 
fem hum pouco manquejádo com 
búa vela tomada como que efpe--
1:~mão búas pelas outras, & que de ... 
rras vinha ainda rnaes frota cmn 
que .[e queriáo ajuntar : & dom· 
Antonio de Noronha feu fobri .. 
nho que 1a diante na fufta de 
Nuno Vaz , como quem que-· 
ria tomar fala J tant9 que fo{fo 
junto da villa J _demanda!TC o por-
to- vindo as naos bum pouco a- . 
faíl:adas .delle. , & afsi [e fez. Os 
Mouros tanto que virão que a fu_ 
fra encaminhaua ao porto , co- -
m'o q~1e queria dar algum recado, 
por não tfr azo de vil' á ribet- _ 
ra J mandarão hu_m Mouro hon-
rado em hum barco a ella.: o qual 

. chegando a . dom Antonio J per .. 
gunrou que frota era aquella, &. 
foi lhe reípondido fer d' elRey de 

· PortDgal , que vinha em buka 
de outra armada foa J que an-
daua per agudla cofia , de que era 
cap1táo Affonfo d' Alboguerque, 
~o qual ~cha~á~ 1~u~ ~rn. ~ocm:orâ· , 
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, :Da SegúndaTJecada 
~ d1aua fazendo húa fortaleza efi1 - de ef paldas pofia febre húa alcatifa 
Ormuz.E por quanto o capitão ela- com grande_apparato, & rodeado 
quella frota não leuaua piloto que de gente luzida, como que aquelli: 
foubeffe da nauegaçâo daquelle e- era o c~pitáo môr da fro,ta ; dé que · 
flreiro: o mand~ma en1 terra a faber ficou mui e[pantado,quando v,io e-
do fenhor ·ou gonernador delb [e fie capitão que era homem .mance-
lhe dariáo ali algum piloto por feus bo : & elle leu;ma os .. olhos cbeyo~ 
dinheiros,, que Õs qui[effe meter etu da prefença de Nfonfo d' Alboquer-
Orm uz, onde efl:aua .o c-:ipitáo que , que,que vira quando per ali pa íf ou, 
bufcauão .. O Mouro pofto q quan- que alem da fua idade lhe dar graut 
ào cheaou á fuíl:a, vinha com pre- dade cõ a aloura de fuas caás,c.ofru-
fum pçfo q aquelleeraAffon[?d'Al ma-ua elle trazela mui comprida, & 
boquerque, pqrg o dia dantes fo;a p~r~cialh_:_ ao Mouro q todo los ... ca-
vifl:o do cabo Rofcalgate , .com q a · p1taes aUI~o de fer daqudla prefeça. 
villa começou a fe ddpejar de al gúa Francifco de Tau ora, q era o a{fen-
ge11te meuda : com eíl:as perguntas Jado naquella cadeira reprefenrador 
ficou embaraçado ainda que çonté: daq1..1elle arriácio de Affõfo d' Albo~ 
te, & pelo recado que trazia dos da qu_erque,tauto q o Moüro foi ccaz.i: 
villa, diífe que o leuafkm á nao ao do ante elle:começo~1 de lhe pergú 
capitão môr, & que lá daria razão tar como fe chamaua aquella vill.a~ 
do que lhe pergumauão)porq tan.1- & cuja era, & [e .tinhanoua de hum 
bem leuaua ali hú prefenre que lhe capitão d:.elRey de ·Portugal que 
o gouernado~ da cidade mandaua, andaua per aquella cofl:a , & outras 
por fuf peirar na feição das naos que coufas en1 que o foi entretendo ·ré 
deu ia fer capitão d' elRey de Por- que Affonfo d' Alboquerque fahio 
tugal. Eíl:e p~e[ente tão prefl:es que de de~1tro da ca1nara da na9 : vdl:i .. 
o Mouro offereceo , .tudo era ar- do hú pelote curt-0 de feda ~<t cor,& 
ti6cio pera cõ elle entrar em a nao, búas calças de efcarlara cõ çapatos 
& ver a fomrna da gente & como redondosbaixos,metidos os pês em 
vinhão prouidos: porque per dito ' hús pantufas de verudo, & fobre fi 
dos Mouros de_Qrmyz tinháo fabi. húa capa lombarda de cç:tim alaran-
ào que Affonfo d'Alboquerque em jado, forrada de outro pardo, & na 
as naos com q chegou ~o feu porto, · cabeça húa coifa de ouro, & em ci-

. leuaua po~.c:0 111aes de quinhentos ma húa gorra de veludo preto cc:im 
ho1nés: quanto menos ferião em húa dlampa,& hú c:fl:oqueguarne .. -
duas naos & dous n~uios que então · ciclo de ouro cingido. O Mouro 
leuaua,[e aquelle foíle ? Leuado eíl:e quando fentio o afaíl;ar da gente,, · 
Mouro á nao,entrando dentro vi~ &; vio que ,era a peífoa de Affon,[o 
.toda a geme poíl:a_em armas, & hu d Alboquerque,& conheceo fer aql. 
j:lomem affe~~a~~ em húa cadeira le o verdadeiro capitãoJ& q o outrq· - ------ - - . - era 



,~ra dlât:Lia ·~ qüé lbe mbllr~táo : re-
i11'erco a elle l::mçãdo[e aos [eus pês. 
Affonfo d'Alboqucrque, peró q~e 
negaua fer aquelle,rornou benign:i-
mente com palauras a lhe pergun-
·rar pala villa & eil:aqo della : & a-
parrando[e com elle, meudamente 
foube o que queria pera [e ord-enar 
na faida , & fobre itf o confolou o 
Mouro, dizendo que elle & fua_·cafa 
não auião de receber damno,& que 
pera iff o pofoíle húa bandeira bran- . 
ca á fua porta, & porém que elle a-
i.lia de ir na fegunda batelada da gé-
ce,& afsi fe fez. E como o ardil tÓ-
·do efraua en1 a primeira vifra que 
ddfem fer' com a efpada na mão, 
fem maes pratica, por ja ter Cabido 
pelo Mouro quão apercebida a vil-
la eíl:aua, ainda as na os não erão d.e 
todo anchoradas , quaúdo .a gente 
de armt.ts era metida nos bat~is : & 
f6i a coufa tão def pachada1nente 
feira, que poendo os pés cm terra, 
farão {enhores da villa. Porque cõ 
,aquelle fobrefàlto ficarão os Mou-
JOs tão tornados , que o prüneiro 
conf elbo que teueráo ante que fen-
ti ff em o ferro em fuas carnes , foi 
def pejala : & algGs que lá per den-
tro das ruas quifer~o fazer rofiro aos 

· noílos, á cufra de feu darnno leua-
ráo o caminho dos outros, & parte 

r. / . 
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fejado delles ~t~ o ôoti·q de ~lf'ayàs 
& mercadoria de preço, os Mouros 
em os Jous dias que ouuerão viffa 
das naos,as tinhao poíl:o em faluô. 
Affonfo d' Alb~querqne por dat ef .. · 
paç:o .à [e recolherem os mamimt-
tos, leixoufe eíl:ar na villa tres diJs: 
& como vinha a noite, porque os 
Mouros da banda da terra firme pet 
onde o muro era quebrado vinhão ' 
dar rebate em os noílos,tfoha repar 
tido a vigia daguélla parte em ôi·d6 
que a [ua·vinda fazia pouco damno: 
& commdo húa ante manhaá me-
terão os noíTos em mui grande ri-a .. 
balho, porque obra de mil delles 
de noite fe meterão dentro na cida:. 
de per aquellas quebr~das d~ m u-
ro, & vieráo[e lançar em cilada dé--
tr9 e1n · húas cafas. E ante m~nhai 
que virão a noílà geme defcuidada 
da vigia da noite,derão fobre ella na 
parte da capitania de Martim Coe.,. 
lho,& de Diogo de Mdlo>& afai os 
meterão em reuolta,<] começarão a 
receber n1uito damno:porq Affon ... 
fo d'Alboquerque como fe ·agafa~ 
lhaua-de noite em húa mefguira,& 
vinda a luz da manhaá,acodia logo 
a b~ixo á ribeira,& eíl:e rebate era no 
caóo da cidade mui longe delle,tra-
ziao os Mouros nmi aprdlados a e-
fres dous capitáes,ponj como' a gê...: 
te eíl:aua quebrantada da vigia, em 
qnãto a foria os náo aceildeo,anda-
uão frios na defenfáo, tê que com a 
vinda de dom Antonio de Noro- -

· delle:s ficarão eíl:irados no lugJr q 
quiferão defender. Finalmente fem 
muito trabalho os noffos ficaráq 
fenbores da villa:>onde acharão mui 
tos ma.ntimentos, que pera a fome, 
que todos leuauão foi o 1nelhor def 
pojo que_podiáo a~er, & n::iaesde: 

· nha, dó Hieronymo de Lima, Ma..: 
nuel dela Cerda, Jorge da Silueira, 
~,9e ~:n1tr~~ ~dalgos ·& caualleiros, 

• 
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que 'fc ~chará.o rnaes perto deíl:as elle pera tomar dl:a agu~a, er~o ja 
duas cíl:ãcias, os Mouros receberão ali vindos tantos Mouros de Cala-
tanto damno, que começarão de fe yate a lha defender,que c~.íl:ou fan-
ir retraendo pelos lugares per onde gue de algús .dos noílos: & comtu-
vierâo; no fim do qual feito acoàio do com mayor damno de Mm.lros 
Affonfo d' AlboqL)erque, que aca- a aguoada foi fdta. _Partido daqui 
bou de rematar a viétoria. A qual Affonfo d' Alboquerque (em fazer 
foi tão honrada cõ morte de muitos demora em outra parre , chegou a 
Mouros, que ella pode ficar em lu- Ormuz à treze de Septembro: mã-
gar da foria gue ouuera de auer na dando logo recado a elRey & a Co. 
entrada da villa,fe elles p~lejaráo táo "ge Atar que elle era tornado áquel... 
valentem.ente pola defender, com·o · la cidade á duas confas, a primeira 
fezeráo no cometer dl:e ardil. E por faber fe eíl::auáo pelo contrato que 
que muitos ·dos noffos fezeráo ali tinháo feito, & a' fogunda a fazer a 
honradamente de fua peffoa, dete- cafa da fortaleza que leix~ra come-
uefe Affonfo d• Alboqüergue em os çada. Ao que elRey ref pondeo que 
armar caualleiros aquella manhãa:. quanto aos quinze .mil ·xarafijs que 
& quando veyo a ol'ltro dia, eíl:aua elle ficara de pagar a elRey de Por-
ja a villa tio efcorchada dos mapti- tugal, como tributaria que era, que 
mentos,que não ouue maes q fazér de mui boa vontade os pagaria, & 
n_ella,que poerlheo fogo, principal- que fem elle capitão 1nôr vir a i{fo, 
mente á mefquira onde Affonfo per qualqner pe<}ueno nauio que 
d'Alboquerque feagafalhou o tépo mandaffe,elleos ·rnandaria: porém 
que ali eíl::eue. Andando o fogo na fazer fortaleza nem cafa, iíl::o não · 
qual,per húa parte, & certos bom- auia de confent1r.Porque fe com as 
bardeiros dece.pando hús efl:eyos de prin1eiras pedras que nella poferão,. 
madeira per outra, parece q o fogo ouue 'logo entre: dles difcordia que 
laurou maes preíl:es na foa parte,. q c~1fiou vida de tanta gente por cau-
o machado dos bombardeiros,com · fa detres ou quatro homés vijs ·que 
que o edificio carregou todofobre fugirão ddles, queferia eftando afi 
o q elles tinháo decepado, & fe ve- cafa com Porrnguefes? que cõm !@ 

yo a baixo: ficando tres delles me.. primeiro nojo que ouudlem doca. 
tidos em parte que não receberão pitão , ·ou rraudfora que frzeffem a 

. nenhúdamno. Acabado dle feiro,. feu com·panheiro, auião dequere-~ 
que.foi a vinteCÍl'lCO d'Agoíl:o, par- fogir pera os Mouros, donde podia 

~ , tio[e Affonfo d' Alboquerque com fucceder outro tal trabalho. Affon.:... 
_prcpoíitodeir fazeraguoada a hnn1 fo d' Alboquerque,per6 que re:fpon-
lugar pequeno dali perto chamado deo a eíl::e recado d~elRey ·como 
.Teuhij,por ter mdhores aguoas, q corruinba, iníifiiráo ambos ranw . 
Çalayate : .per~ .:qua~~~ ~~ego~ ·~ nefie·ponto.9a :f?~~a~~za,~ueto~rna-

ra o~ 
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râo a fe defauir ~&ficar .no efl:ado da 
gúerra,em que antes efiauáo : com 
que Affonfo d' Alboquerque man-
dou l9go a Martün Coelho que cõ 

. o feu na ui o. fe pofeíie na pon~a da 
ilha chamada .. urumbaca, onde 
eíl:auáo os poços , & ª .Diogo de 
Mello· 1?ª outra ponta que efiá con-

,"ua a ilha ~ixome , & elle com · 
Francifco de TauorJ ficou diante da 
, cidade bum pouco largo ddla. P~r 
ql1e como Coge Atar ef pei::aua eíl:a 
. tornada de Atfonfo d' Alboquerque, 
em quanto elle inuernou em So-
cotora, mandou ..tca:bar a torre que 

~tinha começáda , & pala cm dous 
.[obrados ., & todalas ruas que vi-
nhão abocar na ribeira, tapar de 
maneir~ , que per efta parte ficou a 
,cidade quaíi cercada de muro : & 
alem deíl:a fortaleza , fez tam be1n 
per toda aquella front~ria búa tran-
queira de madeira entulhada per 
_dentro, & nos.lugares de fufpeita 
muitas. peças de artelharia : algGas 
. das quaes fundiráo os arrencgados, 
[obre que foi o rompii:néto. Affon-
Jo d'Alboguerquç viíl:a a fortale.za 
. da cidade,bem lhe pareceo que não 
podia fazer maes damno, que to-
lher não lhe virem manti,mentos, 
fx (como diífemos) ordenou os ca-
pitães dos nauios a dl:e fim , • & afsi 
outros quatro em batêis\ que erão 
dom Hieronymo de Lima, Manu-
el d'la Cerda, Iorge da Silueira, & 
Antonío de Saa : no qual modo de 
· ouerra elles tinhão maes trabalho, 
-do que o dauáo á cidade, ' por ella 
cftar mui prouida de todalas ,cou-

- ·-··- '· L ----~ -• __ ..J 

fas , conio quem fabia gàe eíl:e era 
o mayor dJmnà que lhe podiáo 
fazer. E alem ddlc prooimento per 
todalas ilhas & lugares de ambas 
,aquellas cofias de feu efi:ado: tinha 
Coge Atar ordenado hús barcos 
pequenos chama.dos tcrradas repar-
tidas em tal ordem,que de cada lu-
gar (eu dia trouxdle1n aguoa & 
1nantimenros pera a cidade. Os 
quaes erão barcos futiJs que com 
vela & remo fe ªJudauáo quando 
ora neceífario : & poíl.o gue os ca-
pitães ás· vezes os vião tornar a ilha 
era per húa p~ute ora p~r.outra,náo 
lhe podiáo fazer damno ·: cá, lhe 
furtat1ão tantas voltas,gue andauáo 
os marinheiros canfados de marear 
as velas, & renrnr os batéis. Ne 
qual tempo o n1a~s · damno ·que 
lhe fezerão - ;i foi tomar -Iorge da 
Silueira húa tê'ri:ada carregada com 
frl1ta : & eH:eue aqui á fala c01n 
hmn dos arrcnegados, que foráo 
caufa de toda a defauença , & to .. 
das fuas palaqras eráo conformes 
á confcienóa que elle então tinha. 
E Nuno Vaz de Caíl:d-bmnco e,.. 
fta11do em guarda dos poços, to'.. 
mou tambem outras duas terra:-
das com: mantimento de tamaras,,, 
& algúa gente que fe não pode 
acolher : entre a qual tom·ou hum 
mancebo dos nobres da terra, ho-
mem mui aceito a elRey. Auen,-
do ja hum mez que per eíl:e mo-
do de cerco andauão os noífo~ 
volta ao rnar & á terra da ilha,, 
determinou Aff.onfo~ d' Alboquer-
que ir 4 t~~~~ -~r~: de Mog?f. ... 

~ao,. 
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táo, a bU'm lugar chamado Naban- i11efquita: leuando ja os Moqros 
de, onde as rerraélas de Ormuz ião diante a pefar de [eu damno, té hú 
faze;r [ua agu9ada: o qual elle t·inha peitoril q fe fazia a man'tira de ter.,. 

·-mandado ef piat per [eu fobnn.bo reiro foberbQ fobre a praya : onde 
·dom Ar:nonio por lhe dize~em qu~ .acoditáo·ta.ntos ·ddles cmza8os per 
dl:aua ali hum capitão d'elRey de entreaquellas ca.fais &n1efq'.1ifrta;qne 
Ormuz com gente de guarniçáó. · embaraçóu os 11.oífos cóm 1nu1ra 
Partido a eíl:e negocio de noite elle frecbada,pedrada,&·zârgunchos,d'e 
no bargantim, dõ Antonio de No- qtre fe não podiáo·valer. Onde ft>ia 
renha no batel da capitania .. , & os ·peleja tão trâuada,que fe chegou hú 
·capitães em os feus em qne leuotr Mouro . á ,Aífonfo d' Alboquet•que, 
'cento & quarenta homés, chegou &_ deulhe. per·cima c;lo capacete hú 
.Já ante manhaá : & como os Mo'u- go'lpe tão pefado, q ficou ageol:ba-' 
'ros vigiauão foa ida, vierão recebe.. do em terra meyo atordoado,&. a 
!los,junto d~ húa me[quita,011de'Ü- Nuno Vaz que andaua junto delle, 
'!:)hão feiro hús vallos tão retorci- queb'rar~c(dous dentes: & fegm:ido 
dos & cruzados hús per outros,gue :i gen·re dos Mouros ·era. muita, & 
parecia hum labyrimho de emba- elles fa:biio os paífos da terra, & a 
~ra:Çar os noffos 1 & fazerem feus ár~ luz do dia não era m.,ui clara pera q 
·remeços de cima dos vallos , como o~ noff os q viff em & defcobriffom 
ifezerão. Porque entrando Affo11fo ·de todo, ·efta .ida ·ouutra de culbr a 
d'Alboquerql:ie per dle caminho ·vida den1uitos. P.orq Affonío ·d' AI~ 
hum pouco temporão fem efpera:r bóqi:J1erqne veyo ~qudle lugar com 
pelos outros capitães, Cairão a el!es ter auifo ·per feu fdbrinho dom An-
os Mouros <letras dos vallos;como tonio 'dó 1rnmero da gente que ali 

· quem jazia· em cilada: & começa:. eíl:au~;&·'úáo fabiaque aqueUatarde 
rãa de cima a frechar,& pregar zar- do dia pà:Uado era chegado hum e~ 
gunchos em os noífos que 1áo em pirão d'tfRey de tara com tr.ezen ... 
fio, co1n que logo na entrada fica- tos frecheiros, que caufou ferem os 
ráo dez ou doze encrauados ,que os · nofios metidos ein . ta.nto perigQ. 
detc:ue hum pouco. E eíl:e _ damno Mas como os da morte eníinão a 
que receberão logo na ·entrada lhe defender a vida , · Affonío d' AlbÓ-
foi·proueitofo, porque caufou efpe- querq1;1e no em ·que eíl:aua quandp 
·rar pelos outros capitães, & fe fora ageolhou, foi focorrido com ajuda 
maes adiante per ·aquelle labyrin- de outra gente noífa,que ainda não 
tho,perderáofc:todos.Porêm pofros era vinda dos batéis: & afsi anitno .• 
cm ~um corpo com a luz da ma.. faméte fe meterão com os Mouros, 
nhâa que .começaua a dar claridade, l(]Ue os fezeráo frafmontar,ac'olben-

-.virão que tal era o caminho com q dele per entre as cafas qó lugar, & 
d1çg'l~á~ ~~ h~a~ -~ª~~~ 'Peg~d_as _na ·per os vallo$ que tinhão feito · no 

- • - ~ - - - - . lugar 
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Jqgar dos p0Ços.Finaln1ente hús e~ 
húa parte, & . outros per outra pere-
cerão debaixo do no{fo ferro: & ne~ 
fia peleja hum Lopo Aluarez ma-
tou hum dos capitães da gente d'el-
Rey de Lára, que ali era vindo , & 
outro morreo na mef quita onde al.-
gús (e ~colherão, a qua~ per ?m da 
viétona com o lugar fo1 menda no 
poder do fog?·. Porém primeiro q 
o lugar ardeíle,fo1 rec6lhido toda o 
mat1nmento de húa cafila,que o dia 
d' antes .chegara ali para prouifaõ de 
Ormuz: .& deíl:e ll1,gar trouxe Aff on 
fo d' Alboquerque hum marido & 

4'Q1olher J'eioas d' muita idade, que 
quaíi fe. offereceráo a dlé vindo já 
de caminho, pelos quaes foube par-
te da gente d'.elRey de Lára & da 
•afila,& p.erelles chegádo a Ormuz 
1nandou noua a elRey do que lt>ixa 
ua feito em Nabande. E de qmm~o 
prazer elle Affonfo d' Alboquerque 
ouue cõ d.l:a víétoria, tanto fentimé 
·to teue corri a morte de Diogo de 
Mello capitão do nauio S. Ioão,que 
os Mouros matarão có oito ho més 
àahi a poucos dias em a ilha d~ Làra 
indo a dla com hú "batel pera fazer 
hum falto:& a fof peita de fua morte 
foi q feria per algús Mouros de qua-
renta térradas que per ali andauáo ás 
voltas,. em fáuor ·de ou~ras q trazião 
-J11antimenr<;>s a Onnuz,porq acha-
rão os corpos dos <;>iro homés mor-
tos na praya de Lára, & não o de 
.Diogo de Mello. E auendo oito dias 

. q ifto paíTara,porque Affonfo d'Al-
boquerque foube q em ~ixome 
era chegad~ h§~ ~~º~ª. ~~ nau!~~ & 

tertaçlas, foi em bufca dellas: & co-
1110 erão n:J.uios de vela & remos,& 
em tudo precedião os i1oífos , não 
·lhe podiáo fazer dá1Ío andando hús. 
em caça de ourros,tê q hum tempo 
fobreneyo que apartou a rodos, có · . 
éj Affonfo d' Alboquerque arribou 

.ao cabo Moçandam & Franci[co de 
Tauora ficou abrigado á ilha d~ O.r-
1nuz . .Abonançando o tempo & 
parece.ndolhe que Affonfo d' Albo-
querque foira pela boca do eíl:reito, 
foi em bufca delle ao lõgo da coi1a 
da Arabia:porém tanto q achou no~ 
ua não [er paífado, andou[e ali de-
tendo té que lhe veyo cair na, mão 
búa nao gro!là de Mecha q tomou-
de prefa polo trabalho q ali lcuou_. 
& com ella [e foi caminho daindia. 
Affmilfo d'Alboque.rque como· fe 
vio fó ,.fez outro tanto, afsi cm fc 
partir como em outra prefa , a qual 
ainda que em cafco c;.r~ .pequcn~,~Jll 
_preço foi maior: porq ~bocando o 
efheito pera for<J ao lollgo da terra 
da Pedia, tomou hú nauio pequeno 
que vinha da ilha Baharem,que 11ão 
.traZia outra mercadoria, fenáo per-
las & al jofre. E porque fez menos · 
detença em andar pela coH:a, como 
_Francifco de Tauora andou1 foi pri-
·meiro á India:.eíl:ando o Vifo-Rey 
dom Francifco em Cananor, onde 
lhe fez os requerimentos da entrega 
da gouerna.nça da India, que neíl:e 
capitulo precedente diífemos, & 
~rancifco de T auora foi defpois da.r 
com o Vifo-Rey á faida de Cananoc 
indo já via de Dio , co1no fe vera 
n~ftç: fegu~1~e. çapimlo. 

[! · CAP." 
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e A p I TV-LO UI. · leixamos a relação ·da grádeza de feu 

r.eyno, potencia ·, & riqueza de Íeu 
!! e OYl'JO o Vtfo-Rey dom Fran- d1:ado.Acabadas ei1:âs coufas & a(si 

cifc· co d'cAlrneida,Partio de ( a. 9 prouimento da guarda da cofia & 
fortaleza de Cananor:partio o Vifo 

nanor com toda fi4a armada Rey caminho de /Dio e1n bufca de 
caminho de <JJio contra os Mir f:locem a doze de Dezembro 
R w1nes:f5 o que fe{ te chegar do anno de quinhentos & oito. E 
a 7J~ buf. poíl:o que á faida dclle não foi com 

tantas vela~,de(pois que com elle fe 
F.~ ~1 Vifo-Rey d.ó ~r:u~ci[co ajuntou Pero Barreto de Magalhães 

/. .,, - § \i;í d'Almeida ddpms que com armada que trazia na coíl:a Ma 
. - .. expedia Affonfo d' Al labar,& Francifco de Tallora q o to 

1~~98d~~~ boquerq pera Cocbij, 1nou no caminho vindo deürmtiz: 
& Fernão Soa'rez & frz ellc Vifo~Rey hú corpo de de-

Rui d'Acunba ~om a carga da e[pe- zan9ue v_elas, de ~uc f~s e;áo nacl. 
cearia pera eíl:e Reyno) . onde. elles gro{fas, & [eis nauios redondos, & 
uáo chegará o por [e perderé na via... cinco caraucllas larrnas-& duas ga...'. 
gem: defpachou també a Pero Fcr- lês & hum bargantim. Da""qual froJ 

,. nan<;lez Tinoco pera elRey de Nar- ta erão capitães afs i na ordem das 
finga gentio, em cuja_ companhia vebs,lorge de Mello Pereira, Pero ' 
!a bú rdigiofo per nome frei Luis q Barreto de Magalhães, Fr.l.ncifco de 
jâ Iâ. andara, & era aquelle que viera Tauóra ' · Ga~cia de Soufa, Ioáo da: 
tera Cananor, quando os embaixa- Noua, em cuj~ nao 'ia fr VifÓ .. Rc:yJ 
dores defte ·Principe vierão a elle Manuel Telez Barreto, Affonfo Lo~ ' 
Vifo-Rey. Ao qual Pero Fernandez pez d' Acofia,Anronio do Cápo,dó 
elle m•mdaua fobre algús requeri- Antonio de Noronha,Nfartim Coe 
mentas de confederação de irman~ lho,Pc:ro Cam,Ph1Uppc Rodriguez~ 
<lade em armas q elle Rey de Nar- Rui Soarez o coméàador de Rodes~ 
íinga defêjaua ter com elRey dom Aluaro Paçanha, Lnis Preto, Payo 
Manuel pera deíl:ruiçáo dos Mo u- de Soufa,Diogo Pirez,& Simão Mar 
ros,com qué ambos tinháo guerra: tiz. Em a qual frota leuaua ré mil & 
& afsi fobre lhe offerecer a cidade duzentos homés entre gente de ar-
Baticala, & outros portos de mar mas· & do mar, & obra de qnatrocé 
vizinhos a ella que eráo [eus.E por- tos Malabares & efcrauos deíl:a gére:: 
que neíl:a ida Pero Fernandez náo q no tempo de aferrar miniftrauáo 
fei coufa de maes fubíl:ancia que a frus [enhores c01n ajuda de algúa 
affemar chaãmeme pazes & amiza- coufa, como fe coftuma naquellas 
de cõ dle Rey, & adiante auemos partes. O C,amorij de Calecut en1~ 
~~ !~ª!~t lJ?~e~ ~e!l~: p~r~ ~!f~ !uga~ ~~~~ ~ ~emp~ qu~ ~ Vifo-Re1 

pro~5..~ 
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proueo no ãppãràto ddb frota/em- de perc1turés & bargantij~,que 11á~ 

• pre en1 Cochij & Cananor trouxe daua elle V1fo-Rcy p:iífo q elles não 
bom és que o auifauão diffo: & fegú foubeílem, principalmente defpois 
do o q [abiaJ afsi enuiaua per nauios que parrio de Cananor. E aínd41 era 
liueiros de remo recados a Mir Ho Melique Az tão caurellofo & fagaz, 
c~'l.1, como a homé que era vindo a que não fe conrenrando deites reca-
iníl:ãcia fua áquell~s parres pera nos dos per nouas de ouuida de rerceiras 
·lançar da India , & gue rinha dado peíloas, com íimulação de mandar 

· muita efperança de fi no feito de vifirar o Vifo-Rey, & de Uae enuiar 
Chaul.Em a1uda do qual tinha.má- cartas dos captiuos-que lá eíl:auáo, 
dado aperceber nauios de remo có e.nuiou a elle hum Momo honrado 
crente frecheira & algúa arrelhana & prudente, que foubeíle notar as 
~euda J os quaes eíl:auão metidos coufas do apparnto éj leuaua: o qual 

. pe_r eílês rios do feu Reyno efperãdo chegou a Ancbediua em hú zambu-
qne paífaffe o Vifo-~ey có fua frota ~ - coa 'tempo que o Vifo-Rey eíl:aua 
·pera os enuiar nas_ coíl:as ddl~:porq _ ali Fazendo fua aguoada. A fobfl:an-
ante de fua paffagé poHo que o qui.. eia do gual recado & .cartas, era viíi 
fera fuzer, Pero Barreto que andaua ração & offerras pera a liberdade dos 
d'armada naquella coíl:a, lho impe- ca~riuos: ?3l que por faber delles q 
dia. I?orq. tambem o VifoRey era deieJ~uão e[creuer a fua [enhoria, 
amfado d~tl:a armada do C,amorrj, ~ mandara aquellezarnbuco, em que 

, & a fim de lha impedir q náo faiíle lhe podia vir a refpofl:a q dlcs efpe .. . 
com as maes caufas que a tras apon- rauáo. E na carta dos captiuos fe 
ramos, tinha mádado a Pero Barre- continha quão bom tratamento re~ 
to que andaffe naquella paragem:& cebiáo delle Nldique Az, q lhe pe-· 
ainda tanto que o vifo-Rey paíiou diáo aílentaae o modo de fuafoltu-
via de Dio por caufadeíl:e impedimé ra, cá elle_ moíl:raua em pabura & 
to. leixou ali tres ou quatro nauios, obras q leuemente & a pouco cufl:o 
capitães Gonçalo de Caíl:ro, Diogo o fariéi: & que em fauordelles acha 
Lobo & outros, Cem embargo dos ráo lá hum Mouro torto <le hum 
C]Uaes armada d_o C,amorij não lei- olho per nome Cide Alle, natural 
xou de ir dar fua ajada, como vere_- de Baça no Reyno de Grada) donde. 
mos. Finalmente cadahum em (eu tinha por appellido Bacij_,o qualdi-
modo tinha intelligencia & vigia zia conhecer fua fenhoria doi:épa 
fobre feu imigo, das quaes coufas que elRey dó fp .-·-: ~ ndo de Caíl:ella 
procedeo ferem Mir Hocem & Me_ fazia guerra áqudle reyno de Grada. 
lique -Az auifados do numero das O qual Cide Alle entre as pr'aücas q . 
naos & gente q o Vifo-Rey leuaua: tinha cõ os Mouros ~e Cambaya~ , 
& erão entre o C,amorij & eíl:es louuaua muito os Portuguefes,porq 
clous capitães os. recados tão a meu- no tépo em éj elle vira fua fenhocia 

- . H ~ ~aqudl~ 
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iiãquella giierrã, aí1dauão la algú.s q de Mel.ique f z,erá~ únaes de te~or 
uão mui d.limados por fua . pefloa: da ora em q lhe auta de fer pedido 
& que com' a gente Portugues maes conta daqu lla hofpedaria de .~ ir 
fe deuia trabalhar de os ter conten- Hocem:apercebeo todolos cap1taes 
tes, que offendidos, & alsi contaua & gente nobre da frota, & foife có 
a auerra que ·tinháo cõ os Mouros elles ao tanque que tinha a ilha de 
d; Africa, & os lugares g lhe tinháo Anchediua, pqr [er lugar graciofo 
tomad9s. As quaes cartas parece, fe- & ef paçofo pera gerc1lmeme dar cõ 
·rem or nadas per Deos virem na- ta a todos da caufa daquella ida fua, 
qudle t mpo:porque animarão tá- & proporlhe algúas coufas que coll 
to a gente, que defejauáo todos de uinbáo a feu propoíito. Chegad9s 
fe v~r ja com os Mouros pera fozeré ao qual lllgar & poíl:os em ordetn 

, naquellefeito,verdade1roCide Alle: que o pod1áo ben1 onoir, começou 
0 qual defpois foi grande familiar de lbe fuzer eíl:c arrazoaméro. DeL 
11o{fo [empre com cautellas de ma- pois g aprouue a noífo Senhor leuar 
liciofo que elle era. E a ref poíl:a que deíl:a vida a dom Lourenço meu fi~ 
dk m~ffageiro,ou maes verdadeira- lho, duas coufas me perfeguem, q 
111cnteefpia deMdique Az ouue,foi por parte da humanidade faõ com-
cfcreuerlhe o Vifo-Rey ~gradecimé múas aos bom és, qtJe querem fazer 
tos de fua viGtação, & de bõ trata- razão & juíl:iça de íi: húa requere a 
mento, q lhe os .Portugue[es efcre- lei natural do amor p~terno, que 
uiáo receberé delle: & porque elle deno a meu filh0, que he dc[ejar de 
dl:aua em caminho pera de maes me ver cõ elle lá onde eíl:â: & a o a-
perto lhe dar as graças de tudo, po- tra pede o cfpiri~o da hõra, que per 
dia dar noua aos feus hof pedes os modo de juíl:iça defeja de fe reíl:irnir 
Rumes deíl:afua ida, pera [e aperce- na poífe e1n q eíl:aua.Vcr mell filho~ 
beréentre tanto pera eílas vi(tas q em caminhoeilou,que feaprouuer 
todos auiáo de ter , & então na en- a noífo Senhor que o eu figa no ge-
uolta dos mortos podia entrar o có nero de foa morte, arande gloria 
certo dos captiuos, porq feria rnaes fera pera mim, morrgmos ambos 
breue & de maes certa conclufaõ,do por noffa lei, por noífo Rey, & por 
éj podiáo ter per recados de longe. no!Ia grei,êi faõ as maes juHas & glo 
O V:ifo~Rey e~pedido o Mouro de riofas caufas de morrer, q algué po-
Me~1que Az e.o efl:e recado & mcr- de defejar. Porque a lei da gloria de 
ce q lhe fez, vendo o contenrarnen- marryrio: o Rey premio de hõra & 
r_?-q ue t~da a gente ti;iha pela no~a galard

1
ão em fazenda áquelles q nos 

q os captmos <::fcremao da ~-peniao iucceaem na herança: & a grei,cJ he 
cm que os Portugue[es erao tidos a congregação dos noffos parentes, 
acerca dos Mouros, & tambem por amigos, & compatriotas, a que cha 
~.nt~nder qu~ ~oda~ aquega~ ~~e~~a~ mames republica 1 ~elebra noífo 
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J10me de gera_ção em geraç.ãp t& fim de feu Rey ~as gi.lães partes i1Ós pro ... 
d0 rnúdo)ona e a memoria de toda- feffa1i.1os nas duas iníignias que [e .,. 
las coufas acaba. Rdhtuirme eu ,em guirnos. Por retribuição daqual d ... 
honra, defia por minha propria & bra, em todalas idades;-em todólo~ 
par.ticular parte não tenho algúa per - tempos_, & em rodalas partes da Eu 
,dida: 1nas da muita que, vós outros ropa,Africa,& agorâ nefias de Afia, 
fenhores, parétes, & amigos, neíl:as- que de[cobrimo;5 & conqnifian1os, 
partes tendes ganhado, com a efpa- _, nos rem dado mui illuíl:res viB:orias 
da, com a lança, & com o animo, defia barbara & pedida gente.E po-
. ue he maes pockrofo que todolos . fio que ao prefente elles dl:em glo-
ferros, a mim por andar en1 -voífa riofos da morre de meu filho, eíl:a 
1.cópanhia me cabe tanta, que à não 11áo fe deue a feu esforço; mas ao 
,meteço eu. ante Deos,poíl:o que per defaíl:te que tódos fabeis: ou ( por 
amor,. paren~efco, & obrigação do melhor dizer) a meus peccados, & 
cargo que teriho, a mereça a ~ada não ao dest1lecimento do animo . 
. bum de vós. Porém, quanto á parte daquelles que o acompanbJráo na-
de tão deuida & alfa honra , como quelle perigo. E [e a culpá do meu 
[e deue ás inGgnias que todos fe peccàdo o matou j & a fu:i morte 
guim.os, & debaixo do fauor dás foi caufa de nos todos ajuntarmos 
qu.aes pelejam._os,que faõ as bandei.. pera ir apagar e'íl:a faifca infernal, q 
ras da miLicia de Chrifio noífo Re- fe quer acender nefia terra per nós 
demptor, & Reaes armas da Coroà. ganhada: betnàuenturada feja a mi-

. de Portugal: dh 1ne perfegue, · db nha culpa; que mereceó tal ajunte\ .. 
me atormenta,& me accufa dentrô n1ento, tal vontade, tal amor, & tal 
no. _meu peito, com efumulos de feruor de vingançaj com9 vej·o etn 
juíl:a vinganç~, vendo com quanta todós, pera ir pugnar pela honra d~ 
negligencia minhafe paífao tempo [euDeos; de [eu Rey, & d~ feu no-
f.ç:m acodir a eíl:a noua & foberba me, & finalmente pera ir derramar 
gent~ dos Rumes,~onfiados na po- o-fangue-daquelles. que derra:nárã9 
tcncia do feu Soldao,& nas offertas o voflo & dqs voílos per p~reteko, 
de quem os chama. Os quaes em per natureza, & per c9ngregaçáo de 
no{fa face ·oufar_ão defpregar & eité fé.E he verdade,& Deos he.rdha1u-
der fuas lúas , & nome e[cripto do ·nba della,gue (e no iníta.nte.em qlle . 
feu amichriffo Mahamed en1 [uas foube fer eíl:a gente et1rradá j logo 
bandeiras, .em def prezo da noffa re- não acod1 com a dpãda na: mão d9 
lig-i~o __ Chrifiaá, & do n<Dme Portu- z~lo ~1º~ [e deue j bon~J. d~ De~s: 
oues t:ao celebrado per todo o rn un eu le1xe1 de o fazer temedb q (e d1(-
do~ a qdem De.os deu eH:e part~cu- feíle q obraua maes ein mim a dor 
lar dó [obre todalas outras nações, de minha ptopria chaga, q as aber,-
défenfore.s da fê & leaes ao frruiço tas & por curar daquelles q na-qudlt · - ·· - .. - --· · -~' ·· --- H ) con .. 

... 
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conBito & trabalho i1or foa caualb.. hede -caminho ( fe a todos bem pa.~ 
ria' & defenfaõ de fua c.mfa as· rece- recer) dar hum almorço a efia'gen-. 
berão: & que fem rrr conúderação te manceba que ora \7errí frefca do 
dos apercebiméros & tempo que [e Reyno, pera leuare1n fuas efpadas 
rt!quer~ pera eH:as coufas (a gual có- ceuadas do fangue deíl:es Mouros 
uem aos homês que tem eH:c íneu de Aíia, pois em os de Africa qne: 
carg9) [ómente com o impero da - tem por vizinha, que be a efcola de 
primeira dor da noua que ouue da fua ef grima, & leite de fua cria~áo, -
morte de meu filho, vos queria ir fempre andáo ceuadas. E eíl:e almor 
offerecer no lugar do feu íàcrificio. ~o queria qµe foíle em a cidade Da~ 
Afsi q fucrindo infamia' de piedofo bul, que he qo Sabayo fenhor de 
i:ae acerc~ dàs homés; ame Deos te Goa, por elle mandar fobre a forta-' 
nbo encorrid_o em culpa de negli- leza, que tiuemos ~eíl:a ilha An-' 
oeme: pois nas coufas de foa honra chediua qüe por frn cafo fc desfez: 

_quis tomar cautella de_ef perar faude & també por dle fer foú . daqudles, 
de geme, copia de armas,de naos,&; que chamarão os Rumes, & lh~ 

-muüiÇões,fend~ o feu foLJor rodalas dão acolhei ta cm feus portos. E hQ 
coufas áquelles g por dle milirão. verdade que eu neíl:a foa cidade de 
Peró como nós omros os homés, q Goa, qu~ aqui temos por vizinhor; 
Í<?mos fracos, açerca da honra te- quifera fair : mas duas caufa~ me· 
n1emos maes a lingua do mundo, moueráo a fer ante en1 Dabnl, qué, 
q a mão de Deos, q he piedofa nos aqui: a primeira, porque pela irifor::..' 
taes cafiigos , d-ifsimulei tê ora eíl:a· 111açáo que tenho, a cidade eíl:á me 
obra q imos fazer: em que, louuado tida muito d~ntro pelo rio , & ello 
elle,alé de o termos, temos jâ naos, não tem fond~ pera que no(fas naos 
temos armas, grãde cópia de muni. poífaõ fubir tanto acima: & a feJ 
~ões,~ ~obre tudo tem~s ~or com- gL~nda: porque Dabul não tem et.1:~. 
panheiros eíl:a fidalguia & nobre- fluo rao trabalhofo de entrar, &'. 
za de gente, que ora ven1 freíca do maes he j~1 tão vizinha donde eíl:ãó 
Reyno: & o que eu maes dl-imo, os Rumes & de Meliqu~ Az feb 
he que cadahmn tem a íi mefmo, ho[pede, & Goa tão longe delles, 
com víuo · defejo pera totalmente que a viétoria que nos Deos déíle 
·apagar.eHe nome de Rumes da bo~ na tomada della,não lhe qucbratta 
ca dos Mouros & Gentio da India, tanto os corações, como forá á de 
com que nos querem afrontar. A[si Ddbul, por fer na .face ddles. Def-
que ndle cafo por parte de fauordo_ pois que embora tornarmos com 
Deos1& da gloria que a cadahmn viétona deíl:es efl:rangeiros, que ora 
de nos compete. no' cometimento imos bufcar: então com ajuda de 
d~~e feito, eu i1ão tenho maes que noffo S~nhor tempo nÇ>s fica pe-
~~~E~ ro1n~nEe q~e minha ten~ão ra auer outras dell:es uaturaes que . - - - --- - ..... - - - ____, -- temos 



Liu'rõ Terceiro .. Fol6o~ 

CAJ;ITVLO IIII. 
remos mães vizinhos ~ Acabando 
o Vifo-Rey de propor ~fias coufas, 
afsi como todos eílauão em hú qnie 
to filencio cõ a tençáo d_c o ouuir, 
afsi foi celebrado o feL1 arrazoamen 
to em louuordaqudle feito: accref-
centando ainda moiro maes coufas 

!! Em qué Je defireue o jitio da . 
cidade7Ja6u!: {5 como o Vi-

. . , fo-Rey deu_ne!!a,f.5 iota/me-
te á qeftrtúo: (5 do que rnaes 
pa/fou por não ter rnantimen-
tos pera (ua jornada. 

afsi no cometer os Rumes dentro 
em Dia, como em dar primeiro na 
cidade Dabul: & úo -aluoroço que 
o Vifo- Rey vio q todos geralmente 
mo{hauáo, deu o feito por acaba-
do. A.lgGs guiferáo dizer defpois que 
o ViÍo-Rey fez eíl:e arrazoamento 
áquelles capitães & notaueis pdfoas 
da frota, que quanto ao negocio de 
Goa, em que elle apontou .s fua ten-
ção foi corneteia pc;t confelho de 
Tirpoja, com o qual elle fe vira em 
Baticalá paffando per hi pera reco-
lher mant~mentos, & tambem are-
querimento do ineíino Timoja pe-

-ra Q fouorecer cõ o fenhot da terra 
poralgúas paixões em que andaua, 
& cj pera fatisfaçã.? fua, mádóu dali 
de Anchediua a Diogo Pirez na foa 
galé a fondar a barra de Goa;& po-
H:o q ad?Pu poder entrar ndla cõ to- . 
da a frota ,ei1Cobrio a verdade tem é.: 
do q dl:e feito lhe impediffe o dos 
Rumes,q er~afeu principal intéto,& 
polos aíiombrar por o negocio fer 
feito q~afi na face delles, quiz dar 
de paffada em Dabul.Afsi que com 
eile propofito tanto que fez fü~ a-
guoada ali em Anchedíua , partia , 
fazendo feu catpinho fempr~ ~o 

Cidade Dabul ao 
tempo que o Vi-
fo-Rey dom Fran 
ci(co d' Almeida 
chegou a ella, era 
húa das maes po-

pulofas & magnificas -.pouoações 
maritirrías d aquellas p.irtes: afsi por 
razão da groífura do trato das mer. 
cadorias que a ella concorriáo1 co_ 
mo pola fua comarca & ÍÍtio. Por-
que eíl:a_ua íicuada per hú rio acima 
mui largo & . de boa nauegaçáo O-
hra de duas leguoas da barra, toda 
decafas nobres & edificios os n1e-
lhores da terra,·: na qual habitauão 
Gentios ' ~ Mouros de todas na-
ções, & a comarca era mui vizinha 
;io R-eyno Decan, & húa das prin-
dpaes efcalas das mercadorias que 
tinhão faida & e~trada para elle; 
A qual cidade naquelle tempo era 
do Sabayo o principal fenhoi deíl:c 
Reyno: onde tinha pofro hun1 ca-
pitão com guarnição de geüte,por-
que como andaua temorizado de_ 
lhe fobreuir dl:a neccfsidade , akm 
da groffura do pouo 1

, tinha com a 
noua da no.ffa armada recolhido 

- longo da coíl:a : tê chegar á barr!l 
de Dabul , onde fez o que nefte fe-
guinte capit.ulq veremo~: r 

H ~ feis 
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Íeis mil hÕmés de peleja : & ao ló- pregóes que fob pena de perditnen~ 
go da pouoa~ão feit~ hum repJiro . to ~dla, ninguem fe moueífe ne1n 
de mui aroíla madeira c:ntulbado -boh!fe con1 os feus bagançaes, que 
per dent~o da terra,que tirou de búa , faõ como lógeas ao longo da ribei..: 
caua que i'a da banda de fóra, todo ra,on~e tinh_ão recolhido fuas mer~ 
0 comprimento delle, c9uG maes cadonas. E amda pera mayor fegu-
defenfauel contra a noífa anelharia, rança da gente, tendo fua molher 
que muro de pedra & cal. E da ou- em h~a quintaã, a mandc:_u vir p:_-: 
tra parte ,do rio que era contra o Sul , ra .ª c~dade,& fez com algus hornes 
( porqqe a cidade. ficaua da banda pnnc1paes que fezdlem outro tan. 
do Norte) eíl:aua hum baluarte em to : dizendo que .as mandauã vir · 
bú cofouello que a terra fazia, do pera verem a armada dos Frangues 
-qual per força os nauios que entraf- (q~e afsi nos cbam~o ellcs), a 9ua! 
[em au ião de fer faluados com a ar- ama de paífar pet ah.,. de maneira q 
telh~ria que ndles eíl:aua. E porque como quem vinha a húa feíl:a, erão 
2s na os éj dhmáo no porto defróte · vindas á ·cidade muitas molheres 
da c1dad~, não podeffem receber nobres , ,que dl:auão em foas quin-
&un-rio das noífas,mandou o capi- .taãs. O Vifo-Rey dom Francifco, q 
tão def pejar aquella frontaria pera a deíl:es ape-rc.ebirnentos não era fa~ 
artelharia,que eíl:aua na tranqueira, bedor,chegando á barra do rio húa. 
varejar bem d: ribeira, & ellas que feíl:aÍeira vintenoµe dias de Dc:-
fica!Iem da banda de cima : & ain~ zembro, por Íer jâ tàrde não en .. 
da quando foube que o Vifo-Rey trou aquelle dia: & quand0 veyo 
queria entrar no porto, mandouas ao outro c.om a viraçáo & m·arê,, -
poer em ordem tão pegadas con1 a mandou a Pero Barreto que com 
barba em terra polo lugar fer ali al- os nauios , que trouxera 9t.i armada 
cantilado,que de húas {e podia ir ás na coíl:a, fofre diante, ôl tomaífe o 
outrac;,a maneira de baluarte,fazen- poufo pegado com as naos,que e-
do fundamento que quandq as nof- íl:auáo no porto. Na eíl:eirado qual 
fas paffaffem a furia de fua artelharia el le foi, tendo aíf entado com os ca-
9ue dl:aua em frontaria da ribeira, pitáes que pofia toda a frota <tnte a 
teriáo ainda nellas outra força de . cidade, a obra de fegurar as naos fi-
não menos defenfaõ. Com as quaes caffe aos marinheiros com o inaes 
forças & boa ordem, em que tinha que lhe era encomendado, & elles 
pofio a defenfaõ da cidade,dl:aua o ê01n fua gente de armas naquelle 
capitáo ddla tão confiado,que fabé iníl:ante pofeffem o peito e1n terra: 
elo como algús mercadores que- & porém que todos reueífem olho 
tiâo poer foa fazenda em faluo te- na bai1deira real do feu batel p~
mendo a nouac~ que tinha da noíla ra nenhum náo tomar terra, fenâo 
~r~a~a : m~~d~u !an~ar grandes. def pois que a clle tomaífo : cá. pela ... - - - - - . --- . e 
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· Liurõ Terceirà. 
infonnâçâó qtte tfül1a do firio da & outros cÕtnetet1do tão cruamett. 
cidade, ó fogar da ribeira onde elle re,que os corpos dos mortos faziáo 
auia de fair, era tão alcantilado,que Jâ maes pejo pera entrar,gue a rna-
frm_ muito trabalho chegados os deira gue tinha por defenfaõ. E por .. 
batêis a terra a podião tomar. Ao que o lugar, · onde os ~noffos efia ... 
confelho do quàl Dcros quiz tanto uáo por razão da caua, era mui e-
fauorecer, que paífado o baluarre fireiro & todos queriáC? fer primei-
da entrada do rio com menos peri- ros, que caufauáo bús impedirem 
godo que fe efperaua:ainda as naos aos outros ; apartou :o Vifo-Rey 
náo eráo be1n furtas ante:la cidade, hum e[quadráo daqudla gente que 
·quando os batêís eráo cheyos de pelejaua, & mandou a Nuno Vaz 
gente apinhoada de aluoroço.E fen1 Per.eira que comete!fe _a entrada 
guardar m1.üro a ordem que lhe o per outra parre,com que elle ficou, 
Vifo-Rey deu,mouidosºcom aquel- n1aes 'defabafoda da parre de fóra, -_ 
le feruor de que1n leuatia a honra de ruas não de dentro , porque cada 
primeiro tomar terra, faltarão ndla vez recrecia maes pefo de gente~ 
hús a baixo & outros acima, fegun- Pero Barreto pela parte que lhe 
do a forte que lhe coube: & doba- coube ern repartição de feu traba-
tel do Vifo-Rey os primeiros dous · lho, tambem , trazia fua get1te mui 
que a tomarão, forão Fernão Perez fangrada : porque como andaua 
d"Andrade, & Ioáo Gomez de al- 110 cabo d~ pouoaçáo, onde as naos 
·cunha Cheira-dinheiro. Tomada dos Mouros eíl:auán furtas, ficou 
dl:a terra, que ~íl:aua entre a tran- hum pouco defamparado da for~a' 
9ueira & ó mar,fcm das noiTas naos . da noífagente , & metido -em húa 
auer eíl:rondo de artelharia, porque mui grande , que . os Mouros ti-
auia de ' varejar per cimfl das cabe- nháo poíl:a em guarda dellas. Fi-
ças dos noffos, chegarão ás tran- nalmente neíl:e primeiro éiop:iêti·-
queiras fem receber damno da arte- . niento dos noífos çé cheg,;i rcm á 
lharia que tinháo aífentado nellas : rptura dos Mouros, afsi foi ó nego .. 
porque como , ficou hú pouco fo_ cio tão cruame.nte ferido, te que o 

- berba fobre o entulho de terra,'ia af- muito damno dos Mouros os me .. 
fo uiando per cima das cabeças dos teo em fugida, caminho de húà 
iioílos, .& cabia entre as naos. Os grande mefquita ·que dl:aua c:m 
Mouros como virão que rodolos meyo da cidade, cuidando faluar as 
noílos fe enfiauáo pera tres fern.en- vidas onde tinhão 0fferecido fuas 
tias que'elles leixarão pera a ribeira, · almas per oração ao demonio : fen1 
tepaitirãofe em trcs ~eíquadrões ; & darem por pal~uras do feu capirão · 
vierãoos receber áquellas trespor.. que como cauallei~o os animaua, 
tas da tranqueira: onde fe· começou & ás vezes adoeíl:aua vendo o gran-
húa pcrfiam,or~al, hús defen9,e11?0, de nmnero d~ll~s, que com~anh~c>-

. us 
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hús per cima dos omros fugiáo a lança,. cf pada por ef pada , fétÚ hús 
dez bomés dàs noíl'os.E ainda mui~ nem oµtros fe feruire!TI 1nuiro da 
tos deíl:es q [e recolhião á me(quira, arteihafrt que tinbáo. E porque era 
afsi éomo enrrauáo per húa porra,, jâ tarde,& ficarão tão éanfados,qu<:: 
vazauão logo per omra,náo [e aué- o refie do dia lhe era necelfario pe,. 
do por muito feguros naqudle lu- ra tomar repoufo: aílentou o Vifo~ 
gar .: & ,afsi éfks, como os outros Rey que o comer & dormir aqud~ 
q~e os iroffos achauão per as ruas la noite., fo~!e naquelle l~gar d~ vi.-
da cidade, as qua~s jâ andauáo cru.; ltoria, Cem [e recolher as naos por 
zadas como em coufa vencida,todo a maes folemnizar, & moíl:rar aos 
feu intento ddles era recolherfe a imigos , que cíl:auão recolhidos no 
hum monte qu~ eílaua fobr~ a cida monte, ern quão pouca coma os ti".'" · 
de. Comtudo o mayor eftrago que nha, ~. a outro dia faltar a cidade á ·. 
ouue ddlts, foi 11à111e[quira, & á gente'de armás p~ra tomarem húa 
propria porta de cadahum defendê- · ceuadura i10 defpo.jo,pois jâ 'tinha a 
do filhos & molher, de cujos cor- da efpada, como lhe elle dilfera na 
posas roas ficarão juncadas : ·em q fala · que fez em Ancbediua. E por 
ouue maes de mil & .qu~nhentos, caufa dos rebátes que aquella noite 
fegúdo fo def pois contar~o,os· maes podião rer dos Mo~ros r~colhidos 
de1lt:s ·moradores da cidade : po~- ao mQnte , repartio a guarda della 
qucdos foldados vindos. pera defen · p~r os capitães : os quaes tomará<>-
·faõ ddla,ouu~ mui poucos,& eftes as entradas das ruas, que trançarão 
forão os-primeiros que fe acolherão co~ madeira, mandando ali trazer 
20 monte, & dos noíl'os inorrerão algus berços da artelharia. Jorge d; 
de:u{eis,& feridos duzentos & vin- Mello Pereira' capitão da nao Bel.,. 
te. A.-uida a viél:oria defia pclej;i,que fem,como leuaua da maes 'efcolhi.-
durou d~ dez horas té as tres deí- da gente da frota,n;iandoulhe o Vi-
J?Ois dc -meyo .dia, em que a cidade foRey_ que tómaíle a efia1?'cia que 
hcou em noifo poder :·recolheofe · ficat1~ ao fobpe dó monte, onde fe 
o Vif o-Rcy ~ granqe mefquita , a . os Mouros recolherão , que lhe foi 
qualfezcafadeeraçáo aceicaaDeos· mui trabalhofa de guardar. Porque 
110 aéto das graças, que lhe todos · como muitos·delles,ppucos & pou 
clerão daquella viétoria, & afsi cafa cos con1eciáo aquella e11trada,hfu; a 
de honra, com a que ... receberâo-a- bufcar molhercs & filhos q~e lhe 
qu ... dl~s, q_'JC a quiferao tomar da . ficauão efçondidos pelas cafàs, ou-
mao ~o V1fo::R:ey em os armarca-. , tros a faluar o q não poderão leuar· 
uall~iros: por eftc fcr hum dos hon com figo, & outros a roubar o alhe-
~àdos feitos hem cometido&_ pde-· yo: toda a noite a'maes da fua gen-

. Jado, g,~ce té alife fez na India: cá te dl:eue em pê cõ a efpada na mão, 
~~d~ ~~~ ~?fr!o a !ºilE? > lan_~a po~ té q a i11anhaá os tirou dcfie ti:aba-

. - -- - lho 
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lho,& oVifo.Rey Õs meteo em OLl-

tro,de que ellcs reuerão maes fabor, 
dandolbe licença per:i esbulhar a 
cidade. Na qual obra andando ro-
dos occup,acios,f e pos fogo em húas 
cafas no cabo da ' cidade da banda 
de Lefte , & foi coufa marauilhofa: 
porque afsi laurou em breu e ,éj quá~ 
do o Vifo_Rey [e tirou da mcfquita, 
& fe veyo pór ao longo da ribeira 
onde o lugar era mac::s defobafodo,jâ 
não podiáo fofrer a fumaça & ardor 
do fogo; porque como as maes das 
cafas eráo cubertas de olla,qualquer 
faifca que íaltaua da furia do eíl:ra-
lar da madeira, logo a cafa vizinha 
era poíl:a em labareda. Finalmente-, 
quando veyo ao meyo dia, o fitio 
da cidade não era pouoação, mas 
hú poucó de borr~lho & cinza:on-
de dizem que iüorreo grande nu-
m.era de geme ,.cá naquelle pouco 
que os no.ffos andarão no roubo, 
achauâo ·muita efcondida pelas ca-
fas.E foi tamanho o dam~10,que per 
inuito tempo os Mouros lamenta-
rão ·aquella deíl:ruiçáo: porque co-
1no o capitão da cidade tinha pofio 
crrandes penas ao defi.,ejo della,quá-
·<lo foi entrada cadahum tei.1e maes 
cuidado na faluação da peffoa, éj da 
fazenda. E Cobre rndo o Vifo-Rey 

·· mandou de noite ter tal vigia , que 
aquelles g de noite tornauáo a fuas 
cafas por íaluar ~lgúá coufa, encor-
rião em perigo de morre,de'.manei-
ra q elles perderão tudo, & os nof-
{()s <tproueitaráo mui po.uco : fomé 
te dos baaançáes que eíl:auão ao lõ-

.. go da ag~?a)& da~ 11~9-s,q~e til~~~~ 
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algúa .fozendaJoí a n1âes .que ouue.: 
rão dac1uelle dcf p.ojo, que dizen1 fer 
dbmado em cento & cincoenta 
mil cruzados. Algús quiferão dizer 
q o autor ddl:e fogo foi o mef mo 
Vifo-Rey, mandando ao cómen-
dador Ru"i Soarcz qne o pofefk: te-
mendo que com a detença & defor 
dem que os bom.és tem neltes a--
étos de faquear ~ fobreuidfem ·03 
Mouros do monte, que rem·ouef..4 
fen1 a v1étoria, que tinhão auida 
com algum defmancho.E pelo mef 
mo ~odo fe pos fogo ás naos : a~ 
quaes como eíl:auão encadeadas_, .:{ 
em breue tomou pofle dellas, & cõ. 
ajufante as noffas fe virão e1n peri-· 
go : & tanto•, que mayor foi o del-
las, que da gente em cometer~ ci-·, 
dade: & def pois paífurão outro ma-
yor,que os posem condição de nãe> 
11aífarem .a Dio, & foi necdsidad~ 
de mantimentos: Porgue como o 
rnaes que defpendc: o M1alabar,quaíi 
todos vinhão & fo leuauão daquel-
las partes de Chaul & Dabul , & a 
Vifo-Rey quando pareio de Cochij' 
foi com pouco,& fazía fundaméto 
de o auer per ~quella cofia: com o 
aluoroço da viétoria da tom-ada da 
cidade & cuidado de a ro_ubar,efque . 
ceo_;aos capitães & def péfeiros dere-
colber o mamiméto q ndla efbua: 
& quando o Vifo-Rey quiz.faber fe 
tinháo algum recolhido, era tudo 
queimado. Pera foprir a qual necef.. 
íidade,parecédolhe q per as pouoa-
ções q efiauão pelo rio acima , fe a-. 
ch~u:iáo algús,mandou as galés,bar..: 
gã~iµl,,& ~lgú~ bat~!~ das naos corµ. 

.ge_1?: r.e, 



:Da Segt1tnda enecadPi 
crente~que o fo!fern bufcar,& quah-
do o náo podcflem áuer per dínhei-
ro,quc foíle á ponta da e[pada.E em 
-ciuanto dks J:áo, man.dou outrps 
ca!Jitáes q deí!em húa viíl:a ao mÕ-
re onde os pouoadores da cidade 
fe acolherão, rarnbem a fim de auer 
algum. mantimento, fe o tinháo: 
mas elles com a mefrna m:cc:fsida-
de delle,eráo ja partidos dali: porq 
naquella reuolra de fua fugida não 
lhe lembrou faluar macs que as vi-
das; Os capitães que foráo pelo rio 
~cima, cm todalas pouoaçõcs onde 
cbcgaráo,~om a noua da ddhuiçáo 
de Dabul , tudo acharão def pejado 
fem algum mantimento: & a caufa 
foi por aguelle anno auc:r em todas 
aquellas partes eíl:erilidàde , de húa 
praga de gafanhotos que fobreoeyo 
aos agros, o qual cafo por ali acon-
tecer poucas vezes, dizião os Mou-
ros que fora pron~ilico de outra 
praga que eramas nós caufa de fua 
total defl:ruiçáo . Dos quaes gafa-
nhotos acharão os noíios per aqnel-
las pouoações muitas jarras em que 
os tinháo poftos em. confema, por 
acerca dos Mouros fcr vianda efii- , 
m4<la , & correm por mercadoria 
do eíl:reito de Mecha·pera f6ra, por-
11aqudla parte d~ Arabia auer gran-
de ~rribação ddles: & não fomente 
na tomada defia cidade D•bul acha 
rão os noífos efia mercadoria, mas 
ainda em algúãs naos de Mouros, · 
<i?c: p_do tempo em diante toma-
rao, louberáo quão dbma·da era a-
cerc_a delles por acharê nellas mui-
t~s Jª!.~~s de~~ ~onferua. Do qual 

. - -- - ~ 

mantimento vfaó mnitó os Arabios 
que babitão os defertos da Arabia, 
& afsi os que hab~ráo os de Africa, 
aos quaes dles chamãoC,ãharâ,que 
he húa faixa de terra ou clim:i, que 
comeca do Oceano occiclencal da-

~ 

quelbs comarcas do cabo Bapdor 
tê a nofla forr~leza de Arguim, & 
vae em largura de fetenta & cem 
leguoas & màes em panes , té dar 
comfigo nas correntes do Nilo( co-
mo ja atras di.lfemos), a qual terra 
( COIT}O veremos em noffa Geogra-
phia) he paíl:ura de grande num c-
ro de AJarues. E como com astro. 
uoadas de Guinê fe cnáo tão gran-
de quantidade Jeíl:a praga, q cobre 
a terra, & per onde paílàõ como 
nuués de fogo leixáo efcaldado & 

. queimado toda planta & herua, ao 
tempo deíl:a fua paíJagé, a qual co-
nhecem os habitadores em verem 
pri'meiro o fol dous & tre.~días ama 
rello,porq as nuués deíl:a praga que 
vem ,fe entrepoé entre o fol & elles: 
apercebemfe rodos q em poufandq 
na terra matá o nelles,& [ecos ao fol 
em grandes medãos os guardáo pe-
ra mantirriéto,porq naquelles defer~ 
tos não choue outro mánâ áquella 
trifie & rnald1çoadà gente. A.qual 
praga he tão géral no mterior de tq 
da Africá por razão da quentura da 
terra, que.andando dõ Rodrigo de 
Lima noílo embaixador em a corte 
do ·Rey dos Abexijs,a que cõmum-:' 
rneme chamamos Prdte-Ioão,hum 
Francifco Aluarez Sacerdote em 
hum di[curfo gue elcreueo das cou-
fas que vio neil:a viªgen1 , em gue 
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liuro Terceiro, 
ellefoi. cõni d5.R.oddgt>"?.coLita q 
era tamanho o temot acefc1 dos A-
bexijs da vü~da defies gata11hotos, ª. 
que elles chamão Ambatas, q dtã-
do em hum lugar chamado Baruá, 
viráo eíl:e final ,o fol amardlo & a 
terra toda affombradi ·deíl:a luz; cõ 
que a gente _come~ou a cfmorece~ 
de temor, como q efperauão algu 

. n1al : & quando veyo ao outro dia, 
começarão apparecer húas nuués 
ddl:a prag~,que tomariáo quaíi oi:-
ro leguoas,& c:obrirão todo eíl:e eC. 
p2ço da terra. No qual temp<? a gére 
do lugar [e foi a elle,como a Sacer-
dore,pedindolhe por amor de Deos 

, . ciue lhe ddfe algum remedia áquel-
le mal : ao que elle refpondeo que:: 
não fobia maes certo remedio,êí pe-: 
direm deuotamenté a Deos que lhe1 

1 lançafíe aquella praga fóra da terra. 
Com tudo fazendo ajmitar todolo~ 
. Portuguefes que ali eráo,ord~natá? 
húa prociffaõ ao modo de quando 
câ per ·as Ledainhas váo fobre os a-
gros ,& com elles fe ajútarão todo-
los Sacerdotes .& pouo da terra : & 
leuando húa pedra de Ara ao fell 
1nodo como relíquia, & fua Cruz 
diantc:,faziáo foas precações a D.eos, 
& os naturaes ref pondiáo:Zio mare 
na· Chriíl:us, que em noffa língua 
quer dizer. s~nhor Chriíl:o, a_mer-
ceate de nôs. Com a qual precaçá? 
& clamor, indo per húa carilpina de 
agros de trigo obra de quarto de le".' 
guoa,forã~ ter a hú cabeço que def-
cobria a mulüdao .daquella praga: .-
& tomados 1hús poucos;lhe fez búa · 
amoeíl:a~ão da parte de De~s,& de . 

·Ít os excomúgou qúe dêí1~so de tres 
horas elles prefenres & todolos au-
fentes fefoífem ao mar;ou a terra de 
f\.1outos infiêis, & le1xaíTef.11 á-terra 
dbs Chrifiáos. Soltos dtcs fobre éj [e 
fazia eíl:e exorcifmo(fqi coufa miia .. 
grofa)poréj voltando-a ,geme pera o 
lugar em foa prociffaõ córra. o mar) 
q era o caminho<] lhe arnoefbrão 
ql!le elles tomaífem ; vinhão tão te-
fós q parecia á gente gue os apedre~ 
j.auáo,táo grandes et~ as pancadas q 
com feus voos dauão nas cofias. E 
qu~d<? cb~gou a prociffaõ ao lugar, 
~il:aua toda a gére pelos cabeços & 
lugares.altos vendo corno os gafa~ 
i1hotos em tmués '.láo fugindo con-

-era o mar. No qual tempo fe armoi.i 
húa ~rouoada cótra aquella parte do 
mar pera éj dles fogião, que durou 
tres horas ; & afsi fez dhago na-
quella praga,que quando acabaráQ 
de vazar as ribeiras & recratos do b . 
enxurro ~a aguoa, q.ue correo com 
aquella fubita rrouoada,ficarão che-

. yos entre mortos & viuos em altu-
"ra de dous couados: & guádo veyo 
ao outro dia pela manhaã, não auia 
viuo hú fô,parecendo pela margem, 
dos ribeiros a multidão delles húa 
folhada de enxurro. Cõ a qual cou-
fa a gente da t'erra ficou tão efpan- . 
rada,§ diziáo que os noffos.erão ho-
més ianél:os,pois em virtude daqlla 
obra que fezeráo , Deos qbrára tal , 
milagre:& com'? dl:a noua correoA. 
vinhão de todalas partes bufe.ar .os', 
noffos, pedindolhe por Deos éj lhe 
foílem lançar os embár~s fóra dos 
agros,q lhos:qeftru~áo~Fizen1os efiá 
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/ C]) d s egundd J)ec'Çlda 
digre{foõ deíl:e5 g7:fa:nh_qtos ~ & do hum lugar c?amado Baçaim, onde 
vfo que a gent·:: Arabia,1& os Mau.. ora temos bua fortaleza, ·por fabe~ 
ros qç Afríca tern delles em 'cõmú que era terra é!bafl:ada delles, & íil:o_ 
mantil;nento, por ca4fo da expofi- quando por dinheiro lhos não qui-
çáo de, algús iheologos fobre : as fdfem vender. Porque como efl:e 
locuíl:as, que S. Ioáo comia no de- lugar eíl:auã ja na enfeada de Cam-
ferto:porque iilibáo não ferem her- · baya, & era d'elRey deíl:~ Reynoi 
u~s nem aues, como eu ómii em al- a quem elle não queria fazer guer-
gús pul piws, por não faberem quão . · r·a : primeiro que per e-11~ comeref-
yfado mantimé!o acerca dos :N1oll fe auer mantimento,auia de experi .... 
ros faõ eftes gafanhotos,& aínd? os mentar todolos m eyos da ·paz. E 
q põem·em con[erua como aqud- feguindo foa viagem íempreao 10~1 
les que acharão em jarras os cap'i- go d~ coH:a, cqmo Payo de Souía 
táes que o.Vifo-Rey n:i.utd.o_u,_acer- , capitão da galé peque11a. fa cofeito 
ca .delles faõ d~ünados, como cou- com terra pdcobrindo, acercou de 
la de fua goladice. E algüs dos nof-r entrar na boca de hum rio, ao lon ... 
fos, que ja comerá o delles,dizem. q go do qual ., io andar paíl:ando aL 
tem mui bo'rn fabor: & que a car" guin gado: & peja necefsidade que 
ne delles he tão alua, conl.o o pexe todos leuauão de mandmento, [a-_ 
~~s camarões,1narifco do mar,q en'l · hio com algús a tomar delle. Sobre 
pàrecer faõ gafanhotos da agLJoa, os quaes deráo os da cerrá, & foi o 
co1110 os outroscam arões da terra. negocio tão fubito em modo da 

cilada , que fe tornarão a recai her 
~in<lo ja muitos feridos : entre os 
qua·.:s erà Iorge Paçanha & Arnbro .. 
fio Paçanha filhos de Manuel Paçà-
nha. E querendo Payo Je Soufa a .. 
codir a Iorge Guedez que o m~ta
uão, ficarão ambos ali pera fem ... 
pre',: & efl:e foi o preço que cufl:ou 

C' APITVLO v. 
!f 'JJoque paffou o Vifo-Reyte 

chegtf.r a <J)io: é5 corno orde-
nou foa armada per a pelejar ' 
com Mir Hoce.rn capttao do 
.Soldão q ali eftau_irtJ recoibido. · o defejo 'dequerercomercarnefref-

ca. Do qual cafo quando o Vi(o-
Rey foube parte: , ficou 1nufro def- · 

· contentefpor ferqdefaíl:re,& em tem-· 
po que dle tinha necefsidade dos 
taes homés : & maes fendo fem 
foa licença, porque neíl:es negocios 
fempre daua refguardo a não pode-
rem os bom és . cometer coufas per 
modo de dcfmando. Per-Ó logo a · 
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diante fuccedeo outró cafo,que def- naquelie prim~iro in'lpetó dos 1ur-
foz a mâ fr)rru,n~ ddl:e na mefrna cos , afSi ficarão embaraçados de 
.cralé àe Payo de Soufa, cá leuando 1nal apercebidos, que não tornarao 

· -diante por defcobridor das pontas fobre íi , fenão de[ pois que ·o ferro 
C]UC a terra fazia a Dio_go Mendez-'a dos imigos os começou a fongra1·~ 
·quen1 elle deu dl:a gal~,. hú~ante que lhe deu frfda com que ddi1eja-
manhaã veyo dar quaíi de Íubito ráo a Cu:.t galé, & entrarão na das 
com elle Diogo Mendez, qu.e ja fa Torc_os,onde fe vingarão tanto dd-
hum bom pedaço da frota} húa fu_ les, que· a nenhum <lerão vida. E 
fia que atraudfaua de Dia pera Da- pera que a vittoria foffe mae~ ·celc ... · 
bul, bem efquipada de remeiros & · brada, peró que os maes dos no!Tos 
acompanhada de outra gente: na ficarão bem alsinados do ferro dos 
qual :ia hun1 Turco hon1em nobre, Turcos, não faleceoa·lgum delles: 
& íêgundo [e defpois foube,era _pa- & ali quebrarão com húa frecha 
rente do Saba.yo,& i'afc paradle ou- hum olho a SylueHre Corço, qu,e 
uindo as bo_as fortünas de feu dl:a- era comitre. da gal~, homem que 
do. O qual Turco fora ter aDio em naquelle tempo foi ,mui eflimado 
húa ·nao de Mecha bem acomp1. neH:e Reyno def pois que veyo da 
uhado de até vintecinco Turcos, India,por oflicial de feu o.fficio:prin. 
todos homés de íua· pe!foa; que !ão c'ipalmente em fazer nauios de re ... · 
com clle na fuíl:a, que lhe Melique mo,& galeões por fer leuanrifco na·.· 
Az mandou .:dar tê o poer em Da- - rural de Co_ríica.Naqúãl galê a ma~ 
bul,ou onde dle qnifeífc : & como yor & maes preciofa prc:fa que {e 
e~a homem de guerra, quando def- tomou,foi húa moça Vngara de na-
cobria húa ponta, & de fubito deu ção,mui gentil molher: a qual fen .:. 
com Diogo Mendez, vendo éj não do ap[efenrada ao Vifo-Rey, elle a 
podia leixar_de pelejar com elle,má- . não quiz aceit~r pera fi, & . a d~u a 
dou abater todolos feus, porque os Gaf par'C!a India, & defpois a otme 
noflos não viffem maes que os re- Diogo Pereira o de Cocbij, q porra 
meiros. Diogo Mendez fazendo zão de auer filhos della,~ de foa pn1 
delb pouca conta, vcyoa demandar décia & v irti.tde, a recebeo por 1no-
tê poer o ef poráo da foa Cobre ella lher .Da qual feus filhos [e deµ é p re-
fem faber o ardil delles : os quaes zar por ella fer per natureza de fã gue 
t~nto que o fentiráo fobrc -íi, faíráo cathol ico & nobre:& não he hbêo 
com húa grita, & ás frechjdas & . nella·captiueiro, ~á eíl:e. be cafo de 
curiladas meterãdfe tão rijo com os fortuna & não dete1to naturai ,aqual J"" 

noífos, que lhe entrarão a. gale,~ fortuna nefta parte tem poder fobre .. : · 
. os leuarão té o ma11o, & quafi ou- todo los d1:ad.os, como [e verâ iiQ li · 'f "'. _ 

ueráo de ficar : de poíle della. Porq uro de noffo Cõmcrcio no çitulo.8ôs -
como os no.fios iáo de[cuidados, . Çer~?s,on~e fe proua. que os nobres 
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<])as egunda 'Deca~tft 
per entendiménto & fangu~',.aipda i1eiros_: dando por defculp~ quá~ 
C]Ue [ejáo capriuos nem por i.ílo pro-· necefs1tada a terra efiaua de ma11n-
priamente [e podem chamar efcra- - mentes por cauíS da grande prag~ 
uos. Torna.ndo ao caminho que o dos gafanhotos,& que aquelLi pou- · 
Vifo-Rey fozfa, porque os vú1tos quidade lhe mandaua do que tinha 
lhe não frruiáo bem , foi ter fobre pera foa prouifaó. O Vifo-Rey rece-
hum ·rio chamado BombJim por bida fua defculpa & o p_refente, lbo 
razão de hum lugar deíl:e nome q agradeceo C:Qm fazer merc·e ao mef 
eíl:á íiruado ao longo delle, pouco fageiro : partido o qual , & elle re-
macs de doze leguoas ante de Baça,... colhido a fua .camara, ficar~o effes 
im,onde era feu intento proucrfe de . capitães & fidalgos,que ali eráo jú-
manrimentos ; na bocà · do qu,al tos, praticando fobre aquellas faidas 
Bombaim os noílos tomará.o hum de gente em terra. E porque Cobre: 
barco cõ vintequatro Mouros Gu- fairem em Ba~aim que o Vifo-Rey 
zarares, per indu{hia dos quaes o aílentara com elles, algús tinháo-
Vifo-Rey mandou ao. regedor do votado por lhe comprazer,vendoo 
lugar, periindolhe e] o l)Uifcífe pro- mui mouido & indinado ·a iífo nas. 
uer de mantimentos por [eu dinhei razões que deu contra Nuno Vaz.. 
ro. E porque temeo que o rogo auia Pereira que cotradizia a tal Caida:co-
de obrar nelle mui pouco~mandou meçarão algús dizer q .º Vifo .. Rcy 
logo nas cofias do recado tres capi- ndte riegocio de votarem os ho~ 
rães em feus batéis que deffcm em mês era muito maes íujeito ao fet1 
:llgum lugar fern lhe fazer damno parecer, 1ué ao de muitos,& que os 
por Çerem terras d' elRey de Can1 ba- homés por e(ta razão 11ã9 eráo li~ 
ya. Mas como toda aquella coíl:~ ures em aconfdhar temendo de o 
cíl:aua vigiada da fua vinda, acharão ai-iojar. O Vifo-Re.y porque a prati-
o lugar defpejado fe1n nelle auer . ~a era hum pouco alta, ou que elle a 
coufa de que lançar máo, fomente ouuiífe, ou, que algué)ho foi dizer,,. 
á tornada pera as naos vir~o anda~ fabio de dentro, & a!fentandofe en. 
paíl:ando hum pouco de gado , do tre dles corne~ou a praticar doce..i · 
qual trouxeráo vintequarro cabe- mente em coufas com q veyo en-' 
ças: & não feriáo détro em as naos, fiar o que fe trataua na materia em 
quando chegou hum recado do re- que elles efhuão, por não parecer éj 
gedor da terra que eíl:aua en1 outro vinha áqudle dfeito: entre as quaeS' 
lugar a quefe recolheo,& moílran- palauras diífe, que hum dos mayo-
clo que _lá foubera como aqudla ar-- res pec_cados que os homés podiáo 
mad:i d'elRey de Porrngal viera ~H cometer anteDeos,& antefeu Rey, 
ter com necefsidade de manümen- era em cafos de confelho votarem 
to, mandou ao Vifo-Reydo~efar- · o contrario do que entendiáopera· 
dos de arroz & o~~~os tantos 1:ar- bem ~~ ~ª~<?. ~ que c~~o ~h~rnaqos: 

porque 



porque acerca de Oeos negauão o 
entendimento q~1e nelles pos , que 
era peccado GÓtra o E[pirito-fanéto, 
& ·contra feu Rey con1eciáo búa ef-
pe_cie de traição. E qué como o en-
tendimento humano maes vezes 
peccaua per malicia, que per igno-
rancia, geralmente todolos confe-
ihos que !ão puros fcgúdo os Deos 
inf piraua, erão maes firmes & cer-
tos nas obras, que os mouidos per 
algúa deíl:as ciuatro paixóes, adio, 
amor, temor, ou efpennça por fe· 
ré partes mui preJud1ciaes em qual-
quer jlliZQ. Donde vinha qne por 
eH:e ofEcio de aconfelhar,frr tão ex-
cellente, ·os Principes que bem que-
rião reger & gouernar, para elle de 
muitos homés e[colhião poucos,& 
pera pelejar não engeirauão algum: 
& aqqelles a que Deos fezera tanto 
bem ,que podiáo feruir e.m confelho 
& com armas,náà menos galardão 
merecião em húa coufa que com 
Ü'uti:"a. E porque os maes q ah eráo 
prefentes ambas eíl:as coufas exerci-
caüão, & todos eíl:auáo em tempo 
pera ainda votarem de nouo nas 
coufas fobre q~1e praticarão : fe def-
pois tinháo vifio algum . inconue~ 
niente ao que leuauão ordenado 
fazer naquella viagem, lhe requeria 
de parte de Deos,& d' e.lf\ey que li-
uremente cada butn diíleíle o S en-
tendia que fe deuia fazer. ~ não 
tomaíf em por achaque cuidarem q 
dle poderia receber efcandalo dç 
ir em contra o que lhe a elles pare-
cia , porque confrariar elle razões . 
alheas , não era por lhe parecerem 

.... - I • ~ 

mal as boa~, fe ááo melhores que 
as fuas,[omente porqµe:de(ejaua ou-
uir da parte as caüfas. & razões que· 
o mouiáo a fe determinar no pare-
cer: & que tião dizia élle de pdfoas 
de tátas qualidades como elks eráo, 
1n~s do. maes peqmmo da frota_,quá-
do o confelbo bom foffe_, confdfa-
ria que delle o recebera.Porque co- . 
rno o puro confelho maes procedia 
da alma_,que do fangne, não os que 
muito valem & podem ,mas aquel..: 
les onde o ef pirito de Deos ef pira,· 
dl:es erão os que fabiáo eleger a me-
lhor parte que os negocios tinhão 
pera virerr1 a bom effeito : donde 
procedia auer n1uitos bem aform ... 
nadas,& poucos acabarem em eíl:a~ 
do de bom confe.lhó. Finalm~nte · 
per efl:es termos o Viío-Réy proce-
deo na pratica tê que per derradei .. 
ro c?n1 eífes fidalgos,que eráo pre-
fentes, remoueo a conf dho de fairé 
e1n Baçaim : & aíl'entou que foí.f ct 

.. em Maün por fer 1naes perto da 
barra & ter menos inconuenientesº 
Mas codo'feu trabalho foi de balde, 
porque ·como toda aquella cóíl:a 
andaua. aleuantada com temor da 

· noílà frota, defpejàuão ·os lugares 
vizinhos do mar recolhendofe pera· 
dentro, & a[si acharão a fortaleza 
de Maim: a gual era de tijollo íen1 
peífoa viua , fomente hi~m pouco 
de arroz na cafca & por alimpar, o 
qual os Mouros tinbáo efcondido. 
em couas,& eíl:e reparti o pelas naos. 
Com a qual necefsidade de bufcar 
mantimentos,& afsi por lhe o te1n:-
po ~áo fe~u~r; & tambem por _?-'> 
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·noffos pi1otÕs ainda não reré. naue·· q ~1aquelle dia que o _Vifo-~ey ~he 
gado per aqudla coíl:a, dcteuefe o gou; .entrou elle na ctdade co le1xar 
Vifo-Rey treze dias de Dabul t~ che 1nortos dous dos cauállos dos que 
gar a Dio: q foi a dous de Feuereiro tinha poíl:os ein parada. ~rem al 

- dia de noffa Senhora onde furüio oús dizer q"" a occupaçáo da guerra 
' 1 b ~ . h ,., húa manbaã de ncuoaJpor caufu da dos .Resburos, que elle tm a, nao 

qual não [e chcgoq muito ao porto. lhe 1mportaua tanto pera naquelle 
Mas como ella com a vinda .do fol tempo fe anfentar da cida~e, mas q 
foi de~f eira q a· cidadç ficou deícu- o fez de induíhia:porque como era 
berta,a qual dlaua aífentada em hú homé fugaz & de grandes camellas, 
lugar foberbo fobre o mar,éj os nof. .naquelle tempo [e fez chamado pc 
fos virão os rnuros,torres,& a poli- ra acodir áquella guerr~ dos Resbu-
cia de fcus cdificios ao modo de tos na. frontaria q tinha pofra con. 
Heípanha, coufa q elles não tmhão · tra dles, porq com foa aufencia Íe 
viílo na terra do Malabar: entre a MirHocem quifeífe fazer algúa cou 
faudade da patria q pela femelhança fa de íi temendo a noffa armada, o 
dos edificios da cidade lhe lembrou, pode(Ie fazer. E donde Mdique Az 
a hús fobreueyo o temor vendo q tomou fuípeita que elle Mir Hocé 
de tras daquclles muros a morte os. podi~ fugir á noffa armada, foi de 
podia fobrefáltar, & a oútros cujo húa pratica q ambos teaeráo acerca 
animo em os grãdes perigos eíl:aua . da ordenança de como auiáo de pe 

_ poílo na efperançl da gloria que as lejar comnofco : dizendo eUe Mir 
armas tem) macs os animaua a viíl:a Hocem que não auia de ef perar a 
defia primeira molha da cidad~ de- noffa fio ta dentro no porto > mas 
fejando de fe ver dentro, do q a te- no.mar largo, onde efperaua de fe 
n1iáo de f6ra. A efl:e tempo q o Vi- poder melhor ajudar de nós, câ lhe 
fo-Rey furgio ante a cidade Dio, feruião todalas velas, afs1 a fufralha . 
Mdique Az fenhor della não era pre deile Melique Az, como os paraos 
fente: por andar occupado .em húa d' elRey de Calccut que ef peraüa. Os 
guetra q tinha cõ os Resbutos [cus · quaes por ferem nauio~ de remo & 
vizinhos obra de vinte leguoas. Po- futijs, q nós não tinham os, de húa 
.rem lá onde dl:aua def pois q o Vi- chegada fua ás noffas naos encraua- . 
fo-Rey partia de Dabul, fempre an uão muita oente com os exames de 
darão meya duzia de aralayas, q faó frechas qucblanç~uáo dentro, por-
barc?s de r~mo , em atalaya delle que iíl:o experimentou elle na vi-
contadolhe os paífos & voltas que étoria que ouue em Chaul: a qual 
àaua: de maneira q eílas per mar & faida do porto peró que Melique Az 
paradas per .terra, todo los dias· auiáo lha contrariou com algúas razões 
de leuar noua a Melique Az ~a nof- apparentes, náo infifüo muito nif-
fa ~Em~da, do qu~ .~~<.> pro~e~e~ [~» porque ~cfeja~a .que com;g~ 
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dle eíl:a licença· de (e ir.Com a qual dous frechei'ros hum farlJo 'de fre-· 1 
fo [peit1 tinha mandado fecretamé- chas pera fua defpefa, & ella cõ [uJs 
re que [e elle fe faiffe do poufo don- arrombadas com ponte & redes,~ 
de eft:aua,que nenhú [eu 'nauio o fe- per muitas pqrtes cuberra de couros. 
ouiíle : porque como ja tinha en- de vacca cru mofü~dos pera defen-
~orrido em culpa cõrra o Vifo-Rey faõ do fog9, [e lho lançaílem com 
em ·ir a Chaul em fauor delle Mir algum artificio. Per o qual modo 
Hocem,não queria cair na fegunda., todalas outras naos & galeões de . 
temendo q lhe ficaíle em caía. Ou- Mir Hocem & · afsi as da terra dl:a-
rros dizem que verdadeiramente uão apercebidos,& qu·e parecia cou 
Melique Az lhe .contrariou a faida fa impofsiuel poderé receber dam-
do porto també por cautella de feu no : porqu~ Mir Hocem era homé 
pwprio & particular prooeito, te.. de foa peífoa & mm induíl:riofo n'e .. 
mendó que fugid.o Mir Hocem, o fias coufas dá gt1erra,& Melique Az 
Vifo-Rey defcarregaffe a foria & im mui aba(bdo dellas, de maneira q · 
pero que leuaua em ddlruiçáo da quanto [e podia defejar pera a defen~ 
cidade : & ora foíTe per húa caufa, . faõ que a frota & cidade auião mi-
ora per outra,comó Melique Az ti_: fter,fe achaua em ambos eíl:~s capi.. 
nha malícia pera tudo, tudo acaba-:- táes. Melique Az qoãdo açhou Mir· 
ua em fegurar Cuas coufas. Porém Hocem ein trabalho de ordenar a 
com todas eíl:as foas cautellas quá- frota per dl:e modo , foilhe á máo, 
do chegou a Dia acodir á vinda do d1zédo que não auia necdsidade de 
Vifo-Rey,achou Mir Hocem occu- poer·a fua nao & as outras· da terra 
pado em lt nçar húa nao mui groffa, na entrada.do banco : poréj as nof~ 
que feria de [erecentos tonéis, fóra fas naos eráo grandes & de quilha,. 
de hum banco q a entrada do por- & maes não tínhamos piloto do 
to tctm,a qual era delle Melique Az, porto~ pola qual razáo não pode-
& coln ella outras naos da terra: riáo entrar nelle, & 9 eíl:e auifo ti..:._ 
pera que os feus galeões & galês .cõ nha dos captiuos Pormguefes que 
toda a fuíl:~lba & paraos d'elR~y de · elle tomara. Mas rudo iíl:o era~maes , 

. Calecut, que eráo vindos em foa a· cautella de Melique Az, q ve~dade, 
joda,ficaífem amparados com eíl:as porque elle não _ queria que a fua · 
naos de Melique Az,que por ferem naõ fo!fe a prinieira que os i1o!fos 
grandes occupauáo a entrada do achaífoin por defenfaõ á entrada do 
porto,& poderião ficar em lugar de rio: & fez crer a Mir Hocem que 
baluarte. Porque alem defia nao , maes lhe conuinha terem o pafio 
fermui poderofa, Melique Az a ti- da terra pera fe fauorecereri1 com a· 
nha mui artilhada, & chea de mui- artelharia groffa que tinha pofia,fo ... 
. tos frecheiros em ordenança de ca... bre aquelle abrigo das naos,que em 
pitanias per .PºPª & .proa_1 & entr~ _ outra:parte _algúa. / E mofir4ndo [er 
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dle n1elhor confdho ;·mudou as . 
naos ao luo-ar que dizia, & á ilharga 
d~ cad ..i húf pos hú nauio & húa ga-
lê, & da fua foílalbafez húacapita-
nia, & dos paraos d'elRey de Cale-
cüt outrJ,os quaes a 1nodo de gene . 
tes auiáo de andar rodeando toda a 
n6ífa frotaJ quando entraffe do ban 
c-0 pera dentro, que he húa lagea: 
parq como ndtes nauios ' de · remo 
~mia maes de trcs mil frecbeiros,ca-
da vez que ernbebiáo as frechas e1n 
feus arcosJ coalhauáo o ar com o 
exame de ·aguilhões" de morte. O 
Vifo-Rcy pofi:o ~per informaçã? 
de Mouros trazia na fantaíia figura-

. do o fitio da cidade & ·entrada do 
rio: & fobre efra foa imaginação ti-
nha .afientado o modo de coineter 
os irnigos! defpois que per foa pr0-
pria vifra ~io tudo, emendou 1nui~ 
tas coufas afsi por razão do fitio da 
cidade, como pela entrada do·rio. 
A .. qual po.íl:o gue naqudle tempo 
11ao teueíle as forças de baluan:es & 
muros que lbe Mdique· Az & os q 
lhe fuccederào, fezeráo, {conto ve-
remos) fóm~nte . o natural íitio ·cÓ· 
os prefente·s artificios &·ordenança 
que fe poferáo e.m defenfaõ,baíl:aua 
pera não efperar dagudle cometi-
1nen.to viétoria algúa. Porque o rio 
que torneaua aquelle pedaço de ter 
ra em que a cidade eíl:aua aílentada, 
tinha na entrada húa lagea a manei-
ra de banco com que fazia dous 
Gmaes: o <j era da parte do Norre, 
& corria ao longo da pouoaçáo per 
onde comumme~1te as naos de grá-
de porE~ ~~t~~~ao por ter fundo 

- · ~ - - - -·- ~-..-1 

pera iíl.o, eíl:e éra maes perigofo, cá 
&caua a cidade mui foberba fobre 
dle por: eíl:ar firnad a fobre hmn 
n10rro alto de pedra viua ao longo 
d6 mar. Da outra parte d<? .su,l per 
entre a lagea & a terra quaíi tudo 
era p:ucel dearea, de maneira gue 
não tinha feruintia pera maes, que 
barcos deremo: & ndh parte,por-
que Melique. Az fe náo fiaua muito 
dos Rumes, os mandou agafalbar 
não confentind-0 que poufàí1etn 
dentro na cidlde~ da eíl:an ci1 dos 
quaes ficou ah húa pouoáçáo, ague 
:agora QS noílos chamáo a villa dos 
Rumes .. O Vífo-ReY. defpo~s que 
notou .a entrada ·do rio, íitio da ci-
dade, & o l11Qdo de que dl:es dous 
capitães o ef perauáo cnm fua arm·a~ · 
da, que feríão n1aes de duzentas ve-· 
las entre naos,galeões,nauios, gales,1 

fofias, & paraos, em que entrauáo 
cento que elRey de Calecut -tinha 
enmado,pofio que já teJJtfle repar..; 
tido as capitanias & o modo da en-'. 
trada, aquella t:lrde chamou a çon-: 
fdhO-:onde fe praticarão muitas cott 
fas, entre .as guaes foi tirarem a.o 
Yifo-Rey de húa em~· eíhrua poflo, 
que era fer elle o primeiro que en-
traífe com .a fua nao Frol de lamar, 
como quem queria tomar a falua 
do primeiro cometimento. Final ... 
mente tirado elle deíl:c propofim,, a 
ordem, c~m q aff enwu que ao ou. 
tro dia aúiáo de cometer os imig-os,,' 
foi eíl:a. D·eu adianteira a Nuno Vaz 
Pereira capitão da nao Sanél:o Spiri 
to,<j era de trezentos tonéis, o qual 
leaaua céro & vinte hom·és de pele-
,_ ~ -·- . ~~- ~-- . - - ·-· - ' 1 . .p, to-
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ja,toda gente ~dalga & nobre&. de-
fira pera o tal miíl:er:de q os princi-
paes, eráo dõ Hieronymo de Lima, 
Ioáe> Rõiz Pereira,Aluaro Paçanha, 

1 AmbroGo Façanha feu irmão, Tri-
fiáo de Mira11da, Antonio de Soufa 
de -San tarem, Rui Pereira, Ioáo Gó ... 
çaluez de Caíl:el-branco ~ Pero 
Teixeira, Rui Nabayaes,Simáo Ve-
·lho,de Soure, Francifco Larnprea, 
Ioáo Gomez Cheira-dinheiro, Frá~ 
cifco de Madureira, & Diogo Pirez 
capitão da galê com quarenta ho-

. més o auía de atoar té o pa(far alcn1 
do banco. Tras elle Nuno Vaz ·~rnia 
de feguir Jorge ·de Mello e1n a fua 
nao Bellem com cento & vinte ho · 
més,de que os principaes eráo do1n 
Ioão de Lima, Jorge da Silueira, Fer 
não. Perez d' Andrade, Antonio Ra 
pofo & outros, cujos nomes não 
vieráo a noffa iloticia: & na eíl:eira 
de Jorge de Mello auia de ir Pero 
Barreto deMagalhães naTaforea grá 
de, & defpois Francifco de Tauora 
em a nao Rey grande , & tras elle 
Garcia deSoufa na Taforea_..,pequena, 
& todolos outros capitáés ~ de que 
atras fizemos menção á partida de 
Cananor. E tirando efl:as principaes 
& primeiras naos que nomeamos; 
todalas outras velas leuauáo a oité-
ta ,fdfenta, quarérn, trinta, & a vin-
.tecinco homés de peleja, fegundo 
0 porte de cada vaíilha. Cada bum 
dos quaes capitães ordenou a fua 

- gente na órdem que affentaráo, de 
que fómente diremos a que Nuno· 
Vaz leuaua,por fer o primeiro ncíl:e 
cometiméto:por hõra do feu nome 
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pois acabou neíl:a emprefa como ca 
pitão & caualleiro. A fua nao de hú 
caíl:ello ao outro leuaua fobre a pÕ-
te tecida húa rede de Cairo mui 
~euda, & dó caíl:cllo de proa fe,z 
capitão Pero Teixeira, & dod1api-
tco de popa a Triíl:áo de Miranda, 
& na tolda Ioáo Roíz Pereira feu 
fobrinho,& no coriués Antonio de 
Soufa: todos acõpanhados de gente 
de armas, efpingardeiros, & beíl:ei-
ros fegundo olugar que , tinháo, & 
elle ficou cõ 0utra gente fobrefa-
lente pera acodir ao lugar maes ne-
cdlàrio. E como a principal parte 
deíl:a entrada do rio eH:aua em bom 

. piloto, entregotlo Vifo-Rey a elle 
NunoVaz hum Mouro Guzarate,q 
a fab_ia mui bem:com grandes pro-
meílas de merce & liberdade de foa 
peffoa, fe metem~ aquella nao den-
tro no banco, na efieira da qual as 

. outras auião de ir enfiadas. E poréj 
naquelle prüneiro dia que era de 
noífa Senhora da Purilicação,em q 
o Vifo-Rey quifora cometer aquelle 
feito,ao aleuantar das naos pera to-
mar oqtro poufo,ellas fe embaraça ... 
rão ~1Ú pouco de maneira que não 
!ão na ordem que tinha dado:furgio 
jâ pegado com a entrada do rio-por , 
lhe ficar dali o pofio maes curto &. 
melhor: onde foi recebido d~ algúa 
artelbaria dos imigos, que oulierãci 
refpofb da no!fa. Mas corno vey0 
a noite,'perô éj ella ceílou, poacos 
ouue que a dormifferil cõ repouf o; 
& quaú foi toda vigiada_, hús con-
certádo fuas armas, & outros a_ cõf-
ciencia: porque o ofE.cio do dia-~ 
-- -- 1.! ~ feguintc 

' ) 

) 



<Da Serz_unda Decv1da <..:• -

fegnintê úqucria que arnbas dhs matarão a Diogo I?ircz na galê dez 
coufr1s eíl:eudkro tães) que os irni- bernês, & outros ficarão raes, que \ 
gos do corpo & da alma n~o ~euef- não pode maes rebocar a nao.Mas. 
fem jmdiçáofobrc foas peílo,as. Nuno Vaz por muito que lhe la-

·cAPITV LO VI. 

! Corno o Vifo-Rey comete-o a 
- arrnada de Mir Jfocem f.5' 

a 'Venceo, f5 totalmente de-
Rruio. 

draua & mordia e11a cachorrada de 
nauios peguenos, não fazia conta 
delles: porqqe_leuaua o roíl:o pofto 
c:m a nao groffa de Mir Hocem, q 
elles tinhão em lugar de baluartes 
cõ a outra de Melique Az. E tanto 
que começou entrar per meyo das 

.- naos groílas, de paffada faluou húa 
Vando veyo ao dia fe- com hLHn tiro de e[pera)& aprouue 
guince, q era de S. Bras, a noffo Senhor q em final de viél:o-
entre as noL1e & as dez ria ficou logo eHa metida no fun-
oras que a marê trouxe a do: porg os imigos cõ aluoroço & 

viração com q auiáo de emrar; aCsi foria da fua artelbaría não fentiráo 
eftauáo as naos a pique, que feito o noílo tiro ao lume da aguoa, fe .. 
final em a capitania, a hum ponto não defpois qüe dentro em a nao já 
todas desferirão traquete & mezena, andauão nadando nclla. Iorge de 
·& os homés toda a voz que tinhão · ~vkllo q i:a na eíl:eira ·de Nuno Vaz.,1 

em grita de enuolra com as trom- por culpa de fen rriéíl:r~ éj lhe 1na-
betas, tambores,& outros iníl:ruiné reou mal a vela, ficou de tras de Pe-' -
tos q~e expertão a ·guerra, éj parecia ' ro Barreto. O qual por ter efta van-
abririe o ceo, & o animo de- todos tage chegou primeiro a Nuno Vaz; 
em efpirito de furia contra aquella a tempo q o achou já entre a capita 
perfida gente irniga do nome Por- · nia & outras duas naos dos Rumes, 
togues. Ao qual termo tambem a que a quiferáo acolher em meyo: 
fofraiha deMelique Az cõ os cem porque·alem dos arpeos. tinbáo os 
paraos de Calecut,remo em punho Rumes dadas rajeiras per baixq pe-

. refpõderão ~os noffos co1n grande ra fc: alarem húas ás outras,&. fecha-
alarido & grita: partindo do poíl:o rern-entre íi: as quaes afsi tinháo 
como genetes a receber Nuno Vaz, aferrado Nuno v~z., & elle a eUas; 
que 'ia na diáteira cõ determinação, q querendo Pero Barreto empolgar 
de a entreter & en1b:iraçar na entra húa deíl:as tres_., per defcuido ou de .. 
dado banco. E a primeira falu.a que facordo do feu rnefirc)icou pe~po-- · 
lhe deráo , foi de muita artelbaria pa da nao de Nuno Vaz hú pedaço, 
.meuda que afuzilaua per húa parte, porque os Rumes quando fe elle cõ 
.& as frechas feruião per outra,, com dles igou_., ramo que [entirão o fet1 

su: l_og~ enc~au~~ão rru~ta gen~e ?'· ~ ~-rpeo,, -ª~~a~ã90 de _[i, ~ó~ qlelle 
ieaç 1ou 

• 
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fc achoÜ em vão. Iorge de Melio _ 
como [e deferríbaraçou,_ foi afferrar 
húa das prin.cipaes naos q efiauãQ 
per popa de Nuno Vaz: & como 
kuaua corola do q lhe fezera o fru 
meíl:r~, meteb ranra vela q da pan-
cada que deu em a nao dos Rumes, 
a lançou fobre Nuno Vaz, cõ que 
foi cruzar o feu goroupez com o 
maflo de contrarnezena delle. Ba-
friáo de Miranda, que tinha a capi-
tania daqlla·parte, como lhe cahio 
debaixo da lança, mãdou mui bem 
arreatar a nao, de maneira que elle 
cõ os de foa capitania · per eíl:e go-
roupez entrarão nella:~ntre os quaes 
eráo dõ H teronymo de Lima, Rui 
Pereira,Aluaro Paçanha,& Ambro-
íio Paçanha [eu irmão, cõ as feridas 
ainda frefcas do q pa!lou em a fuíl:a 
de Payo de Soufa. ~ndo -Jorge de 
Mel lo vio que não tinha maes feito, 
que entregar aquella. nao debaixo 
d~ outra lança; & não da fua, com 
melhor prefa afferrou outra nao: & 
os.outros capitães que o íeguião na 
orden1 que leuauáo enfiados hú no 
out:to cadahum tomou a forte que 
lhe coube dos imigos. O Vifo-Rey 
poíl:o que não foiafterrar naoalgúa, 
como quem queria fazer o campo 
feguro aos feus ~ efiauáo afferrados, 
meteo[e entre os imigos & a fuíl:a-
.lha de .Mehque Az, que já ei. efie té ... 
po dl:aua abrigada á terra : . porque 
da entrada das i1oífas naos algúas · 
farão .. metidas no fundo. A · qual 
foitalha daquelle abrigo com arte-

como barreira ddlas pera efcudar 
os fous, & defendédo éj dl:es nauios 
pequenos não foffem impedir apre 
fa que os no.lfos tinhão : & afsi os 
entreteue com a artdharia, que de 
quando em quando metia algús de 
baixo da aguo a, com que os outros 
não oufauão de Cair ao campo .. Po-
rém ifio que o Vifo-Rey fez, foi á 
cuíl:a da gente de foa nao, porq lhe 
derribauão muita: entre os quaes 
.fpi Fernão Soarez filbo de Aluaro 
Carualho. Os paraos de Calecur,co 
mo virão que o feito dos R i:Jm.es 1a 
pera mal, não querendo efperar o 
remate delle , meterãofe pelo rio 
dentro: & torneando a ilha, vier.ão 
fair á àutra boca qu~ d1ífomos efiar 
da parte de cima, não oufando paf-
farpela face das noffás naos, q eráo 
cori[co de: fogo mortal,de que elles 
já tinháo experíencia: & Caindo ao 
mar largo,fezerão[e á vela caminho 
de Calecut, dando noua p,er toda a 
coíl:a que a noffa armada era meti-
da no fundo pelos Rumes,& q dles 
forão na viétoria. Mir Hocem ven- · 

\ lbaria m.euda & frechas cobriáà a 
nao do Vifo~Rey, que eftaua quaíi 

- dofe entrado per tantas partes, & q 
Melique Az efiaua de fora olhando 
o jogo fe~ meter a peffoa, pofio q 
tinha metido cabedal de, foíl:as, as 

· quaes .efrau'ão como retraidas ue 
quaíi o defamparauão,& elle eH:aua 
ferido & com muita gente mo~ta & 
feri~a: [ecretamenre calou[e pela al- · 
meida da nao a baixo em hum ba-r~ 
gantim que ali tmba. pofio d'e ref.. 
guardo per~ eH:e tempo, & como 
hüa fera dekonhecido fe paffou da 
banda d~ pouoação onde eíl:àua 
.. - - !. 4 apo~-
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ápoufenta.do , & ali tomou bum camello acertou de tom~r a iúo per 
éauallo em q foi t~ chegar a elRey parte q pouco & pouco [e foi a!fen .. 
de Cambaya, remendo ramo a Me-- tãdo no fondo.Antooio do Campo. / 
lique ·'Az por fe não fiar delle,como cõhum galeão qL1e. lhe coube em 
aos noITos, de que fa bê fangrado. forte, foi tão dirofo, que o entrou 
E poíl:o que per d1e modo leixou a · fem receber maes damno , que feri-
fua nao, eHe [e defendia de maneira ren~lbe cinco homés. Rui Sc;>atez 
.q (e não lcixaua entrar, té gue veyo porque era dos derr:deir~s na ordé 
Frar.1cifco de Tauora em a fua Rey da entrada, defpois g paíl?u o ban4 

grande & Garcia de Soufa na Tafo- co, quiz fer o maes diantefro,p'aífa1i 
·rea peguena, éj a entrarão: & com~ do per todala_s naos tê chegar defró 
a entr\ da delle foi com golpe de ge te da cidad~ tão confiadamente;,que 

· · te & foria, foiie a rede da 'ponte cõ louuan~o o Vifo~ Rey eftr. -modo, 
elle~ -a baixo, onde correrão muito . diífe:~m he aguelle que faz tan-
rifco: porq.ue farão dar com bum ta ventage ? quem me deta íer elle: 
golpe de Rumes q dhuão debaixo, porque_ de duas guinadas que deu 
cs quaes _eráo tão valentes homés, [obre duas gal~s das que fugiáo pera 
que a pe quedo morrerão rodos fcm denrr"o do rio, an1bas [e defpejaráo' 
fe 'quererem entregar. Martim Coe- leixando os cafcos vaziqs, as guaes 
lho por duas vezes quiz afferrar a _nao elle tomou .. Finalmente todo los ca-. 
de Meliqoe Az: mas como era húa pitáes cadahum per feu modo teue-
torre em ref peito do feu nauio,fahio ráo tanto gue fa~er, quanto [e mo-· 
debaixo ddla tão efcalaurado,como ílrou no feito que acabaráo, & no 
os outi:os q a cometerão: porqne ti- preço que cu.fiou a viétoria delle •. 
l'lha em íi tanra-'gel)te, tanta frecha, O Vifo-Rey como vi<? com quanto 
& tanto artificio de fogo, que fazia fauor ella já era da fua parte, porq , 
·arredar a todos.E vendo que fe não ·1!0 mar au.ia pouco que fazer, & da 
podia abalroar por fua grandezaJcõ terra recebia muito dãno n:iquelle 
uertéráofe eíl:es queimados della em lugar onde efbma_, com artelharia q 
a meter no fundo c;om arrelharia:& lhe tmha morto ~lgús homés & fe-
1iii1guem continuou maes efle offi. rido a ru ayor parte ddles, fem a fua 
cid,que Garcia de Soufa.Porque tá-· eíl:ada fer já neceí1aria naqlle poufo: 
to q os paraos de Calecút defapreíia" veyofe pera onde eíl:auão as fuas 
ráo a nao Frol de la mar em q eftaua naos. Derredor das quaes andauáo . 

· o Vifo-Rey, elle fe foi a ella , & ga:... . as galês & os outros nauios de remo · 
fiou no feu cofiado quanta poluora com os batêis .matando ás lança-
tinba, de maneira q da ferrugem da das & eíl:ocadas os Mouros que fe 
artelharia que lhe fa rnua nos olhos, lançárão ao mar por (e faluar e1n 
ficou cego : & por não ficar fem terra:& erão tantos os que .andauáo _ 

' fr?'ét~ daque~l~ tra~~l~?,,c~m hum ~angrado's, q~: d~ bufar· d? fa~gue _ -
· , ,JlCOll 
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ficou o no tao trnto , que v1ao os 
noíl'os manifdbrnêre guanro dáno 
rinbáo feito nelles. Porém_ e.íl:a vic-
roria que lhe noífo Senhor deu,ram 

. bem lhe cuíl:ou .aífaz do feu fangue, 
a:nda q [e não derrama!fe per agllas 
aguoas: cá de mort?s ouue ?1a~s de 
trinta & tantos, de q os pnnc1paes . 
foi Nuno Vaz Pereira, peró gue lo- , 
go ali ~ião faleceífe, & duraife qua-
tro dias. com mui tas feridas , de que· 

-fómente búa frechada, que lhe a-
traueffaua a garganta, lhe tirou a vi.; 
da. Mas não. lhe pode tirar a honra 
que ndl:e feiro ganhou, porque o 
modo de cometer refpondeo á in~ 
dufiria. & gouerno de capitão & de 
pelejar de caualleiro,como elle fem 
pre molhou naquellas partes, don. 
de o Vifo~Rey fempre o trouxe po-
íl:o nos qlhos per amor, & ndles 
lugares de honra por confiança:por 
galardão dos quaes feitos nefte lu-
gar acerca dos homés terá nom~, 
& ante Deos a gloria q dá áquelles 
que vertem feu fangue & vida pala 
fê. E afsi moi:reo Pero Cam capitão 
de húa das carauellas, o qual traba-
lhando por entrar em húa nao que 
abalroou, foi de cima della tomado 
com bús ganchos de ferro, & quaíi 
no ar foi morto: & Frácifco de Na-
bacs bum caualleiro de Monte-môr 

·o ~dho húa bombarda,. ficando o 
corpo em pé, lhe lcuou a cabeça, 
& o primeiro q matarão na entra-
da da nao de Mir Hocem, foi Hen-
rique Machado· hum caualleiro de 
Africa, & afsi matarão os dous fi. 
lhos de Manu~l Paçanha, & ?.u~r~ 

, 

Fo/69.' 
peffoas nobréS! ã n~ãyór p:irte do~ 
quaes erão da nao ,de Nuno Vaz.Na 
q!Jal aconteceo)1urn cafo digno de 
fer auido por milagre> poréj fendo 
ella muito velha,& que não paífaua 
húa ora: fem darem a duas bombas 
poia muita agtloa que fazia, em quá 
to durou a peleja, que começou das 
onze oras até duas da noite que fe 
fairáo pera fora do rio, nunca fez 
aguoa: & dahi por diante a fez do-
brada, porque.alem da velhice que 
tinha, ouue duas bombar<ladas, per 
qne lhe entraua innita. E entre tre-·-
zentos & tantos homés que ali _fo .. .' 
rão feridos, efl:es eráo os principacs 
Iorge de rv1ello Pereira capido da 
nao Bellem per hum braço direito,1 

que lhe atraueffaráo cõ húa frecha: 
& andauáo os capitães naquelle tern' 
po tão mal prouidos das policias,& · 
coufas que agora de câ leuáo pera 
regalo das pcffc;>as,que 11á<o [e achou 
en1 toda a foa · nao bmn panno de 
linho pera o curarqn pdr todos 
veíl:ire1n algodáo, de maneira qll_e. 
o Vifo-Rey lhe ·mandou húa· cami-
fa velha pera os pannos da ema. E 
os outros feridos · farão Garcia de 
Soufa de duas frechadas, dom An:-' 
tonio de Noronha de hú zarguncho 
per húhõbro,Fernão Perez d'A11dra 
deJ Simão d' Andrade feu irmão,dó 
Hieronymo de Lima., Garcia de 
Soufa,IoáoGomez de alcunha Chei 
ra-dü~heiro com vinte & duas fe~' 
ridas, & outros que não vierão a 
ncricia noffa. No qual feito o que fe 
maes deue notar,heq qua!í todolos 
mortos & feric:los da noífa parte,náo 
~-· - - ·-- - .· . . --·- , . - e .., . 

o l.ora~. 
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o foráo com ármãs ã mão tenente. o que o Vifo-Rey.1naes,eíl:imou de .. 
porque não oufauão os imigos ~e fie de[pojo, farão as bandeiras do · 
efgremir com dles, [enão de ,tiros. Soldá o,& ás que Ivhr Hocenúrazia 
de arremeílo: afsi c:orno zargúcbos, de fua dimf? , as quaes vieráo a dl<? 
frecbas,efpingardas & outras armas Reyno,& forão pofias no conuen- · 
nüfsiuas,& principalmente ' com ar- to d~ vill;i de Tomar da ordéda·ca-
telbaria : porque as racbas que ella uallaria de noífo Senhor kfu Chri-
fazia na madeira das naos, baíl:aua . fio :·porque como debaixo da foa 
pera matar·& ferir muita gére,quá- bandeira·fe ouue eíl:a viél:oria' de q 
to maes a furia do.s pelouros. Afsi q aquella cafa he a c~beça de tão fan .. 
fegundo os perigos p~r que os nof- ta & necdfaria ordem, a ellafe de-
fos paíTaráo, & o cafo foi pelejado, uiáo offerecer os triumpbos <las in-
ouue delles poucos 1norros & feri.. fiêis vcétorias_ = .. as ·quae~ acerca das 
dos em comparação dos Mouros: gentes a decorao inaes em louuor 
cá fegúdo fe defpois foube,paífaráo . &·gloria de Dcos, & faõ tefhmu-
de mil & quinhétos, em que entra- · nho que dilatão a noffa fê maes,qne 
ráo quatrocentos & quarenta Ma- o ouro que fe nella pede a!feotar 
melucos da armada de Mir Hoc~m, · por ornamento das mareriaes pare-
& de outros que vinhão ter a Dio, des. O vifo-Rey alem de em geral 
& os. maes forão naturaes da terra, & particularmente em palauras de 
poíl:o q algús fazem muito mayor louuor a todos m.oíl:rar o conren-
num~ro delles. E porque tudo não tamento que tinha ddh viél:oria q 
fo!fe viétoria de fangue,& os noífos lhe Deos deu , de quem confdfaua 
alem da honra leuaílem algum fa~ receber ef\:a merce pera paz & qo~e
bot da fazenda,deu o Vifo-Rey azo ração defua alma pela morte de feu , 
.á gente a efcorcharc:m eíias naos q filho, &feguriclade da India, como 
cíl:_auão no porto : onde fe achou elle dizia quando referja efias c9u- . 
1nuitafaze11da,afsi da que os Rumes ·fasa Deos : foi fazer a barba, & ve-
tra~iáo pera feu vfo~ como qe mer- f\:irfe de feíl:a cõ todalas· outr:.is mo-
cadoria de ~laos de mercadores : & firas ·de prazer, que deli caufa a que 
de todas eífas naos mandou o Vifo- todos aíSi feridos como fãos fezef-
Rey recolher quatro, & as duas ga- fem outro tanto. E aquelle fe auia 
l~s q tomou Rui Soarez,& as outras por maes loução, que maes voltJS 
forão queimadas. Entre o qual esbu- de touca trazia na cabeça por.guar-
lho foráG-acbados algús liuros de La- da das feridas della, ou o braço no 
tim,& em lraliano,,hús de rezar, & pdto, .ou a efpada ás ·veílàs, & afsi 
cutr~s de hiíl:orias : até liuro de o- ·çutro qualquer final, que mofiraqa 
rações em língua Pormgue.s ,tanta não ficar mui inteiro daquellefeito: 
era a v~riedade de gente que anda- poíl:o que todos ainda que per dtes 
~a ~aquc:lle ~~rayal do demonio . .E finacs de ferro alheyo não andaffc m 

·- - - ---·- - -- . -- - - - -··- - - -nota-
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notados, o ~eu foi ·~m prrg~do em ta refííl:encia?du ao menos que I\.fr~ 
lugares que nao tmhao enutp ~ou- ligue Az fe fobmeteria á foa obedi-
tro braço, porque as obras do íeu o . encia com gualgucr lei de jugo gue 
teíl:imunbaua. lhe pofeíle . A qual pratica l;o-o foi , o 

CAPITVLO VII. 

f (omo Melique Az. mandou 
rvijitar o Vifo-Rey da rviéfo-
ria que ouue de . .i\,fir Hocem, 
f5 dejpois lhe enuiou os ca pti-
t-Ms que tinha, q for ão torna-
dos com dorn Louren.ro : (5' 
êx pedido o Vifô-R ry dei/e, 
partiofe pera (ochij. 

g~~ Elique Az como vio a 
~~~~ I~ ddlrnição dos feus hof-
j)]1~/~j 'i; eedes,temendoquc-oVi-

·~-~~ íoRey co~ o fauor da 
viétoria quife!fe erftender na cidade, 
por elle fera princip~l caufa da mor 
te de fcu filhó,, .dcfejando defcobrir 
foa tenção : tanto que amanheceo, 
mandou a elle Cid e Alle:ó'!Mouro 
Granadil(de que atras fizemos men-
~ão)dandolhe a prolfaç;a da viétoria, 
& offerecendofe ~todo feruiço que 
ouueífe miíl:er daquella cidade. Era 
foma entre os noffos,, éj muita gé~e 
da que eíl:aua dentro~·védo a viét:o-
ria que ouueramos, íe faira aqudla 
noite por muito refguardo & vigia 
que Melique 'Az niffo teu.e : a qual 
coufa o fez maes defconfiado da de-
fenfaÕ da cidade,& tinhafe por cou-
fa mui leue no parecer ~e muitos}} 
(e o Vifo_Rey qui[eíle pór o peito 
e1n ~~rra,,qu~ não ~~~ade ~~h~~ m~~= 

.· 

ter ao V1io-Rey,_quaíi em modo q 
algús c1pitáes & fi<lalgps não rece:.. 
biáo bé dilararfe eH:e cometimento. 
E porq dle não eíl:aua em tempo 
pera q alguem reueífe algum ddcé .... 
tentameto de foas obras, ante q iíl:o 
maes procedeífe, ajútou os capitães 
& peffo::is norauéis, não em mod0 
de fe defculpar, mas de aconfelhar 
fobrc o maes q deuiáo fazer : porq 
be1~1 emédia q eíl:e parecer de algús, 
maes procedia por auerem efcala 
fr:inca na cidade, que por fa zerem. 
omro difcui:fo do que conuinha ao· 
cfbdo da India , & outras coufas q 
elle propos a todos , entre as q~ues 
farão dl:as.Q~ em nenhum modo 
conuinha naquelle tempo cometer 
a cidade,porq elles não contendião 
niíf o cõ Melique Az, éj era bú eíl:a .... 
bjadeiro que daua gafal~1ado â quÇ , 
lhe pagaua bem: mas com ·elRey. ,. 
de Cambaya, cuja ella era~ ·o qna~ 
como fenhor logo auia de acudir 
fobre quê a qui{efle foíl:er : & q de 
nlil & duzentos homés que vieráo 
naquella armada, de maes de qua-
trocentos [e 'náo podia fazer collta,, 
& que (ei[centos não era força_pera 
cometer géte 1nerida d~tras de nrn-
ros tnui fortes & altm,,que (0111en-
te ás pedradas defenderilo a [u_ 
bida,quanro ·maes com tão boa ar-' 
telharia como a que elles anião -de · 
leix_arem as naos,fem delb fe pode.:.. 
!cm íer~~r n~qnel!e ~nift~~· E aind~ 

~ue 



7Ja Seu:unda <JJecada ó . 

que podeffet11 de huni impeto 1-e~ bellar, que faria aquella cicla-de Dia 
uar a cidade na mão, quem auia de rédo coíl:as na potencia de [eu Rey? 
ficar nella? & fe ficaíl'e, que feruiço Afsi que cónfiradas eíl:as & outras. 
recebia elRey ter búa fortaleza tão coufas,feu voto era difsiniular cõ as 
longe de Cocbij·,tendo hú tão mâo coufas de Meliquc Az,poréj com as 
vizinho á porra ·como era d'elRey taes pdioas,a elle lhe parecia frr ma. 
de Calecut,a cuja inH:ancia Mir Ho:. yor injuria fofrer húa mentira,éj dif .. 
cem viera áqucllas partes? O qual firnular hú damno.Finalmeme eíl:as 
ainda que Gentio foíle> era maes de: & outras taes razões .,a todos forão 
temer pera a fegurança do eíl:ado da a.ceitas,& ouuerâo ferem rnaes pro-
India, q t:odolos Mouros clelb_, por ueitofas ao feruiço d' elRey ,& fegu-
razáo çldl:a vizin.hança de Cochij, rança do efiado .~fa India,que outras 
& fer fenhor de toda a pimenta: os qneper algúsforio .aponradas ndla 
quaes inconuenicntes (ainda que pratica:& ficou affentado éj os reca. 
:tvlouro fofi'e) não auia em elRey de dos deMelique Azfoífem recebF:los 
Can1baya,do qual t~ aquelle tempo com gafalhado, _col'no fe fez,fozen- . 
não tiliháo recebido damno, ante do muita hõra a Cide Alle, qua11do 
moíl:raua defejar noífa amizade, a elle chegou ao Vifo-Rey,dizédolhe 
qual fe deLiia procurar auer delle per q folg~ua muito de o conhecer, por 
boas obras,~ não tomarlhe húa ci- · fer homé daquelle bom tempo da 
dade fua.Que MeliqueAz fe particu guerra de Grada, & outr<Js palauras 
larmente tinha ardido roís teas, té.. de boa graça & gafalhado,éj o Vifo-
po tinha pera o tomar nellas: por- Rey mui bem fabia fazer. E refpon-
que como era homem que feus ne- deolhe guáro ao recado de Meligue 
gocios eráo tratar & trazer naos pe- Az,que lhe agr~decia muito foa vifi-
lo mar, nill:o [e podia delle tomar ração,& que f ón~ente duas coufas o 
.toda emenda éÕ noífas armadas, & trouxeráo áquelle porto : das quaes 
todo o maes era offender a elRey de tinha jâ húa, que era a viél:oria dos 

- Cambaya .. Com o qual fe não de.. R.umes : & a outra q eráo os capti-
uia ,bulir, por fer hum Príncipe mui uós,queforão tomados com morte 
poderofo,& não hum moço dedo- de [eu filho, porque eíl:es'lhe fic~
ze annos metido em húa gayola uão em lugar· delle,efia tinha ainda 
como era a ilhadeürmuz,que com pera fazer: & pois/eg~nd.o elle M~
a primeira necefsidade lhe conueyo ligue Az lhe tinha ekripro, eíl:auáo 
fobmeter[e á obediencia~ noíf~, & em feu poder, & bé tratados,como 
como pode, tirar o laço do pefcoço, os mefinos captiuos lhe efcreuerão, 
fez mui pouca conta de Affonfo lhe pedia muito que lhos manda[ .. 
d' Alboquerque, como elles fab1áo: [e l9g0 dar : & tamb~m lhe mán-

- & fe dle cada vez que lhe tiraílêm daífe entregar toda . a munição, & 
~ ~ípa~~ -~ªgarganta ;, Çe a~~a d~ r~ ~!~el~a:~a dos Rumes dos némio3 

qu.~ 



Liuro Terceiro. Fof7r: 
méro,& refre(co pe'i=ã todalas na-os: 
& afsi lhe mandou todolos capti .• 
i.10s mui bem tratados & veftidos, 
porque como fempre re.meo que 
lhe auia <!!e fer pedido conta do fei-
to de Chaul; tinhaos mui mimofos 
pera pagar com elles as cuíl:as da~ 
quel.le damno. Ao qual C1de Alie 
o Vifo~ Rey mandou dar quatrocé~ 
tos cruzados,& algúas peças afsi por · 
ti-azer os captiuos, como por elies 
dizerem que elle fora a principal 
caufa de lhe Melique Az fazer tão 
bom tratamento. E ainda por com-
prazer ao Vifo-Rey, m~mdou Meli. 
que Az lançar grandes pregões que 
dentro de dous dias fe foffe qual-
quer homem de armas dHangciro 
que eíl:eueffe naqudla cida0e fob . 
pena de motte, fendó achado def...., 
pois: comprindo todo o maes qlle 
lbe o. Vifo-Rey mandou,com éj.lhe 
concedeo paz p~ra as fuas naos po-
deré nauegar,recebendoo em foa a-. 
mizade.Finalmente Mdique Az fi-
cou tão aí1õbrado daquellc feito,& 
fobmeteoCe tanto á obediécia do Vi. 
fqRey,éj obrigou a·lcixar ali Tr'i.íl:ão 
de Gaa,hú dos q farão capriuos,pera -
carregar hum par de naos..de algúJ.s· 
coufas necdfarias ás feitorias de cu .. 
chij,& Cananor. E també cõ o 111ã. 

qué encalfia1·ãà cm rúrã : & os caC. 
cos foffe1n logo queimados, por ali 
não ficar m~moria de coufa fua. 
~·náo lhe pedia as pe!foas, por-
que entre os homés nobres fempre 
fe coftumou ampai:ar agudles q os 
bu[cauáo por faluação de. fna vida: 
f ómcnre lhe pc;dia 9ue não foíTem 
recolhidos . em outro tempo na-
9uelle feu porto vindo com mão 
armada : porque ·os Portugqefes a-
c~rca dos vencidos erão piedofos, 
& contra os foberbos 1nui inclina-
dos: pdncipalmente qtiando encor .. 
rião em fegu~da culpa, & que elle 
o amoefiaua como amigo que a 
não qui{dfe to_mar fobre íí,por não 
ficar obrigado ás cufias della. E 
<jUafrro ás offertas que lhe manda-
ua cõ e~a fatisfaçáo as auiâ por rece · 
bidas, pera ficarem em paz & ami-
zade : afsi por foa particular peífoa, 
como por for vaffallo d'elRey de 
'Camb~ya , com quem elRey de· 
Port'ugal fou fe11hor mandaQa que 
elle fczeífe todo comprimento de 
am.izade por a vizinhança que am-
bos per muitos annos auião de ter: 
& tambem lhe agradeceria muitQ 
prouclos de mantimento por feus 
dinheiros, ·por quanto· os feitores 
das naos lhe vierão dizer que auia. 
nçcefsidade delles pen [e tornarem . 
a Cochij. Melique Az ciuandb Ci-
de Alle lhe leoou tão differenre ref-
poH:a do que elle efperaua, ficou 
defaífomlJrado, & por fe ver de to-
clo com a partida do Vifo-Rey, á 
gráo prdfa ·per elle Cide Alle lhe . 
mandou muitas barcas de manti-

. rimento 4 Melique Az deu,& algúa 
roupa da e] fe ouu.e na tomada das 
naos,éj eíl:auáo naqudk porto, def- _ 
pachou dom Antonio de Noronha 
com o f eu nauio pera ir acodjr a fe~ 
irmão don1 Affonf o, & gente que 
com elle cíl:aua na fortaleza São 
Migue! d~ ill~a ~ocotofâ. Àcabadas 

as quac$. 
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as quães coufa~, paáiote o ViÍO-Rey xn~es que tinha ddle a~idar feito 
a dez de Feucreiro caminho de Co- coílairo per aquella coíl:a: &,por 
çhi)· & 0 primeiro iu·aar éj tomou, cite Timoja acerca de nós fer rece-
foi ébaul. onde o re~ebc:~áo com bido por amigo , mandou o Vifo-
feíla: poílo q não foi de r~nto pra- . Rey pedir a elle de NarGnga que 
zer no coração dos Mouros, como. lhe perdoaffe : o que elle fez de boa 
foi a n~:ma que os .paraos de Calecur, vontade· polo defejo que tinha de . 
que per ali paífaráo, <lerão; dizendo noffa amizade, fobr~ ~qual (como 
fer roda a noffa armada defl:rúida: arras eCcrellemos) era. Já ido ·Pero 
tudo a fim .de aluoraçar. contra nôs Fernandez Tino,co. Seguindo o Vi-
toda aquella cofia, onde tinhamas foRey fell caminho, chegou a Ca. 
alaús amigos,; corr·endo conf dla nanor, onde foi recebido com grá~ 
nguaa Cananor & a Cochij pera ·de triumpho, & em tre~ qj3s que fe 
que os naruraes cometeífem alg01n ali deteue,tudo foi prazer & fcil:a,& 
aleuantamento contra os q eíl:auáo húa · dellas foi a dos efcrauos do.s 
em as. noíTas fortalezas, q ali tinha- noífos & tnoços da terra, a que o 
mos. E poíl:o que o Nizamalqco Vifo-Rey _ mandou entregar doze ' 
fenhor daquella cidade Chaul tê en Mamelucos dos q farão tomados 
tão-recebia noífas naos como.ami- . da armada de Mir Hocem:os quaes 
go, & mofl:raua quererfe fobmeter afsi ficai;ão das pedradas & traueffu-
á obediencia d'elReydom Manuel, ra defl:e pouo, q quando for~o '.po
como era cautellofo, não o pode o il:os na forca por ef peél:aculo pera_ 
V1fo-Rey chegar a pagar algúas pa- os Mou{os da terra,í.'áo ji feitos em 
reas etn final defl:a obediécia~, fenáo pedaços. Paífados ~quelles dias ·de ~. 
def pois.que chegou e-om e..{l:a viél:o feíl:a,leixou ali Pero Barreto com oi'·. 
ria: que aífombrou a elle '&a todo- nauios pequenos pera guarda da co-
los Mouros daquella cofia da India, fia, & elle Vifo-Rey partiofe pera 
cá ti11hã.o poffo grande éf perança Cocbij :onde foi recebido com grão 
em aquella armada dCYSoldão. Par- folemnidaqe de prociífaõ de toda a. 
tidoº· VifoRey defl:a c1dadeChaul, derizia & cruzes da Igreja. Tornan 
& fendo tanto auantecomo Onor, do della de dar graças péla Ltlerce q 
f~hio a elle Timoja: o qual vinha tinha recebida de Deos naquella jot . 
fugindo_d'elRc:y de Narfinga, que nada com aquella pompa de toda 
eíl:aua·dali húa jornada ein hum pa a gente que oacompanha~polla em . 
gode,9nde era vindo a roi;naria a fe . ordem cadahum com _as iníignias 
,pefar a ouro & prara , por razão de da viél:oria q trazia, géralmente ve ... 
. húa enfermidade que teuera. A cau- fl:idos de feitas, & elle Vifo-Rey có · 
~a da qual fugidadelleTimoja, era húa opa de brocado, & diante fuas 
por fer auifadq p~rfeus amigos que maças,& rr01nbetas, ataballes, que 
~l~ey o mand~~3 préder;por quei: ~enunciauáo .o triumpho.de fua vi-

. · ~aoria: 



Liuro_- Téi~ceirõ~ r. 1 ro.71. 
êtoria:quãdo chegou~ porta da for-

- raleza,éj Iorge Barreto capitão della 
lhe quiz entregar as chaues, fegúdo 
feu vfo: começou Affonfo d' Albo-
querquc:,q b acõpanhou tê ali,dc: re-
que~era elle Vifo-Rey q Ih~ c:ntre-
gaffe a gouernança da India , como 
lhe elRey m.andaua,quafi em modo 
q [e não foffe apouféta~ na ~o:.taleza, 
pois era foa per as.patctes 1d elRey, 
q leuaua na ·mão. Ao q o Vifo-Rey 

· ref põdeo q lhe leixaíle tira\- dos hõ-
.bros aq1la capa tão pefada q trazia 
& lhe dera o caminho dõde vinha: 

· & q def pois tudo fe faria como foffe 
feruiço d' elRey feu.fenhor. E porq 
Affõfo d' Alboquerque chamou per 
Ianeíl:áo efcriuáo da fua naoCirne,q 
leuaua pera eH:e dfeito,dizédo q lhe 
deíle hú eíl:rorneúto daglle requeri 
menta q fazia, o Vifo-Rey lhe não 
refpódeo coufaalgúa,& deu a andar 
recolhédofe pera détro da fortaleza 
en1 modo q o não queria ouuir:có 
q. ellcAfFonf~ d'Alboquerque ficou 

. mui confufo,& tornoufc pera qnde 
poufaua,acõpanhado de algú's. pou-
cos q jâ o fcguiáo, como fucceífor 
da gouernança da India. Entre os 
quaes era Rui d' Araujo thefoureiro, 
& Gaf p;ir Pereira fecretario do Vifo-
Rey,q não foi cõ elle por doente:& 
outros quiferáo dizer não Íer afsi, 
mas q. bufcou eíl:e modo p~ra tecer 
contra o Vifo-Rey õ q entre elle,& 

. Affonfo d' Alboquerque fe paíTou: 
porq .rãbé auia. de ficar ferui1ido cõ 
elle de {ecretario,& maes elle era ho 
mé pera reuoluer húa paz de animas 
entre a~ taes pdfoas, & peró que ao 

..__ ·- .. - - -

prefentcAffonfo d1Aiboquerque re~· 
cebia feus con(elhos por fauoreceré 
o feunegocio:defpois q gouernoua 
India,tlle o conheceo bé,& fe quc:i 
xaua dos artificias de fua vid~,& da 
fualingua,&; péna.O viío-Rey rec~ 
lhido na fortalezainaqlle dia ~nos 
dous fegui~1tes não entédeo em ou-
tra coufa, {enáo em feíl:as & praz.er: 
fédoviíitado d' elRey dcCochij,q lhe 
veyo dar a· prolfaça daqlla , viétoria: 

CAPITVLO IX. 

'!f 7Je alguas differenças,q p(/lf 
farão entre ~jfrmfa djAlbo-
querque,f5 o fT_í(o--Rey fohre 
a entrega dagoúern;çada ln 

: dia:dõde procedeo fer eA.jfon-
fo d' A f boquerque. leu ado de 
(ochij a Cananor, é§ foi ert-
tregue a Lourepode:Brito,q o 
teue te chef_ada dolvfarichal. 

· ~ ~ Afiados os primdros· 
. ~ • ' dias da chegada do vifo .. ' 1 ®-'~d, ReyJ começarão o~ çapi 

~"°' ~' tães q {e vieráo de Affó~ 
fo d' Alboquerque j & outros fidal-
gos,& peífoas q ni!fo lhe parecia có 
prazeré ao Vifo-~ey,dc lheaconfe-
lhar q em nenhú modo entregaíle 
a India á Affonfo· d' Albgg.uerque: 
aífentando que era homem d~ pou-
co fofrirnento pera mandar géte~&· · 
de t~o mâo gouerno, gue lançaria. 
a India a perder, & pofto que lhe 
elRey rnandaff~ proui{ócs pera o 
focceder nella,tcria por não ter fabi 
do as coufaS' que fez em Ormuz,· 

-- ~ - · b:au[a 
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'J)a Segünda1Jecaáa . 
caufa .de _fe. perder. b Vif o-Rey po... fortmu de cadahum ,& ~a p'ri~neira 
fio que deffe orelhas a iff o , {ua ref- a virtude. Pala qual raiao le1_xadas 
poíl:a era que quando fo~e tempo n1uitas particularidades~q per ~eyo 

. cllelhe auia d' entregar a India,pois de maos homés [etecerao .de hua & . 
elRey feu fenhor o · rnandaua: & de outra parte, veyo o negocio a. tal 
quando a lançaífe a pei:dei, ·a culpa · eíl:ado, . que o Vifo-Rey cabia em 
não feria fua. Finalmente.o negocio . culpa por muito confiar. de íi, ~ 
chegou a tanto por eH:as coufas que . Affonfo d' Alboquerque por defcõ • 

. o Vifo~Rey dizia~ qtite [e ajuntarão fiado. Da qual dimfaõ q entre dles 
~lgús fidalgos,& per efcripto afsina-· puue' os principaes reuoluedores 
do per todos em 1nodo de reqm:ri- foráo · Gaf par Pereira, & Rui d' A-
·mento maridaráo dle papel ao Vi- raújo, por parre de Affonfo' d'Al- , 
fo~Rey per Manuel Paçanha: apre- boquerque: & pola do Vilo-Rey,· 
fentando alguas coufas per que cou Antonio de Sintra, que feruia c01n 
uinha a [eruiço 4'e1Rey náp fer 'Af- · elle de fecretario, & Andre Diaz q 
'forifo d_'Alboquerque metido de era feitor, o qual defpois foi alcaide 

. poífe da gouernança da India ,ré fua de Lisboa. Per meyo dos quaes náo 
alteza fer fabedor dellas. E oorque [ómente fe ·bufcou fauor entte os 
no{fa tenção he em todo o difcurfo capitães pera .cadahúa defras ·duas 
delta nof.Ta Afia efcreuer fôinen te a partes, mas ainda acerca d' elRey .de 
guerra que os Porruguefes fezeráo CÇ>chij : porque lhe dizia Andrc 
aos infiêis,& não a que teueráo en- Diaz,& Antonio de Sintra gue n~ 
tr~ íi: não efpere alguem que defras Vifo~Rey efraua entrecrar a India a 

· differeqças do'Vifo-Rey & Affonfo Affo11fo d' Alboquerqu~ , quando 
d~ Alboquerque, & afs1 de outras q elle quifeíf e, por ·quanto elRey lhe 
ao diante paí.Taraõ,fe aja de efcreuer maodaua que eH:a ~nrrega foífe ao 
maes, que o i1eceíiario pera enren- t~mpo que fe ouueffe de embarcar 
diment_?. da hifioria, por não ma- pera eíl:e. Reyno. Gafpar Pereira, & 
cular hua efcriptura de tão .ill uíl:res Rui d' Araujo por parte de Affonfo 
feitos com

1
odios, enuejas, cobiças, d'Alboquerque desfazião iíl:o com 

& outras couías de ráo mao norrie, outras razões : de · maneira que fu[_ 
de que afsi os vencedores, corno os penderão a el,Rey pera entreter à pi-
vencidos podiáo perder muita par- 1nenta que o V1fo-Rey mandaua 
te de (eus meritos. Porque acerca recolher pera o tempo da cbeaada 
dos bar~es de prudencia, quando das i1:ios;que aquelle anno partirão 
hão de julgar meritos de vida a\hea, deíl:e Reyno, acharem a carga pre-
maes olho tem ao di[curfo de co- 11es. O Vifo-Rey fenrindo donde 
mofe .ouue em C?.s negocios entre procedia não acodir a pimeta.,rnan--_ 
~s ~m1gos, que ao peleja~ com os dou fobre iffo algús recados a elRey 
~:rugos: porque ~efia pa~te fe vé a o qual por fatisfazer a elles, enuion 

- - - - - -: - - - . -- - Canda. 
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liuro Terceiro. 
Cand3cr6ra hüm v,êador da Cua fazé-
da , & Farengóra feu efcriuão _, l1úa 
felta feira fete de Septem bro: per cs 
quaes ~he rnaridou molhar húa car-
ta_, per que elRey don1 Manuel lhe 
fozia Caber como o mandaua vir pe-
ra o Reyno,& que Affonfo d'Albo-
qucrqúe 6.caffe por capitão géral 
& gouernadorda India. E por quá-
to elle per aqueHa carta eíl:aua cer-
t'o da vontJde d'elRey _, como feu 
irmão & feruidor que era, em ne .. . 
nhum modo auia de m:mdar aco-
dir com ã pimenta_, fenão ~ peffoa 
qpe elle mandaua que .go~ernaíTe a 
India : que a entregaíle eile como 
lhe elRey mandaua, fegundo tinha 
viíl:o per aquella. carta, & per aspa-
tentes que Affonfo d' Alboquerc.1ue 
lhe maqdar:i mofirar, então elle 
mandaria que a pimenta correífe ao 
pefo. O Vif o-Rey vendo que dl:e 
nego.ci? podia chegar 3 maes dam-
no pelos recados que fobre ifio fo-
ráo & vieráo d'elRey fem fe querer 
mudar defie' propotito,mádou cha-

. mar rodolos. capitães, fidalgos~ & 
officiaes da feito ria , aos quaes pro-

' 
nellas,& o frnte11cea!fe. Finalmente 
debatido eíl:e cafoj per derradeiro (e 
aí1entou gue ern· quanto não ião as 

. naos que (e deíl:c Reyno eíperaoão 
aquelle anno , em as guaes elle Vi~ 
foRey affcntaua que [e auia de. vir, 
Affonfo d'. Alboquergue não d,:uia 
.eíl:ar em Cocbij : & que conuinha 
muito ao feruiço d'elRey .fer lcuado 
a c~manor,& [e entrevaffe a Lomen-

º ço de Briro,que em modo de cuíl:o-
dia o teudfe rê a vinda das naos:pe .. 
ra que elR.ey de Cochij ma1~daíle 
dar a carga da pimenta , & Gaf par 
Pereira,& Rui d' Araujo, como au-1 

tores de toda eíl:a difcordia,& ferui-· 
ço d'elRey, foffem prefos & enuia-' 
dos ao Reyno,& afsi outros que có 
elles vrdiáo eíl:as differéças. Aflen-
tada efl:a determinação,,mandou lo~: 
go o Vifo- Rey dali a Antonio de. 
Sintra con19 focretario, & a Andre 
Diaz feitor, & a Diogo Pereira, &; 
Pedro Homem e(criuáes da feitoria 
q fe fo!fem a cafa de Affonfo d'Al· 

-boquerque & notificandoltw aéjlle 
acordo, o_ leuaífem ante íi da parte 
delle Vífo-Rey ,-& o rneteílem etn 
a nao Sanéto E(piriro~ capitão Ivfar-. pos os termos em que eíl:aua com 

elRey de Cochij fobre a carga da 
pímcnra ; em o qual ajuntamento 
ouue dous votos : hum foi gue em 
nenhúa maneira A'ffonfo d'Albo-
querque fofie entregue da India,an-
tç merecia prefo & enuiado ao Rey-
no com os autos de luas culpas: & 
o outro que a gouernança fe lhe de-
u ia ei1tregar á chegada das naos, & 

_ que fe algúas culpas tinha, gue.pro-
-cedcíie dle Vifo-Rey judicialn~en~~ 

·tim Coelho·, que por efiar naquella 
'-confulta,fabia j~ o que auia de fazer 

delle. Chegados efl:es quarro offici .. ' 
aes a cafa deAffonfo d' Alboquerque_, 
fendolhe notificadó o mandado q 
leuauão, pedio eíl:~on1cnros daquel-
la foa prifaõ : dizendo que·declara[!..1 

[em no auto del la como o prendiáo 
tendo na mão as patentes per que 
elRey lhe mandaua entregar a go-' 
uerna11~a da India. Leu.ado per ellcs 
- - - K 

1
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'Da Segunda 'Decada · 
a Martim Coelho: qLie o foi entre... ua do Vifo-Rey a Lourenço dé Bri- . 
gar a Lourenço de Brito, ainda aqui to,tudo fobre elle Affonfo d'Albo-
em Cananor algGs hon;iés moíl:ran~ querque ; en1 que lhe pedia muito 
do que lbe faziáo niffo amizade lhe · que o tirafsc de algúa paixão fe a ti. 
cauíàuão defaffoílego,com cartas & nha, & fofse · tratado como·quem 
jui'?OS da foa P.rifaõ : & chegarão a auia de gouernar a India, a qual ellc 
tanto, que lhe nundaráo búa cart:a efperaua em Deos de lhe entregar.> 
a grão preffa per Patamares per ter- tanto que as naos do.Reyúo em boa 
ra poucos dias ante q as nJos deíl:e hora chegafsem. E afsi . ~eu outrá 
Reyno lá chegaífem,dizendo que fe carta á Affonfo d'Alboquerquc ef-
pofeffe em faluo por qpantó o Vi- cripta per efie modo : de maneira 
foRey mandaua Fernão Perez d' An- que ficou aífofsegado dos fobrefal-
drade em búa catauella pera o leuar tos q cada dia tinha.E difsimulaqdo 
. dali a algúa outra parte de maes af- o pafsado & a caufa de ambas dbs 
.pera prifaõ. As quaes cartas afsi o mudãças: fe tornou á forcaleza,fem 
remorizarão,que hum ou dous dias Louréço de Brito lhe poer taixa no 
ante g Fernão .Perez cbegaífe a Ca- andar per dentro ou per fóra,ante o 
nanorcõrecado que lhe o Vifo-Rey tratou fegundo os merecimentos de 
rnandaua,elle Aflonfo1d' Alboquer- fo~ pefsoa, cé q o Marichal ·~hegou 
que pedio licença a Lourenço de ·ali,o qual partio ddl:e Reynocomo 
Brito q o leixaffe ir a noíla Senhor01 fc verâneHe feguinte capitulo. · · 
da Viétoria, húa hermida gue eftâ 
na ponta. de Cananor, que (como 
atras difsemos ) mandou fazer dom . -
Lourenço. E tornado da hermiJa 
dl:ando á porta da fortaleza por cõ-
prir fua palaura de [e tornar ali, co-
meçou bradar pelos feus que ,Q li-
urafse1n da priíaõ : os quaes como 
cíl:auão jâ preíl:es pera aquelle effei-
to o tomarão & tornarão á Igreja, 
fem Lourenço de Brjro querer aco- . 
dir a ifso difsimulando o cafo, por-
que quan~o Fernão Perez chegafse, 
náo o podefsem leuár ~ra o lugar 
onde eftaua.Portm elle o tiroLl da1i 
per modo maes differel'lte, do que 

, Affõfo d' Alboqnerque cuidaua por 
razão das cartas que lhe de Cochij 
~in~áo ~[~ripto,p~r ~~~rasque !~.~a~ 

CAPITVLO X. 

f <J)a arm_ada· que e!Rey dom 
Manuel mandou à 1 ndia o 
anno de quinhe~tos f5 noue, 
de que foi por capitão mor 
o Marichal dom Fernando · 
e outinho : o qual chegado ti 
Cananor leuou cõjigo ~rv1f
fonfod' A lboquerque a (ochij,. 
onde foi metido de pof{e da go-
uernã ç a da Jndia. E partido 
o V~-Rey per a e fle Reyno 
-per hu trifie cafo rveyo morrer 

· na ·Aguoada de Saldanfoacõ 
afro/ da gente que tra{ia. 

~~Rey 

,; 
~ ·-
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-;~~~, L Rey ~om .M_;:it1uel fr~ta tres mil .hjm és pera dar.na ci_ . 

~ ~~~fbll como unha fab1do da d ade Calcem, c1 n_aguel!e t~rnpo era 

1~J fit.~*3j grJn~e a.~mad_a qt:re .º , a mayor compendor q _nnhatnos. 
tWc_E~~:·i j Soldaodo C~ir~ Ía~ta _· A ~ual ar~r:ad~ e:a de g_umz: velas! . 
Jf -_ -.. · .~~~1 • em Soez per fr.G1 D10 CUJOS cap1racs era o elle l\ifanchal do . 
go d;0 Amaral, qlhe ddh~u1o ·mui- Fernando, Ftaiicifco de S:ia veador 
ta parte das naos <la madeira (fegun- da (azenda do Porto filho de João 
d0 diffemos,~ tai1to q foube [er dla- Rõiz de .Saa, Baíl:iao de Sóufa d'El-

. arn:1ãda partida daquellc portG de· uas, Lim:iel Coutinho fi.lho de VaD. 
S0~·z, & do apparato & gel1te qLJe co Fernandez Coutinho, RLli :Freíre 
leuauã, pófro q neíl:e anno . de ·qui- filho de Nnno Fe:rnan~ez Freire,Ior / 
n1hienrns & nol1ie ainda nãn era vin~ ge d' Acunha; Fra·~1ciko .de Soufa de 

. d0··11oua do feit.o q ella na India foz, alcunha Maneias, Rodrigo Rahelló 
oa morte de dom Loqrenço, né da - de Caíl:el-branco ~ :Bras Teixeira; 
n~á:fsidade en1 éj dtaua poíb, fó_ Frácif co Marecos> All!l·á~o.Fernã·dez 
mente cõ as carrns ·q lhe o Vifo-Rey - caualleiros da cafa d' dRey, ·& Jorge 
cfcreoeo quanto o C,an.1nrij de tale Làpcz de alcunha Bixorda j & Fran.:. 
cut trabalhaua cõ ajuda de todolos cifco Co_tu-inel , q erão annadores 
Mc;mros da India de nos lã.~ar della: das naos em ·cfiáo. E em :o L\·mnero 
Qrdm1ol!1 de mandar eíl:e anno de de todos hornés defta frotaonti"auãm 
1~o'L1e húa groífa armada, afsi em nú muitos fida.igos caualleiros; & mo-
merQ de gente como ·de naos & mu rad-ores da cafa d'·dRey)& outra gé..: 
t:ü~ões; a capitat)ia mór da qual deu te limpa,poréj fe tomeça1uác;, ·as ~ou 
aG Marichal dom Fernando Cauti- fas da India ·moítrar ·feretn mayores 
t.iho frlhode d'Õ Aluaro Ccu~inho.. ·do q té li ti11hámos fabido,& pér:a q 
Ac qual el.Rey ndh ida déu grã~es tonuü1ha nràyur fot~a & ·nmnero· 
pbdetes} '&;o fe.z tfento. do capitão - ·de gente da que 'f'..oíl:lit:t~ua fr: poia 
1nr&r 'da India: & fogundo as -proui- qüal caufafifi êÍtâ húa dás prm.eip<res 
fües pt1blicas & fecretas éj leuana, 'âi"lt1àdas-qüe de'íl:e Rey.no pa:rtit~ão 
pare.te q ~H~eyfoiauifado que ·entre pera a·qutl;I.a parte, & foi a d0Z.é d-e 
Affé!m{q d' Alboquergue & o Vifo- Ivfarçó ·dt quü~hefltos '& i1õi;te. A 
11\ey k e(peraua algúa diuifa6 fobre '<lual cóm _tempos cótraií9s q reue, . 
. á eütteg~ d~ gouernança da h1dfa: ·p~r~ qüe chego~ inteira ã .Moç~m~ 
dtn'lüa.i auifo . algús qui(erão dizer bique, foi já e1i'l v,t1Ytefti-S d'Agofro, 
que 0 autor fora Gafpar Pereira [e_ · & fô1tre11re deUa í.lán paílóu .FraH:•-
c11erario·do Vífo-Rey, -que ( co·mo ~ifco Marecos: & de ·d Lias fTà-os qiu~ 

_ ativna ·dHl~:i.nos) ·era homem q tudo ali inueri'iarão viüdo:da· Indjã, de :~ 
.fabia frr,_ autor, jtliz, & reo. E não crio ·C?;pirá'es 'Aluaro Báttttú ·& T~i
.fó'm·eote iia o Marichal prouido pe- · fiáq da Situa, foube o Mari:Cha~.5~~
ra . dl:~ cafo, ntras ainda · lcuaua na apercebitne:ntó q p V1fo-Rey fa~~,· 
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pera ir fobre C?S Rum·cs~ &. o·eíl:ado foube guáo poder?faméce o Mari-
e·m éj a India ficaua. E por fer jâ i:ar chal !aJa grão preíla foi dar eíl:a no-
de, não [e deteuc e.m Moçambique ua ao Vifo-Rey;& o me[m? Gomez 
maes g dous dias, onde le:ixou An- Freire a leu ou a Cananor a Affonfo 
tonio de Saldanha cõ a o-ente q com d' Alboquerquc_,onde quiz efperar o 
ellc auia d~ ficar em: Sgfola, de g fa Jvfaritbal, & a[si hú como o outro 
prouido por capitão,& expedido de ficarão confofos dos poderes & po-
Moçãbiqlle foi fazer foa aguaoda · tencia éj o Marich~l lcuaua. Final~é 
em as ilhas de Pem ba, onde lhe ou- te chegado' elle a Cananor, ficarao 
l!erão de enxoualhar húa pouca ~e foas coufa.s publicas: porque logo 
ge'nte: porq defcuidando[e .dos ne- dali cõ acatamento de gouernador 
. gros ·da terra por ali andar Gonçalo da India leuou Affonfo d' Aiboquer 
Vaz de Goes_, & inllernar Ioáo da que a Cocbjj, onde chegarão a de-
Noua (em acharem a gente ef quiua, zoito de Oét:ubro. Peró ante q elle 
aúiâo [er t~da paófica & trat~uel. Manchal parriíle de Cananor,o Vi"' 

-.·Peró elles per qualquer caufa q fof~ [o Rey lhe mandou quarro nauios 
(e, em os noffos faindo a fazer fua & húa galé mui bem armados có a 
aguaoda, fairão a elles de húa cilada maes nobre gente que tinha cófigo: · 
onde os efperauáo: de maneira que & alem do refrefco, em búa carta q 
có eíl:e impeto os fezerão recolher lhe efcreueo com as palauras que fe 

. hú pouco apreífadamente, vindo já requerem a tal cheg-ada, lhe dizia éj 
algús feridts de frechadas . O Ma ri.. por ter Cabido ( fegundo a noua que 
chal por a terra fer mui fragofa & deu a nao de Gon1ez Freire) que fua 
não mui defcuberta d~arnored.o,náo . 1nerce auia de dar em Calectit, &.. 
quiz romar emenda delles , porque não fqbia fe auia de fer ante de fe ve 
tambem queria aproueitar o tempo rem ambos, lhe mandaua aquelles 
por fertardc: pàrtiofe daliatraueffan ·nauios pequenos éj fernião pera o tal 
do aqlle golfaõ, em meyà do qual lugar: & q a gente que nelles·fa,po-
Ihe deu bmn tempo éj fez apartarfe dia foa merce crer q o auião de for ... 
àelle G_omez Freire, o qual cuidan- uir muito bé naqudle feito por fer 
do q l-euaua o Marichal diante, me- coíl:urnada áquelles trabalbos: & q 
teo bem a vel~ com q foi o primei-: [e a fua peffoa aproueital1e pera o is: 
ro q chegou a cofia da India já em ajudar,que elle o faria de muito boé\ 
Oétubro. Do qual ouueráo viH:a Si vontade. Ao que o Marichal ref pó-
·máo d' Andrade,& Jorge Fogaça: q àeo cõ lhe beijar as mãos por aqlla · 
andauáo em dous nauios na paragé honra, & ~ue fe elle algúa coufa 
àc Baticala em olho da vinda das ouueíle de fazer em que efperaíle de 
-1:aos, com defejo que 9 Vifo-Rey a ganhar,náo auia defer fenáo con1 
t1_nh~ da_fua chegada. E tanto que · fua aju.da & confolho. Pero efias pa 
~!ma~~_ And~~-d~ per Gon1ez Freire · lauras não reíponderáo ao modo q -· _ .. ____ --· _ __, - -· ·- . -· · -·-- - fo def-
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fe defpois teue com a embarcação & de tras do cabo dlaua aglload:t,a 
do V1fo-Rey, de g dle n~o foi mui 9_u~ chamio de Saldanha, ( de que 
contente, & a primeira coufa q lhe p efcreuemos) mandou aos pilotos 

fezcrrão, foi q tendo elle concertada que a fofkm tomar: onde por fe os 
.a nao Frol de la mar pera vir nella> homés recrearé da triíl:eza do mar,. 
tomarão lha & deráolhe a nao Gar- deu licéçaq quando-os batéis foílem 
ça, em g de cá foi Rui Freire. E def_ em terra fazer aguoada,faiífem algús 
pois de"ernbarcado per mao auiamé homés a fazer refgate có os negros, 
to g lhe dauão efteue obra de vinte que logo acodirão á praya como vi 
dias,ern q recebeo muitos defgofios: rão as naos furras.Cóm a qual licé-
& chegou eíl:e odio a tanto, q indo ça por os negros andarem com os 
a terra hum page feu chamado Rui noífos mui familiares de daré gado 
Temudo, per homés de[conheci~ a troco de· pedaços de ferro, & pan-
das foi tratado de maneira, q dteL1e nos que elles muito dHmão,toma-
algús dias em cama:& com eíl:as & ráo algús outra licença de ir cõ dles 
outras honras em galardão dos tra- ás fo~s aldeas, que era dalli perto de 
balbos que paífou na Jndia, eUa o húa leguoa,nas guaes idas algús per .... 
cfpeclio & elle a l ixou,partindo de deráo os punhaes que leuauão por 
Cochij a dezanoue de Nouembro. lhos elles romaré,& qualquer coufa 
Em companhia do qual veyo Iorge que lhe bem parecia. Por fe vingar 
de Mello em fua nao Bellem que de da qual força, hum Gonçal.o homé 
cá foi, & anao Sanéta Cruz, fenho- criado do Vifo-Rey trouxe dous 
rio Jorge Lopez Bixorda , & nella delles enganofamére carregados de 

_por capitão Lourenço de Brito: em certas coufas que lhe comprara: & 
:as guaes vinhão mmros fidalgos & como os negros de má võtade que~ 
caualleiros da camada do tépo delle rião chegar á praya fufpeirofos da _ 
Vifo-Rey. O qual chegado a Moçã malícia delle, & elle hú pouco for- ' 
bique deteuefe ali vintequacro dias çofamente os qui[elfe obrigar,leixa- ~ 
em quanto fe tomou h úa aguoa q râo o q rraziáo , & afsi o trata rio, q 

·pela roda faziáo a nao Bellem: & fe veyo elle apre(em:ar ante o V1fo-
tornado a feu caminbo paffou com Rey com os focinhos feitos em fan 
bom tempo o cabo de Boa-efperan gue & algús dentes quebrados. O 
~a, & com{) qué feauia por nauega qual cafo foi a tempo que eíl:auão 
.do,d1íle: Iá agora, louuado Dcos,as com o Vifo-Rey algúas peíloas,cu-
feiriceiras de Cocbij ficarão menci · JOS criados tinháo recebido dos ne-
rofas: & iíl:o era~ poréj na India an- gros outra tal cõpanhia.;principal-
dauà na boc;a d'algús que elle não o mentéhum Fernão Carra[co criado 
auia de paíJar, o qual pronoíl:ico di- de Jorge de rvtello: & tanto fe indi-
ziáo proceder das feiticeiras .- terra. narão todos dos negros, que moue~ 
E çomo yinha necefsicado d'aguoa, ráo ao Vifo~Rey a ir~ aldea dar lhe 

,, -- · ~ 3 hmn 
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l1t1l1l caftigo: inãcs por comprazer fora pera &1r húa batalha de muito 
aquelles fidalgos q o incitauáo, que fua honra: mas como eu creyo em 
it C1.1:i propria inclinação' poH:o q~e Deos maes ' que Cffl abufoés, não 

· algL1sÃdeiles foráo con~ra iffo_, aisi leixare1 de feguir meu caminho. E 
con-;o Lourenço de Bnto, Iorge de o cafo q o Vifo. Rey allegaua de dõ 
N1cllo>& Martim Coelho.E porque Ioáo de Mendes, era por [er coufa 
as aldz:as dlauáo hum pouco acima n1ui íàbida 110 Reyüo que tinha elle. 
do poufo das naos, por andaré me- agoiro em duas couíàs, n~Íte bater 
nos caminho a p~: ao omro dia cõ dos çapatos,& em terça feira: a cau-
obra de cento & cincoenta homés, fadiífo era porque fendo dle guarda 
Gue era a frol de roda a gente,em os mór do Príncipe dó Affonfo ao té ... 
batê is foife ao lonao ela praya bum po q em Santarem cahio do cauallo 

b 1 r. ,, j bom pedaço tê as aldeas l 1e nca.re de que morreo,i'a corréoo mão p_?r 
n1aes perto. E faindo aqui em terp mão com elieao lógo do. Tejo e1n 

. mandou a Diego d'Vnhos meíl:re Alfange, na qual ora hum moço q 
da fL~a nao que em os bltéis ficaua, faira de nadar do Tejo começou de 
que fe não moueffe daii : parece q o bater os çapatos da area, que ao cal-
feu erpinro lhe dizia quanta necefsi- çar achou dentro. E porque neíl:e 
àade auia de ter delles, & no pejo q infbnte de bater cahio o Principe, 
leuaua '.naqlla ida lhe pronoflicaua & maes foi em terça feira: teue dom 
foa derradeira ora: porque defpois Ioáo por aquelle defeftrado cafo a-~ 
que concedeo db ida ·áqudles fid~l goiro naquelJas duas coufas:& erão 
gos q o forçarão a iífo, fempre diíle ellas tão notarias no Reyno, q e1n 
& fez coufos como quem denun- quanto dl:eue em Arzilla por capi-' 
ciaua foa morte. Entre as quaes ao tão, & defpois em Azamor, jâ os 
fair da na0 entrando no hatel,como moradores rinhão por certo q não 
quem queria q foubeffem q fazia a- auia de cometer algú foito em ter~a 
quelle caminho forçado, diffe: Ort- feira, ou o dia que ouoiífe bater có 
de leoáo.feíleta annos? Def pois indo hum çapato _no omro.E de ~eré iíl:o 
já pela praya acertou de [e lhe me- por muito certo querendo dó Ioão 
ter húa pouca de ~area nos çapatos, eíl:ando en1 Arzilb fazer húa entra-
& mandando a hu1n João Gonçal- da em húas a\deas, que foi hum dos 
uez que lhe feruia de camareiro, honrados fe1to~ que eUe•fez (como 
que lhos defcalçaffe, começou eíl:e [e vera em a no{fa Africa) porq era 
Ioáo Gonçaluez bater hum no ou- no inuerno · & dia mµi afpero de 
tro por facudir a area. Ao que el- cbuiua)por razão do qual tempo os 
1-e d1ffc : ~~o fóra efl:aua dom fronteiros & moradores Ião de má 
João de Mendes/e aqui fora & ou- vontade áquella entrada~ ordenarão 
uira effe teu bater de ç~patos , dar tres ob quatro por' agoirar a dom 

.m~~~ hum pag-o ~ <l~an~e, ainda q~1e Ioáo & lhe impedir a ida) inandar-
- - - - -- --- lhe 
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lhe bater hum Çapato per hú moço foRey,dilfe: Pois eu fou encetado 
á porta da vill a em elle paífando. efD Fernão Pereira,cm maes ei de a-
Pcrô como dom Ioão entendeo o cabar: & a grande preft1 mandou 
arüficio, & conheceo que o moço recolher a gente. E vindo jâ bom 
era de hum hon1em q ás vezes nas pedaço da aldea trazendo o rolo da 
afrontas fe aproueitaua dos pês,diíle gente algúas vaccas>& crianças que 
ao moço : Dirás a teu fenhor <].em acharão pelas caíàs: começarão de-
penirécia do que merece por iílo q cer do lugar donde os negros fe a-· 
tu fazes, não lhe querQ dar mayor ·colherão com o primeiro. temor, 
pena, que a éj ellc leua .por ir neíl:a até oitent~ delles, cbmo geme que 
jornada, onde eu [ei éj fe ha elle de fe vinha offer_ecer á morte por.faluar 
aproueitar maes dos feus pés, éj dos os filhos. Louréço de Brito quando. 
reus çapatos.Ditas as quaes palauras, vio :o ímpeto com que vinháo, en-
cõ muito aluoroço láçou o cauallo tendendo a caufa delle, diíle contra 
tomãdo aquella traueffura por pro- aquelles éj traziáo as crianças:Leixai 
nofüco_da viétoria,que ouue: o que vós outros eíTes bezerros,gue aquel-
110 Vifo-Rey foi ao contrario, C]Ue las vaccas não vem mugindo, mas 
elle zombou do bater, q aconteceo bramando rras elles; mas os negros 
a cafo & cometia aquelle caminho amda que algús dos no{fos começa-
trifte & pefadamente: & dom Ioáo rão alijar as crianças; & algúa 111if~
zombou do artificio, & por iffo [e- :ria do gue trazíáo da aldea, vinhão 
guio [eu caminho alegre & com ef- jâ t~o furiofos,.éj paffando per tudo 
perança da viétoria, que lhe Deos deráo no corpo da no.O:a genté, .to-
deu. E delta tal rrifteza ou alegria, mando por índufiria carear o feu 
cDm que o.s homés váo ás coufas, gado. O qual como té acofiumado 
víeráo algús dizer q o animo huma- pera aquelle mifier da peleja,com~ 
no era propheta de todolos [eus a- çaráo de lhe aífouiar,& fazer outras 
contecimétos: o qual càfo não tar- noticias per gu<'.! o mandauão : de 
dou meya hora que o Vifo-Rey no- 1.naneira éj metidos entre elle como 
tou no primeiro toque da foa cbe..: em efquadrão de feu a~1p_aro, Clali 
gada á aldea dos negros. Porq en- era ranto o pao toíl:ado fobre çs 
ttada ella dos noífos, matarão Fer- noffos,que começarão logo de cair 
não Pereira filho de Reimão Perei- alaús feridos & trilhados do gado. 

e b d li ., r ra : & algús quer.e.m dizer éj roi d~- E como os maes e es nao · ttazião 
fafire, que andando-elle per dentro armas defeníiuas,& as offeníiuas era 
·das cafas palhaças; que de fóra hum húa lança & húa e[pada ., naquelle 
dos i1o{fos correo a lança quando modo de pelejar não podião fazer 
<lentro [entio arramalhar cuidan~o muico da1~no aos negros, & elles de 
ler negro, com q o paífou da outra dentro do gado fazi~o re1neffos que 
.parte.Chega12d~ a.qu~! ~~ua ~~ _Y.i.. derribauio logo hum homem. No , 
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·qual modo de peleja vind.o os nof- . Ao que refpondeo b Vifo-Rey: Se-
fos bem can!àdos & pera tomar bú · nhor Iorge de Mello,os qne me de-
'folego onde o Vifo .. Rey ma~1dou a uiáo algúa_ coufa, jâ ficáo derras de 
Diogo d'Vnhos que efperaíle com mim, n~o he tempo pera effas lem- , 
os batêis,não os aÇbaráo : por fazer branças/epáo pera vosJ ébrar voífa 
ali grande marejada com tempo fidalcruia: & peçouós por merce éj 
que fobreueyo,gue caufou leuar d.a- acm~panheis & falue,is' aquella ~an
li os bar&is pera jlmto das naoss ·de deira d'dRey noíf~ fenbor,'que vac 
n1aneira que onde elles eíperauáo mal tratada:q eu .idade. & pecca.dos 
achar algú refugio,acharão a ní.one. renho pera acabar aqni,pois a noífo 

- Porc.1ue começando de entrar na a- Serihor apraz. No qual tépb eráo 
r~_a da praya J ficará o de todo dece~ jâ derribados Pero Barreto de Maga .. 
pados {em po~crem · dar pa~o~~ os lháes, Lourenço de Brito , Maí1uel 
uegros àndauao fobre elles tao lc.;ues Teles,Marrim Coelho,Antonio do 
& folros,que pareciáo aues,ou (por Camp,o, Francifro Coutinho, Pero 
m.elhor dizer)algozes .do demonio, Teixeira,G~fpar d' Almeida, & ou-
que vinha derribandó na gente no, rros. Iorge de l\tklloem quai1to po~ 
bre, que por amor . 'do Vifo-Rey fe de afsi a bandeira co.mo a peíloa do 
-vinha entretendo, qu-e a outra cÕ- Vifo~Rey fempre acompanhou, té 
1nu m com a primeira prea que ou- que a morte o derribou de todo có 
ueráo fe poferão na dianteira. E o. búa lança d'arremdfo,que lhe atr~
maes piedof~ deHe:cafo era ql1e al- ueílou a garganta vindo j1 bem fe- , 
gús homés jâ mui feridos"c'.j de não rido de pedradas·& paos toílados. E 
poderem · pela area falta dar hum ouuíndb Diogo Pirez ayo de d01n 
paífo, -metiáofo pela aguoa por a- Lourenço dizer que o Vifo-Rey fi _ 

_ cbar o chão maes tefo, ti~1gmdo o caua derribado, voltou ·atras dizédo:· 
mar com o fangue éj vazaua delles. Nunca Deos queira éj.eu fique viuo , 
No qual trabalho onde hús não erão . leixando cá o filho & o pae,& tor~ 
por outr~s,, veyo Jorge de Mello dar nou fobre·elle onde tambem ficou 
com,o Vifo-Rey, & vendo que vi- pera fempre. 'finalmente eíl:e foi 
nha hum pouco defamparado da o maes defdhado cafo que neíl:e 
gente por cadahun1·ter bem qu_e fa_ Reyno aconteceo: porque os ne-
zerem fi, como dle Iorg~ de Mello gros feriáo até ~emofetenta, & os 
fobre as .coufas d'antre Affonfo d' Al nolios cento & cincoenta, da ma'es , 
hoquerque & elle Vifo-Rey vinha limpa gente que vinha em as óaos .. 
hum pouco defcomente delle,diífe- Dos quaes paífante de cincoéta, e1n 

. lhe:Aqü~ quifera eu;fenlior,verder~ que entrauáo .doze capitães, v1eráo 
redor de vós aquelles a que vós fi- acabar naquella praya a poder de 
zeíks honra, porque efie he o tein- paos & pedras faidas não da mão de 
po ~m que fe pagã.o a~ ~o~~ ~b~a~~ gigantes> ou de algús homés arma-. - · - -- · ---- do, 
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dos,t11as de negros befHaes dos maes 
brutos de toda aquella cofia : fem 
aproueitar a efi~s mortos & feridos 
a orandeza do íeu a11imo., nem a in-
º duíl:na de fua prudencia executada 

per tantos tempo~ em tão illufires 
feitos,como tinhão ac~bado na In-
dia, & em outras n:rnitas parrés mi-
litando por feu Deos, & por fcu 
Rey. Somente hum pequeno cami-
nho,& húa pouca de area afsi1os de-
cepou em fraqueza,que com verda-
de fe pódc dizer efias duas coufas 
terem a principal caufa de foa mor-
re : porque muitos bom és . afsi trà-
ziáo a força dos neruos tão relaxa-
da, que fe leixauão cair, & á mão 
tenente fem reíiíl:encia os negros 
lhe m•1chocauáo as cabeças com · 
grandes [eixos da praya. Certo qué 
cõfiderar no difcurfo dos feitos do . 
V1fo-Rey, & capitães, & fidalgos 
que com elle perecerão,& vir çnde, 
como,& per que caufa ali vierão a-
cabar, poíl:o que não entenda os 
juízos de Deos ., entendera tudo fer 
feito pera.exemplo noffo : & que 
ninguem cm quanto viue fe póde 
chamar bemafortunado,fenão quã-
do os cJfos da fortuna nelle não tê 
poder, que he defpois da morre. E 
os que ficarão liures de ter a fepul-
tura naquella praya, quaíi rodos fo_ 

. rão fuidos daqudlas armas ruíl::i-
cas: & entre muitas feridas a maes 
notauel foi ~e Iorge Lopez B,ixorda 
armadordanao Sanéta-Cruz,o qual 
de húa pedrada ficou com o cafco 
n1etido per dentro, de maneira que 
na coml!Iura po~~~~á~ m~ter h~n~ 

ouo. E eirado àgllelle cà(co quebra~· 
do, efiauáolbe palpitando os miol--
los de baixo , & não auendo conl · 
que o curar cm a nao , acertou de 
por húa galinha foa bum ouo, 8t. 
húa negra paria : com o leite · da 
qual & ouos,que a galinha pos, e1n 
quanr~ oure necefsidade , foi cura-
do. Iorge de Mello, a quem ficou o 
cuidado das relíquias que ficarão da 
mão dos 11egros , defpois que fe el .. 
lcs recolherão á fua aldea, recolheo 
ás naos os feridos, & tornou bufcar 
os mortos á praya pera lhe dar fe-
pultura pella: & quando chegou 
_onde o corpo do Viío-R.ç:y jazia 
defpojado de guanto leuaua vefh ... 
do, & que fem lençol ainda'o mun .. 
do queria .que fe parti!fe delle ,foi ta • . 
manha a dor de o veren1 jazer en1 
tão vil eíl:ado, que quantos fe ali a .. 
charão,apte mortos o 9uiferáo acõ~' 
pa11har, que terem vida' pera verem . 
aquelle mifera_uel ef peétac-ulo de rãa 
reuerenda &_illuíl:re peífoa. Final~ 
n1ente dado fepultura a elle & ~os 
outros naqlle bar~aro lug~,tornou 
fe Iorge de Mello, ás naos,& feito á 
vela fezfua viagé pera efie Reyno,' 
onde chegou:o qual foi todo pofto 
em vafo & dó por tão deCefl:rado 
cafo.E tirando o particular fc"ritimé-
to que cadahum tinh~ pela parte q 
lhe tocaua de algú parece ou amigo, 
a morte do Vifo-Rey dõ Franciíco 
gêralmente foi mui frntida, por no 
fim de tantos trabalhos & de rão 
gloriofas viél:orias, como lhe noílo " 
~enhor tinha dado, por cujos meri-
~~s [e efper~ua .'Í d~ey &. ~ !1-'Yi'I; 



f])a Segunda Vecada _ 
-

lhe deffe igual galardáo': veyo aca- jétado:affétaiuos aqui, ~o mereis co-
bar per tão grande defaíl:re, com q migo ; & a[si o fez feruind o a dom 
todolos feus ferniços ficarão fepnlta- Francifco os propríos officiae5 d·el-

. dos com o (eu corpo. Foi dó Fran- Rey. Em quJnto andoq na India 
cifco d'Almei'da.filhofoprimo de dó onde ba matería de muitos vícios, 
Lopo d' Almeida_ ·primeiró conde foi cafb fa imoJ & nunca lhe ningué 
de Abrantes , & de dona. Breatiz da fenti? cobiça,fenáo de hoi1ra: & de 
Silua fua molher, ~lha de Pero qõ- lá a Igreja do Sardoal que (como 
~aluez Malafaya veador da fazenda diffemos) tinha em cõmenda,m'an-
d' elR:ey dom Affonfo.o quinto: foi dou renunciar em o Prior delb: di-

_, cafado com dona Ioanna Pereira fi- zendo que a con1ia não com boa 
lha· de vafco Martíz Moniz cõmen confciencia,& dla rnoíl:rou em to- , 
·dador de Panoyas, & Garuão. D~ . dalas foas obras. Era rão efcoimado 
qual quoe dó Lourenço q matarão . em aél:os de cobiça,que guando vi-
os Rumes( como e(creuemos)fendo nha a tomar húa peça qne lhe dRey 
folteiro,& a dona Lianor que foica- daua de até quinhentos cruzados 
fada com Francifco de Mendõça fi_ na tomada de qualquer prefa : to-
lho herdeiro de Pero de Mendõça maua búa fera, hu1n arco, ou qual-
alcaide n1ór de Mourão : & def pois quer outra coufa de tão pouco va-
de viuua ddle,cafou com dõ Rodri- lor. Foi homem que quanto fatisfez 
g0 de Mello cõde de Tentugal que co1n d l:as boas parres q tinha,tanto 
defpois foi marquez de Ferreira. Era veyó a perder acerca de algús por 
dõ Francifco homé de honrada pre fer mui confiado nell~s: porque gê-
fença,caualleiro, de confelho, & de ralmente os homés, a quem Deos 
corte,& por eí\:a & outras qualida,. dá tantas qualidades,fe tem eíl:a cõ-
des de fua peífoa mui d.limado ·: fiança, Caó mui m~l aceitos acerca 
& tanto, que fem fer fenhor de ter- de muitos , principalmente entre a 
ras nefi?. ter o.flicio,fométe com fua nação Portugues, que_ concede mui 
moradia & a Igreja dó Sardoal em . poucas coufas a ninguem. E porque 
cõmenda com o habito de-Santia- nas que tratauáo acerca do galardão 
go,era tão eíl:imado,que eíl:ándo el- das partes,em quanto andou naJn-
Rey dó Ioão o fegundo em Ben:iué- dia, afsi como accrefcentamento de 
te aos montes J pondofe . hum dia á ordenados,dada de oflicios,& rnet-
1nefa a jentar hum pouco cedo pera ces que dc;u em nomed'elRey, def- ~ 
.(e logo poer a cauallo & ir ao mon- pendeo & adminif.l:rou efias coufas 
te,fendo dó Francifco preféte á me- fegundo a confiança d~ foa peíf oa, 
fac01n outros inuitosfidalgos,per- & nifio fe moíl:rou maes magn.ifi-
gumoulhe elRey fe auia de ir c01n co capitão ·, q limitado defpenfeiro. 
elle ao monte, & refpondendo que Teue dRey algús qefcontentam\en-
~~ d~ífe ~~~ey: Y?s~~-1~º tereis ainda tos defte feu nwdo,& 1nuitos éj an. 

- . - · - · -· - dauão 
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thuao debaixo da fua bandeira mui-
to mayor, porque· aos Portuguefes 
maes lhe doe & [e indinão polo q 

~ <lão a [eu vizinho.> gue-polo que el- · 
les não recebem. E fobendo elle na 
India q cá no Reyno [eJ iião cõpri-
rão algús ordenados & accrefcenta-
méto's.'q deu aos;éj-militauão naqllas 
partes, dizia publicamente : ·Eu irei . 
ao Reyno .> & aprefentarei a elRey 
meu [enhor o regimento q me deu, 
.& [e trcfpaílei feus mandados dan-
do foa fazenda,ahi eilá a minha, & 
fe não abafiar pera pagar tanto dá-
no, dirlheei q outra ora não meta a 
efpada na mão do fandeu. E de fer 
m~o de contétar das qualidades dos 
hmnés, dizia lia India algúas vezes 
q neíl:e Reyno nunca falara de cifo, 
fenão com dõ Rodrigo de Caího 
de alcunha de Mõfantoalcaide mór 
<le Couilhaã,filho baíl:ardo de dom 
Aluara de-Cafiro conde de Mõfan-
to,& cõ dó Diogo d' Almeida Prior 
do Crato feu irmão , & defies ditqs 
uáo ganhou acerca de muitos boa 
vontade. Tambem dizé q o primei-ro queixume · ante elle tinh.'.l maes 
força pera fe indinar,q a defculpa do 
terceiro pera cõíigar perdáo:princi-
palmente acerca dos vícios que elle 
auorrecia.Oef pois éj ouue efia trifl:e 
fepolrura onde acabou, vindo 6 an-
üo de doze Chrifiouáo de Brito cõ 
necefsidade de Jguoa, veyo ter'.ali:& 
porque Diogo d'Vnhos vinha por 
inefire da foa nao,o qual( como dif-
femos )fora ali cõ o Vifo-Rey , & o 
ajudara a enterrar,& a Lourenço de 
.Brito, quiz C~rig~uão ~e ~r~~~ ~~r 

• 
a fepultura deites corpos por te~1eré-
cia de cujos erão:& porq os achou fé 
final de qué ali jazia) mandou a cada 
húcm lugardecãpaã cobrirde 1nui ... 
tapedra>&; em cima húa grádeCtuz 
de pao. E peró éj os fcus corpos tê 
por fepultura aquel letão barbara fi-
tío Cem as iníignia~ da nobreza de 
cadahú)& fóra dos lugares fagrados, 
q a rel.igiáo Chriíl:aã concede aos q 
profeílaõ fua fê: deu em os crer éj foas 
almas terão na gloria lugar de eter-
.nidade entre os deétos de Deos.> & 
éj neíl:e-múdo em quanto durareíl:a 
noíla efcriptura, ferâ pera eiles ma-
y~t lonuorA húa magnifica campaã 
aílentada em maes celebre jazigo.O 
qual lugarfe algú nometen1 de no-
breza : he o éj lhe tem dado aqlles-
corpos q ali jazé. E maes aproueita. 
pera 1nemoria de feus trabalhos eíl:ç: 
noíf o cuidado,q quãto teuerão feus 
herdeiros de mãdar bufcar feus oífos,.: 
& os tirar daquelle t2o trifie defier-
ro.Mas parece q afsi o permitteDeos; 
pera exéplo dos éj viué.>porq f~ibá6 
que maes deuem fazer coma de ad-1 

quirít'' bõ nome,éj fazenda: porque 
o nome he .propriedade eterna.>& a-
inda éj.fe.ia propria de que o ganhou, 
todos ~em parte nella pera o louuar, 
& vaefe multiplicando cõ efie vfo: 
& a fazenda he táo particular, que 
foment.e feL1s herdeiros leuáo:a qual 
em breue vão deminuindo com o 
abufo que tem della,dos quaes exé--1 

plos o mundo eíl:á cheyo, & eíl:e 
noífo regno nao te1n poucos nos 
herdeiros daquelles que a ganhará~ 
1~aqu~!las pari;e~ do Qnc~!·Y R g 
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LIVRO.·QVART.O 
DASEGVNbADECADADA . 

· ~SIA DE ~IoÃo DE BARROS: DOS FEiTos q__yE 
· : -~s Pori:uguefes fezerão no defcobrimento, & conquiíl:a das terras,_& 

n1ares do Oriente : em que [e conthem ' o que fe fez u~quell-as 
·partes o primeiro annó que Affonfo d'Alboquer.que 

. · foi capitão gêral & gouernador 
da India. 

' (-.!.-) 

: ! (apitu!o 1. Como J.jfonfa d'Alboquerque, f5 o Marichal 
. dom Fernando (outinho for ão fohre a· cidade C a lecut : no qual 

feito dejpois de tomada, o Marichal foi rnorto com algus fidal-
gos e5 pejfoas--no6re s. . 

· ·~~A- R TIDO DOM. 
1 "~ • , Francifco d'Al meida,co~ 

. 1no o tempo era breu e 
_ pera quantas naos âinda 

. 6.cauão per~ ~ornar carga,a qual por 
caufa das àifferenças paffadas não 
dl:aua mui preH:es, & tambem por 
1tazão do feito de Calecut em que o 
Marichal auia de fer : deu Affonfo , 
d:Alboquergue grão prc:ífa a rodas 
. cftas coufas. ~ poíl:o qu.e no trafego 
.de dar carga as na os ,elle q uifera en-
'cobrir & embeber o apercebimen-
1to das coufas pera dar eJn Calecut, 
porque o C,arnorij não foíle fabe-
_<lor dellas: 11ão fe poderão fazer tão 
fecretaml\:nte, que logo não foffe a-
uifado per mercà.dores Mduros,que 

· viuiáo e1n Cochij. Com a qual no-
ua & pelos auifos que cada dia lhe 
àauão, mandou elle aperceber to ... 
clolos fem; portos : principalmente 
,e d~ C~lecu~,, ~i1d~' lh~ p~re~eo qu~ 

os noífos podião fair. ' O Maricbal 
tambem vendo que (e gaíl:aua mui-
to tépo na carga das naos, ordenou 
com Aífonfo d'Alboqu~rque, por 
qna11to ~s de Francifco de Saa, Ba-
fiiáo de Soufa, & Gomez Freire, a-
inda 'não' tinháo toinado coufa al.:-

' gúa , que ficaíiem recebendo fua 
carga, em quanto elles !ão ao feito 
de Calecur-: & com as outras que 
jâ eíl:auáo preíl:es afsi das que auiá.o 

·de vir pera o Reyno, corpo da a(:-
mada da Indiai, que per todalas ve-
las feriáo a ré trinta, em gue iriáo a 
té mil & oitocentos homés , parti-
rão pera Calecut. Os capitães das 
quaes velas erão todolos , qi1tíoráo 
com oMarichal, de gue atras fize-
mos 1nençáo, & de Affonfo d'Al-
boqu~rque os maes delles eráo no-

. uamente feitos .: por razão de fe -
virem com o Vifo-Rey parte dos 
_que ~n.~~u~o co!U _-d~~· E paílando 

per 
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per Cananõr leüõü Affonfo d' Al- dia ante inanhaã por (er ó renipo 
boc1uerque comfigo a Rodrigo Ra- em que elle daua melhor jazeda. 
bello ., que [cru ia jâ nag L1ella farta.- A qual e o ufa mereo em grande cõ-
leza de capitáo,o quJl per feu man- foíàõ aos maes daqudles que foráo 

, dado tinha feito grandes apercebi- na ·armada do Marichal ) por não 
1nentos pera aquelJa ida: & tam ... · ferem 'cofrumados á furia daqueL-
bem leuou o Arel de Porcá que [e lesmares, & não vião ~aes que a 
offereceo com algás paraos & gen~ . calheta cuberta da efcuma do quo-
te ~alabar pera aquclle feito, poíl:o brar do ma1: no recife. E fobre el1e 
que dles ~alabares, ainda que fe- erü hum lugar tefo eíl:aua húa cafa · 
jáo mui ddl:ros na guerra que tem de madeira em modo de: eirado 

. entre. íi, em noffa comprnhia he onde elRey de Calecut ~10 tempo 
gente que melhor {e aprou.eita & ' que dl:aua na cidade ás vezes vinha 
maes tento retn no roubo, que na efpare.cer, & tomar as virações do 
peleja quando vem rempo .. Porque . ·mar. A qual cafa (a que elles cha-
como acerca delles não he vergo- mão Cera me ) nefre tempo eíl:aua 
11ha fugir, & . hão fer induíl:ria da feita com outras forças de madei-
guerra, elles faõ os primeiros : & ra.> entnlho , & arrelharia hum ba- . 
muita~ vezes quando em terra os luarte mui temero[o : & a baixo 
noffos andáo pelejando, então car- & acima deita íàida tudo era cofia, 
regáo dles de fato pera os feus pa- em que ~ mar qaebraua de longe 
~aos, & por mór viétoria tem o ef- mui acapellado, & a hum· cabo 

. bulho dos imigos que leuáo pera éll:aua húa pouoação de· pefcado-
cafa,,q de os lei:xar no campo mor- res. A viuenda d'dRey neíl:e tem-
tos: & a fóra cll:es de Porcá,i'io tam po era em hús paços fora da cidade 
bem outros Malâbares de Cochij pouco maes de meya leguoa entre 
cõ o defejo que tinhâo do rou.bo, hús palmares,onde o Almirante dó 
~adio aos de Calecllt, palas guer- · VafcodaGama lhefoifalar,qoando 
ras paílàdas. Chegada eíl:a no{fa fro- defcobrio a Indta (como atras efcrcz"' 
ta ante o porto de.Calecut húa tar- uemos) ~ - & fegundo a noLfa que Af-
dc dous delaneiro do anno de qui- "fõfo d'Albqguerque tinha,elle eíl:a., 
nhc:nros & d.ez, como a cidade eíl:á ua então recolhido nellcs fen1 fazyr 
íituada cm coíl:a br:ma,& cem dian... fundaméto de em foa pdToa acodir 
·te hú pequeno recife, onde quebra á cidade, fenão per feus capitães, & 
o mar, & foz húas calhetas para po- principalmente pelos Mouro~ q ro-
derem defembarcar: and.aua naqUa maráo a feu cargo defendela. Oca-
tarde tão empolado o mar & de minho pera os quaes paços era búa 
kuadia, que foi necdfatio futgirem eíl:~ad.t mui Jarg.a cõ vallos mui al-
l1um pouco lorigeda terra, com de . tcs,éj fe fezeráo datcrraque fotirou 
tennina~á~ ~~ fa~re1n ao feguil~~~ ~klla,ao longo dos quaes tudo eráo 

- ~ · ,ralma~es: 
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palmares: & aCsi eíl:a· entrada gran- ~mia de rér- ct:Jidacfo ôe it qµeim,1r 
dc,coi110 outros caminhos eilreitos · húas poucas de nam & Úé'rnios, qu'e 
que vinbáo dar ndla,todos eráo ráo a baixo dOLide auião de poyar em 

. profundos,que as propriedades que terra, efbuao metidos dtl hú dl:ei-
fe per elles feruiáo , ficauão fobr<!: as ro : & ·feito iHo , fe tbtt'la•ílt otide 
cabecas dos caminhantes, como q dom Ant~~nio dl:eudl~ : ar11bos cõ 
eftes" ca1'!1inhos foílei11 canas pera auifo que 1Ao leixaíien1 o luga·r,po. 
defenfaõ dellas. E pofto que a frr- il:o. que algú0 armad?_de nãos & pã. 
mnria da cidade pera eil:es paços.) a- raos vie!fe fobre as ~oífas,por quan. 
qui maes ferue pera [e entender o q · to e_llasficauáo ptouida.s com get1te 
defpois paffou ndles,que pera a de- . & em capitanias,quanâo tal fobr~.
terminação q A~onfo d' Alboqu~r- vidre. E porque fe tê1né'ráo .q algús . 
que,& o Marichal teueráo pa.ra·to- fidalgos & pdfoas attilgás <rlc hon.fa 
inare.m terra: baíl:ou o íitio do por~ quifeíl:m naqudla faidà ftt:zer 'Jân-
to pera aífenraren.1 ó modo como . tage hus~os outros, de qoe [e podia · 
ferlà. O qual foi q por euitar o peri- feguir algum defmandô: hl~ll1dádo 
go q era entrai· pe_t àquellas calhetas ôs capitáe~ tnóres·po'"r .eftriptos ao 
11ão fabidàs dos ríoíios, q ante ma- p~ do maíl:o de tod~la:s 1ia•os, que 
uhaá tempo em qüe o mar daria 11ingue1tl 'faltaífe ~m: terra, fonáo 

· (me.lhor jazeda com o terrenho,co-. def pois que Ceu capitão -a tóm·affe, 
mete!fem tomar a terra per duas ·. & que não f e apártaílêm da bandei-
parres: elle Affon.fo d'Al~oquerque \ ta ré ferem l1ó Ceriü.11c. Aífentado 
niaes chegado ás calhetas,& o :rvfa... efre: mol~o de tomar -a terra ,. como _ 
richal com,toda.fua gente em outro a gente era muita, ·& todos queriio 
corpo 1naes acima do Cera1ne á fer os primeiros n .tomar ddlà: 
mão ef querda contra a pouoaçáo .taro gue foi noite, começarão de fe 
dos pefcadores chamada Macuaria. . atmar,(~{tomar lngar nos baté'is : a 
E feito hum íinal q ambos tinháD jâ ·.qlJal diligencia & cobiça de honta 
.tomado terra, foffe! c~dahú com foa déu mui grúo pena a t.odo$,po'rqüe 
batalha cerrada ao longo da praya eíl:auáo hús fobre os outros,ou (pér 
àel}1al'ld.ar o ~el"ame : & defpo1s ·q . dizer m~Jhor)quafi todos ·em pé ar~ 
tomaíiem poífe delle,cometeíie1n·a ma dos roda a 11oite. De 1naneira . 
-cidade per duas pãrte~~& gl1tas ga- qué qtiando veyo. a hora de frem 
lés & batêis qúe ferüiílem em poyar éometer a terra,eft.auão tão qnebd-, 
a gente em tefra., (e aLargaíTe.m hum · tados d·e eftar em p~;& não dormir, 
pouco ddla; Dos da capitania de · & tef ponderem com grita & apt.:ipa .. 
Affnnfo d'Aiboquerque auia de fi- das aós alandos dos Móuro~, q:~e 
car p~r capitáo'âó Al1t01Jio d~ No .. - toda a noite andai·áo ao. longo da· 
r~nha fou (Q.btinho.: & dos do Ma- praya : qoe não auia algu11:1 qute de 
!l~.l~al)\o~ri·go Ra~El!~ : o .quàl mdher vont.=ide ·tüo- romaíf~ hú-tn 

~onno· 
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f~ní1o: qãe cÕmeter a faida , por o 
trabalhe lhe ter quebrado aquelle 
primeiro fernor de vefi:ir as armas. 
Çorntudo _como as coufas da honra 
cÍáo animo, dado o final da partida 
que·e[perauão em que as trombetas 
& artelharia ao arrincar dos batêis 
cantarão o feu Armas,arrnas : co1n 
eíl:e aluoroço tornou cadahum re-
nouar parte das forças & animo que 
tinli.a perdido. Seria o corpo da gé-
te,que o Ma~icbal leuauaJ até oito-
centos homés, em q entrauão dl:es 
capitães & principaes peífoas Pe-
draffonfo d' Aguiar, Rui Freire,Lio-
nel Cominho, Gomez Freire, Ba-
fiiáo de Soufa,Francifco de Saa,Frã-
cifco Mareos, Francifco Coruinel, 
Luís Coutinho, Bras Teixeira. Per_ 
os qua~s capitães o Marichal ~repar
tia húa fomma de paue[es ferrados: 
pera fazer embaíl:ida, & detras del-; 
les tirarem algús berços que i:ão e111, 

. com panh~a dos beíl:eiros & ef pin-
gardeiros vindo algum pefo de gen-
te,pera que foíle .neceílario retraerfe_ 
en1 corpo a eíl:e é\mparo. Affonfo 
d' Alboquerque tambe1n leuaua ou-
tro corpo de gente de oitocentos 
homés,alem dos Malabáres do Arel 
âe Pareá, & de Cochij que feriáo 
fe1fcentos:& os capitães da foa ban-
deira eráo Francifco de Tauora,An-

_!áo Nogueira,Diogo Correa, Fer-
não Perez d' Andrade)Simão d'An-
drade feu irmão , Iorge d' Acunha, 
Francifco de Soufa Mancias,Baíl:ião 
de Miranda,Vafco da Silueirai· An-
tonio Pacheco , ManueÍ de Soufa, 
Manueldefa·Cerdal~1ilippeiR~d~~= 

guez, Triíl:âo de Mil'anda , Duarte 
de Mello, dom Antonio de Noro-
nha,Garcia de Soufa, Aluara. Paça-
nba.Pondo eíles dous capitães mó. 
res o peito em terra· ac1uella manhaã 
de guinta fcira,éj eráo rre~ dias de Ia-
_neiro do Jnno de quinhétos& dez, 
c~dahum per fua parte trabalhou 
por fer o dian.reiro : & ora que elle 
foíf e o que primeiro pos os pês na 
praya, ora algum outro éj não· veyo 
a noffa noticia, por em tão .grande 
reuolta fe não poder notar os paífqs_ 
de cadahum, poíl:o que algúsqueré. 
dizer que foi Antonio Pacheco ca- . 
pitão da caraaella Frol da rafa., que 
era ido ndla qiante dos batéis & fur-
gio quaú no rolo do mar: fabc:rnos 
que Iorge d' Acunha capitão da nao 
Madanella , porque auia de ficar na 
India,pa~ecendolhe que comprazia 
niíf o á Affonfo d' Alboqucrque, foi 
o primeiro que fem guardar o que 
eíl:aua mandado nos efcriptos que 
fe poferão ao pê do mafro,juntafua 
gente com [eu agúiâo'--começou de 
encarninhar pera o Cerame, & tras 

· elle Francifco-de Soufa Maneias~ 
Affonfo d' Alboquerque vendo o 
d~fmando deíl:e_s dous capitães, deu 
a andar rijo Eolos entreter, & neíl:e 
feu abalar de preífa os que ficauáo a 
tras çuidandó que era.por chegar ao 
Cerame: começarão todos a quem 

_ [e poria diante, fe1n Affonfo d'Al~ 
boquergne os po er entreter por já 

. ir tudo arrombado. Eíl:es que roma 
ráo a diãteira, como :ião inetidos jà 
e~ corrida vendo abalar os de tras, 
üáo para~áo menos do · Cerame, 

_,, onde 
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onde acharáo at~ f ei(centos Mouros pantos? Ora eu írei a Porrúga1 , & · 
& Naires, que os receberão como direi a fuaAlteza que com efb. cana. 
valernes bom és ,tê q Affonfo ·d' Al- de Beng~la n~ hláo , & cõ ~fie bar-
bqquerque chegou com o pefo da rcte vàmelho que trago na cabeça, 
gente que a ponta do ferro_ os fez entrei ein Calecut: & poi~ não acho . 
largar de rodo: no qual tépo man, com quem pelejar, não me ei de . 
dou diZer per Simão Rangel ao Ma- contentar, [enáo de ir ás cafas d' el-
ricbal qne a fua gente fe defordena- Rey, & jantar boj·e ndlas. Em dÍ-
ra naquelle cometimento, & que· zen do iíl:o fem querer ouuir a def-
quafi fa meyo desbaratado, [e gente culpa que lhe Affonfo d'Alboquer-
groíl'a acodiífe,que pedia a foa mer- que daua, bradou por Gafpat da In-· 
ée que vidk em hum corpo com dia,que feruia de lingL1a, & fabia bé. 
fua gehte,porque dle era fua fàlua.:. a terra do ten:ipo que andou naquel. 
~áo.OMarichal aeíl:etempovinha · ias partes, & mandoulhe que o en- · 
ainda de vagar,porq foi tomar terra caminhaffe ás cafas d,elRey: & fem 

' l1um born:pedaço donde efiaua AÍ- fe querer deter na cidade ,nem achar 
fanfo d' Alboquerque.E a caufa de ir quem o impediffe)pozfe na dl:rada, 
tanto acima pegar na macuaria dos , que diffemos ir da cidade pera as 
pe[cadoresJ01 por auer ali hús reci- cafas d'elRey. Aqoal pofl:o que era 
fes em que o mar quebraua, _&pera~· rnui l~rga,& _ cha~ pçr fer de .area,& 
fair em tei.:ra, daua melhor pzeda ·abafada· dos palmares & vallos, & 
aos barêis: & coú1 iíl:o & a detença. todos irem carregados de armas, & 
de tirar os berços encarretados , fez pelas traueílàs que vinhão ter a ella, 
algúa demora. Mas dandolhe ore- aui.a rebates dos Indios q os vinhão 
cad<?,leixada a gente 111e~da que lew c·omerer: quando chegarão a hmn 
uaua aquella munição c·om a outra grande terreiro , gue eH:aua ante os 
principal tomou hum paílo rnaes paços d' dRey ,éj elle Marichal fem-
c:omprido: & vendo que a gente de pre lenou na boca por fe não deter 
Affonfo d'Alboqucrque dl:aua Jâ neíl:outros recontros, foi vida a to-
fenhora do Cerame com pendões dos : porque nal1uelle cfcampado 
aruorados , & a füa bandeira poíl:a tomarão hum pequeno de ar. Auia 
no rnaes alto lugar, pareceolhe qile por fortaleza no meyo ddl:e ef-
ef\:e defmando era artificio, por le- campado, hum. grande circuito de 
\lar aquella bmíra,& e1n chegando pJrede_ á maneira das que cercáo os 
a elle, diile: Que coufà he eíl:a, [e- noffos quintaes,deútro da qual eráo . 
nbor Affonfo d'_Alboquerque? qui- os paços d' elRey)rnd6 cafas'terreas: · 
fe~es que diffeílem as regateiras de & ante que eptqífein a ellas, auia : 
L1sboa que vós tomaíl:es primeiro búa port:.i grande deíla cerca, per a 
te~ra ndte voífo_Calecut,de que fa_ qual o C;amorij ás vezes fahia pera 

_,~~!s ~ ~!Rey noi1~ fe~h~~ tanE?s ~["". .os palmare~fem fecõ111unicar á géte 
-., . . :-- -- -· -- - .. , . ,q~e 
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qlie tinh~ ri? terreiro, que erà a fer-
uintia principal das cafas: em gl.}~r
da dàs quaes dl:auão tres capitães 
H'elRey ~om. muita gente de ::irmas, 
afsi Mouros da rerra,como dos Nai-
res. Algús quiferão dizer que clRey 
'temendo dl:e cafo [e fora dJli pera_ 
outros paços éj t~1ha ao pé da ferra: 
outros dizem que nunca teLJe fuf_ 
peita que os no(fos podeífem ir tan-
to auante,éj cbegaílem ás fuas cafas: 
porque fe afsi_fora, não as acharão 
os no(fostão chcas demouel de feu 
feruiço, & de 1nuita fazenda ouçra. 
O Marichal defpois que com fua 
gente .tomou hmn pouco de folego 
naquelle gran<le ef~ampado, come-
teo a porta da cerca, 01ide· achou os 
Calmaes capitães · que eH:auão em 
guarda,que lha defenderão ]:1ú ?om 
pedaço,como gente que nao temia 
morrer: no qual tépoafsi p~la porta, 
como per húa quebrada da parede 
foráo entrados: & comtudo no ter~ 
reiro que efraua ante as cafas, dauão 
& recebiáo retraendofe attentada .. 
n1ente para ellas,tê.que de todo f o-
.tão recolhidos, & jâ tão fangrados, 
que com o temor da morte come-
ç:arão vazar pelaoutra porta,g díífe-
rhos ir dar no palmar. O qual mo-
do de.fe per ali recolher, parece que 
foi maes ardil , que fraqueza delles 
polo que fucce4eo :. porque co1no 
virão qüe os· noílos fe elpalhauáo 
pelas cafas , tornarão a entÍ:'ar pela 
porta da cerca fazendo nelles gran-
de damno por Caberem Js entradas 
& faidas : & os noíf os ás vezes [e 
irem en1b~~efgar ~m lugarc~ fen~ 

faida, onde os jarretauão, por dl:es 
Naires ndb arte (corno diffcmos) 
ferem mui defiras. Vaíco da SilL1ei-
ra como cahio naqueHa parte, ven-
do o damno que faziáo dres q en-
trauão de nouo,remeteo·com age. 
te do [eu nauio , que trazia toda em 
hum corpo , & a pefar dqs imigos 
fechou a porta: & leixando ali al .. 
gús em guard~ della, foi[e em bufca 
do Maricba1. O qual achou affenta~ 
do com: algús fidalgos em húa cafa 
grande tomando folego da grande 
calma gue fazia, & trabalho que ti-
nha paífado,em rõper per rneyodas 
e[padas & frechadas dos imigos, q 
elle auia jâ per enxorados das ·cafas, 
& daua a coufa por ac~bada:çle ma- -
neira que l'nuitos dos noílos vendo 
que rias cafas auia maes q cobiçar, 
que offender, cadahum fegundo fe 
atrcuiaaísi tomauaás cofias o fardo 
de (eda,de beiramcs_, de patóllas atb 
irem dar com a prata & Cruz , que 
to,marão a Pcdr' Aluarez quãdo ma~ 
tarão Aires Correa. E pa~ecendolhc: 
que não auia maes que carregar & 
encaminhar pera as naos , muitos 
delles leuauão .a 1norte ás cofias: 
porque como não fabião bem os 
caminhos , fe acerrauão de não to-
mar a efrrada , vinhão dar entre os 

. imigos qi1e os andauão efperando~ 
& debaixo do fardo os matauáó,& 
outros dentro nas proprias cafos 
d'dRey,de refretes & buràcos don-
de lhe fahiá·o. Ale~ deites que era 
gente cõmum, algúas peífoas prin-
cipaes dos noífos,porque não auiá~ 
por viétoria , fenão kuando algGa 

-- -- -· · L ~lfaya 

~-



, '])a S e,_~unda Decada· •. 
alfaya.da e~~, tambem fuziá? p~e- fig?,.corpereráo à porta gue Va(c~ 
fo: & porque as armas lb.,e pefouao ~a . S1l~:1_ra., m~mdar~ fechar: .pero 
macs, que a pre;i, leixaua_o as com q clle 1 níl:ao da Ve1ga,Antomo de 
éj m;ies cedo [e cntrcg~~uá'o na m~o Soufa & outr.os acodiráa logo fabé 
dos irn igos. E tal ouue bique não do o concud<J da muira gente ~ue 
lhe leff~brando a nobreza do feu a cornetiJ, per muiro que a defen-· 
fa1:goc, foi i;iono tom hum fordq derá~ erã~ tant~s. os i_migos & o 
de patollas as coíl:as, & outro com repcnr de 1ua cuq~1ada, guc pare-
húa cadeira.do C,amorij guarneci- ciáo gralhas auoando maes que Cal-
da de prata, & ouro com a1gúa pe- rando per cima das paredes de grão 
draria faifo: como fe iíl:o foík peça cerca per· húa quebrada que nella 
que podia affentar no efcudo de foas auia. Tama era a furia da fua deter-
··um::is, & não podia fer auido por 

1 
n1inação & defejo de morrer por 

-labêo de cobjça. Os tres, Cairnaes defenfc1õ da fazenda do leu Rey ,por 
·: c;:ipi~áes do C,;imorij q dlauáo cm não ficarem perpetuarnenre macu-
guarda deíl:as cafàs, or? foffe pela o- lados n:i honra: ' principalmenreos 
brigaçáo de feu ofbcio & religião de capitães & ~aires obrigados a efia 
fua ordem, morrer por defcnfo õ do lealdad~ t1or o foldo g ddle tinháo. 
que llic· era encomendado , ora por No qu~l cometimento yindoie ine 
fer Já o tempo de feu ardil, , vendo ter nas lanças & efpadas dos noífos,, 
como os noffos andauáo derram:t- ficarão logo ali dous Caimaes & 
dos & fem ordem com a occupa- muitos N~res: ~outros ,a p~far de 
çáo .do roubo caufa de todos defa- · todos entrarão as cafas, & corren-
flres: derão híia Cllquiada, q entre do per ellas acbauáo OS nofios OC~1 

dles .he appdlidar a terra per húa cu pados na prea ql1e diífen1os. Af-
denotação de v'oz.O qual tnodo he , fonfo d' Alboguerqt1e em quanto 
coufa marauilbofa, porq no iníl:an- eH:as coufas paffauão nas cafas d'd .. 
t_e que fe dá húa,acodem de voz em Rey, tambcm tinha aífaz de dccu-
vO.z em circuito de húa & quas le~ paçáo na cidade, onde fe leixou 6-
guoas, fegúdo a difpoíição da terra~ car quandovio 9ue.o Maricllal to-
quanta gente ndla habita:de manei . inaua d1e caminho defcohtente 
ra que em breue e[p:Jço fe ajuntáo delle. E pofiq que os Moutos & 
maes de rrinta mil homés, porque Gentios trabalharão hú bõ pedaço. 
âe cada pé de palmeira Caem tres & por dcfei1der fuas cafos não podédo 
qllatro tão viuos & prontos pera fofrer o ferr~ dos noífos, q lhe cor-
pdejar,que não temê coufa algúa, tauaa vida:defpejaráo a cidade me-
~anto lhe :luoroça o animo eíl;a fua tendole per eífes palmares. A qual 
~onuocaçao. Com a qual gente que cidade foi logo per mandado deAf- , 
cfl:es capitáesC:iimaes ajútaráo per onfo _d'Alboquerque pofia em po-
~!~~ modo->~ a m~e~ qu~ ~~~há~~~ de~ ~o fogo, que :~ ~reue por a 

may~r. 
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mayor parte della fer de madeira, & de fe poer em cãminho, que el1e lo 
cubei;ra de olla, tomou tanta poíle, go 'vinha, como recolhefle alaús 
qüe per moit<is partes guerendo paí- hornés gue andauão per dentro. das 
fatos no.ílos, não podiáo [enão pó- caías: & quando Pedrafonfo tornou 
do ·adarga no roíl:o de corrida, cb- cõ eíl:e recado, per6 que em todos 
mo quem falta fogu.eira de faõ Ioão f~i & veyo acompanhado da gente _ 
( fegund~ nolfo coíl:ume de Hefpa- da foa nao, já eíl:a foi com aífaz de 
nha.) Affonfo d' Alboquerque .ven- trabalho. Com o qt;1al recado Af-
do qu~ a cidade.ficana naquelles ter fonfo d'Alboquerque começou de 
mos, pprque não Cabia os ~m que caminhar pela .dl:rada, recebendo· 
cíl:aua o M arichal, começou feguir lias cofias ·O impero da gente qu~ 
a dl:rada achando per ella algús dos dilfemos concorrer de toda!as eíl:ra 
110.ITos, que vinhão das cafas d'el- das ao efcampado, Cem [e podere1n 
Rey com os fardos ás cofias: & fa_ aproueirar de hum berço ei1carrera ... · 
bendo per elles como já efiaua den do que Pedrafoi1fo leuaua:. porque 
tro, aluoraçoufe a gente que lcuaua, nos recados que foi & veyÓ>, pedia 
& feguiráo a efirada hum pouco elle. a Affonfo d'Alboquerque que 

· maes deprelf~ te chegarem ao efcá- . o mandaífe entregar a outrem, por 
pado que diílemos eíl:ar .~nte a cer- fer a reuolra jâ tamanha, que não 
ca.No qual lugar achou que come- auia poderfe carregar o berço, nem 
~auão concorrer os gentios chama- fazer obra com elle. ComeçaL1dá .. 
dos da cuq uiada, querendo vir im- entrar pela eíl:ra?a, como a gente 
pedir a faida dos no{fos que eQ:auáo vinha defe1ofa de fe abrigar d;is fre .. 
dentro no cnrral: donde jâ fabiáo chadas : ficou tão aperra,da entre os 
aloús dos noffos maes carregados de vallos,& foi logo tanto Naire fobrs·. 
te~or, que de fardos pela reuolta q elles com zargunchos & frechas, q · 
1a dentro nas cafas d'elRey. E por- começarão.muitos dós noífos acur.:. 
que Affonfo d'Alboquerque pelo c'f úar, fem poderem fazer darnno aos 
via na gente de fóra, & os noffos imigos: por os vallos ferem tão al-
que vinhão de deórro, temeo que . tos, que mui pequena parte de lan-
entrando dle ficarião todos encur- ça ficaua na mão a hum homem,fe 
relados: mandou duas ou tres vezes lá qu-C::ria chegar. Finalméte vinhão 
dizer ao Maricbal per Pedrafonfo os noíios ráo apinhoados, & era ta ... 
d' Aguiar que fe rec.olheffe, ·que elle manho opô do rorpel . delles, que 
o dtaua aguardando á porra, & de. por [e não poderen1 reuoluer hús. 
fendendo quenáo em:raífe per ella com os outros, traziáo aruoradas 
.muita gente dos imigos, que appa- rodalas lanças fem lhe {emire1n pe .. 
reciáo naquelle efcápado. Ao que o ra offender con1ellas aguem os 1n~ 
Marichal refpondeo já ~la terceira taua~ principalmente de cima 4os 
vez, que co1ne~aíle elle . entretanto vallos que eráo cubercos daquella 
~ - -· ·-· - . ... ,_ . . L 
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' praga.~Rela eíl:rada vinhão ladran pa~hado de D.ioga Fç-rnandcz de 
do bús po'bcos de Naires_, que mo- Beja, & fem [er maes viíl:o com o 
ftrauão bem fua folrura na cfgrirna, torpel da gente o poferáo na pr~ya. 
por os no!Ios· vir~m tão ~an~ad~s, ·No qual tempo· fe ac~bou de con" 
que guando queriao\iar hua,nnhao firmar a viétoria dos imigos, & fim 
já recebido duas:& fe êtüdallão que dealgGas vidas d?s noílos: afsi do;ô) 
o leuauão n~ ponta da lança em · Marichal, que perpemamente com 
cocara~ metido debaixo das pernas, muitos que o acompanhauáo ficou 
o achauão trabalhando por lhas dentro da cerca das cafas d' elRey~ 
jarretar. E como ?S homés as tra- como dos q vinhao entre aquelle~ 
iiáo de maneira que as não podiáo vallos. ·E cerro que era coufa digna 
arrojar. de quebrátadas do caminho, de admiração, & pera fc muito con 
& afrontamento da grande calma~ ' doer de táo..5riíl:e cafo, porque con-
fobre o trabalho da noite que vigia- templando obra de feifcentos ho-

';rão nos b~têis: tinháo dres Naires més que feriáo os noílos, entalados 
lugar de os ferir mortalmente. Indo entre aquelles vallos: tantó. fobre-
afsi rodos qefte trabalho, veyo húa leuaua o fernor do fol, & a poeira 
voz dos trafeiros, que era hllm B:.~.l- . dos 'pés, & trabalho · que a noite · 
tdàr Cafco feitor da nao Boauen- paílada té aquellas oras tinháo [o ... 
tura , dizendo: ~S prdf~ he efb, frido, fobre toda a força .do feu ani ... 
fenhores? volta volta que matáo o mo, que não fe podião defenl!1er -de 

1 Marichal. ~ndo-eíl:a voz foi , ter até oitenta N~ires, que pel<} eíl:rada 
a Aífonfo d' Alboquerque,que i'a no os perfcguião derribando poucos & 
111eyo do cardume da géte: voltou, poucos~ & o q era maes miferauel, 
roas nunca pode romper pelos tra- fede c~ma dos vallos lançauáo na-
feiros por virem tão atochados, & quelle cardume dos . noíf os hum 
fobre tudo perfeguidos dos imigqs, zarguncho, hú~ fera; húa pedrada, 
q-ue fe não podião reuoluer. F1nal- ·nunca daua no chão, & qualquer q" 
~ei1te como poderão em tres ou acuruaua os pê'S de todos trilhando 

, quat~p voltas que derão, foi dcrri.. 6 acabauão de. matar. Finalmente 
_ bado ante os pês de Affonfo d' Al- aqui dous, ali quatro, Íeis, oito,fe1n 

boquerque G.on~alo ~imado, q pre farão caindo t~ que Cairão da-
lhe trazia o feu guião , & hmn feu quella dl:reiteza do vallo ao largo 
paje chamado Antonio Borges,, & da cidade:a qual.ainda gue ardia eni. 
clle ouue h,úa zargunchada.pela gar- fogo, menos fentiráo o que nella 
ganra, & fobr'iffo derãolhe de cima andaua, 9 aqudlc forno de morte, 
. dos valias com hum canto per ci .. · donde vinhão afogados, & cegos 
ma da cabeça, quF o derribarão lo- de fede & pó. E vendo, nefl:e largo 

:- go no chão. O qual meyo inorto quão poucos erão os imigos que os 
f~i po~o ~~ h~m pa~1~s > & ~c~m: perfcguiáo1 ~~ze~~~ ~ofl;~ a el~.es : có 

,qu~ 
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que_~oí1uertêrã~ parte .. da folrura q · a praya fou~ca; de m~ne~ra q qro n.-
traz1a-0, em.fugir, &_~ao em crn:~1~- . _do trouxera,° Affonlo d /i\!boquer- _ 
tet como d anre faz1ao. Ao qual te- que atraueílado no .efcuao ; fru fo_ 
po chçgou f?iº$º ·~endez ~e Vaf- brinho don1 Antonio o recàlbeo · 
co11cellos, S1mao d Andrade, & ou en"l a caraudlade Antonio.Pacheco, 
tros fidalg~s: a quem A~onfod'Al- que( como,diíTemos )dhma pega~a 
boquerque, quando fo1 em bu[ca com terra, & nella eíl:eL1e Affon(o 
do Marichal, encomendou que 6... d'ALboquerque hum dia ou dous, 
caílem na cidade com atê dllzentos por eíl:ar tão mal que da primeira 
homés, & a acabaíTem de queimar, cura nã~ oufarão de o mudar dali 
& afi>i hús paraos que dtauáo na pera a fua nao·. Quando veyo per 
roacuaria dos pefcâdor9. E ainda · derradeiro a [e todos ·recolberé nos 
cíl:es capitães acodiráo a tempo,que battis, ouue ainda mayor ·-trabalb~ 
c1crão óutro folego aos noffos ·que fobre primores de cauallaria entre 
vinhão naquelle trabalho: porque Rodrigo ~abello, & Jorge d'AÇu-
como elles _tinháo feito 'fugir úa- nba, começando auer pc:rfia a qué 
qudle efcãpado da cidade águdles ficaria per derradeiro, & iíl:o ainda 
poucos Naires que os perfeguião, · · com palamas de paixão , aos quaes 
vindo pela efl:rada, forá6 dar efl:es Iorge Botelho de Pombal} em.mo-· 
fugidos na multidão dos q ficauão do de zon1baria diffe: Em quantó 
nos vallos, os qbaes erão Já decidas vos fenhores aperfiaes, quero eu re-
â efirada,& vieráo hús & outros tão colher, pois efiou 'ouciofo, dl:as ar-
tefos fobre os noíÍos, que fe não a- mas que efiáo por eil:a praya, per 
charáo efl:es capitães, ainda teueráo ventura lá lhe acharei dono por não 
outro nouo trabalho. Mas como os ficare1n em poder de Mouros.Dom 
Naires fentirão o ferro, começaráp Antonio vendo tambem os pontos 
afloxàr,co_m que os no!fos fe vierâo ~eíl:es dous capitáes,diífelhe: Senha' 
recolhendo de maes efpaço ao lu- res, iílo já não. be honra,rnas contu- · 
gar da embarcação, oude tamben1 ma_cia: eu me embarco, _cadahum 
c:>uueráo de paífar mal : porque co- · fe embarque, quando quifer. E com . 
mo vinhão derramados fegundo 1íl:o fe embarcarão todos JLmtamé. 
cadahú podia efcapulir do trabalho . te. Na qual 'tmbarcaçáo foi cou[i;i 
que auia na cid~de,acbauão os Mou marauilhofa , porque eíl:ando o •i~ 
ros quefevieráo poer na praya a lhe pa!fado ·o mar tão medonho naqlla 
itnpedira ernbJrcaçáo. Peró como · coíb, que não oufauão os noffo_s 
élon'i' Antonio ficaua por guarda de poet os olhos q~lle> lembrando,. 
ddlà, & cõ elle Rodrigo Rabello, lhe que dl:e dia auiáo de poyar etn 
que a eíl:e tépo era já vindo de quei terra: áqueHa ora parecia hum ri0 
màr as naos qoe efi:auáo no . eíl:eiro mnito manfo; & fe afsi não fora, 
.que lhe fo~ efic~men~ado, ~eze~á~ ainda eíl:e trabalho ouuera de verter 
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i11aés fangue & vielas, do que .. n~íl:a d'elRey. E nas ~olras que. Affoefo 
ida das cafas d'clRey pereccrao. O d' Alboql1crque frzJ matarão LioneL 
qual cafo cm algúa maneira gente . Coutinho filho de VaÍto· Fernan-
por gen.r.e, & lugar P.º~· lugar,pa

1
rece dez Coutinho, & de dona Maria de 

.. que imttoll ao do V1fo-Rey aoa1 Lima foa· molber filha de don1 .Lio-
'FranciCco, & que noffo Senhor per~ nel de L~ma .primeiro bifconde de 
1nitrio efl:es dous táo defríl:rados ca ' Villa-noua da Ceruei~a.E a Philippe 
fos & taes, que defpois delles. té oje Róiz hum caualleiro da cafa d'el~ 
não os remos vi!là no diféurfo de- Rey capitão da carauella Eipera.; & 
fia conquífl:a. E pero que feja .coufa a Frácifco de Miranda capitão d'ou"'.· 
n1ui atreuida & temeraria, querer era carauella,& a Fernão VaJlarinhO. . 
. dar caufa aos feit<?S que Deos per- hum' cau\ lleiro do Algarue. Reco..: 
mitte, prlza a elle que as mortes de lhidos os noflos deíl:e trabalho, co~ 
pc:ffoas tão norauê.is não procede[- mo Pedraffonfo d' Aguiar vinha por 
fem qas paixões que (e caufarão das fotacapitá<? do 'Maricbal , & tres 
differenças d' entre o Vifo-Rey, & naos, a capitania, a fua, & a de Bras 
Affonío d' Alboqu~rque: porque cõ Teixeira eíl:auáo de todo carrega_: 
a morte d~ todos tudo· ficou apaga- ·· das:loP,o d~guelle porto de Calec~t 
do, por nao ficar autor contra reo. Affonio d Albognerque o elped10 
Foi o nnn1ero dos feridos ddle triíle com ellas, & mandou a Rqdrigo 
· qia paífantc de trezentos:& mortos Rabdlo capitão-de Cananor eü.1 fua 
oitenta , em que entrará o dl:as peC. companhia pera lhe ir dar · a . carg~ 
foas no~auêis, o·Marichalqom. Fcr- do gengiure, que ainda lhe falecia: 
· nando Coutinho, que era fi lho de & partidas dali,chegaráo a efie Rey-\ 
dom Aluaro Coutinho , que mata.. no d. faluamento. E de Cocbij ef pe-· 
ráo na tomada de Baltanas em Ca- dio a Gomez Freire, Fr.anê1fco de 
ftella na guerra d'elRey dó Affonfo Saa, & Baíl:iáo de Soufa, & deHas a 
o quinto, & dona Breatriz de Mel.- de Gomez Freire inuernou em Mo-' 
lo filha do chanceller mór Rui Go- çambique: & as omras duas afsi co 
mez d'Aluarenga. E çom elle den- mo ambas partirão hú<lí~ defpoi$ 
tto nas cafas d'dRey foi morto Rui ~elle, afsi juntamente fe farão per-:-
Freire filho de Nuno Fernádez Frei- der. húa noite cm os Baixos de Pa-
r ; & de dona Helena de Brito fua dua encalhando em area. ·As quaes 
molhcr, filha de Artur de Brito: & po~ ficarem direitas ·concertará.o os 
afSi matarão dentró Vafco da Siluei- capitães logo os batéis com húas 
ra d' Almeida filho de l\i1ofemVafco poíl:iças, em que fe meterão com a 
d'Almeida alcaide môr deLinhares, gente que coube,,nos quaes atrauef-; 
& á porta do-terreiro matarão Ma- farão a Cananor em eipaço de oito 

· nud Paçanha filho de Io~o Rõiz Pa dias, onde chegarão a tempo · que 
, s·an~a, & alg~s c~~a!!~~ro~ ~r~a~o~ . ~ffonfo. d:.~lboquerque- pafiaua pel~ 
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ali. c-om toda a frota, quando fa fa~ 'em que ,elle morreo, ficzou a India 
zero feito de Goa(como veremos.) bum pouco desfalecida de gente:& 
E daqui efpedio a Antonio Pache~ efia defculpa mandaua a elle Affon-
co com húa carallella , que com fo d' Alboquergue dar de fia Duarte 
muita d1ligécia foífe recolher a maes deL.emos,que andaua de armada óa 
gente que ficaua em as naos: o gue boca do ~iheito do mar Roxo, co-
ell~ fez, & tornou com ella a Goa, mo d~fie Reyno foi ordenado fule-

. onde já achou Affo~1fo d'Albo~uer cendo Iorge d' Aguiar feu tio. E por' 
que: no qual negoc10 quanta hon- -· que defpàis que ie perdeo na arma-

,;fa Antonio Pacheco ganhou no da do anno de ojro, não temos da-
modo que teue de recolhereíl:a gé- do razão do -que elle Duarte de Le~ 
te por as differenças em · que fe vjo mos.fez: ante que procedamos etn 
por os homés quererem lneter cõ- outra coufa, d'querem0s fazer neíl:é 
fiao algúa fazenda: ta.nta ganhou feguinte capitulo. . · 
F~rnáo de Magalhães no gouerno 
em que a teue efperando tê os vire.m 
bufcar. E [e elle com feu Rey, & foa 
patria teüera t:anta lealdade, qnanta 

~CAPITVLO II. 

guardou a bumfeu amigá, por cuja ~'Das coujas que <JJuarte de 
caufa náo,quiz ir em companhia de ~ Lemos fez.. ern qf.!anto andou 
J3aíl:iáo deSoufa,pois não reco1hiáo - de armada na cofia da Ara-
0 ôutro com dle por não fer homé /. '(e 1 oia, te. e ir_oera a . ndi.a: f5. de muita coüta: per ventura não fe I 
fora perder com nome de infamia, ' _como dom J.jfonfo de Noro-
como a diante {e verá. E nefie mef- nhafeperdeo indode-Socotorà 
mo tempo efpedio Affonfo d'Albo pera flruir de capitão cfe Ca-
querq~e a nao Sanéra Cruz,em que · . nanor. 
foi por capitão Diogo Cqrrea, & 
com elle Antão Npgueira cõ algús 
mantimentos pera a fortaleza de 
Socotorá: onde eftaua feu fobrinho 
dom Affonfo de Noronha, que elle 
rnªm:laua ir pera capitão de Cana-
11or; & em feu lugar auia de ficar 
Pero Ferreira,que eH:eue em ~loa 
por ,çapitáo. E n.áo n1andou em cõ 

. panhi:i deita nao os · na ui os gue lhe 
Duarte de Lemos rnãdaua pedir per 
Vafco da Silueira, ( como logo ve-
rem?s) porqu~ ~~m efr~ -~e~fire, 

Tras efcreuemos 
como por algúas 

. coufas que 1none-
rão a e.lRey dorn · 
Manuel o anno de 
quióhenros & oito 

·mandou á Indía rres ànnadas: húa 
pera trazer a carga da pi't.n~n--ta , o~i.. 
tra de quatr.o . velas , _ cap1tao mor 
Diogo Lopez de Sequeira,defcobrir· 
a ilha de faõ Louren~ó ~ & a cidá<ie 
Malaca: & a -outra de· cinco-velis 
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-ena Segunda-<JJecadá 
pera andar d~ 3rm;da na ~oíl:a . da 
Arabia,capitao mor Iorged Agmar, 
o qual [e perdeo com hum tempo-
ral que tcue JU11to das ilhas, a que 
ch:imão de Trifião d'Acunba. E 
corno eÍl.e rem poral fez correr to-
<lalls outras velas da íua, armada a 
dÜferentcs parte~:Duarte de Le1nos, 
éj auia d~ fucceder a capitania mór 
della, foi ter aos Medáos do ouro 
que he aquem do c:ibo,das Corren-
tes: onde Diogo Lopez' de Sequeira 
veyo ter com elle com o mefmo 
te-mporal & ambos eíl:eueráo ~li 

aunda via :-acharão como dRey 
âom Manuel o prouia cl'aquella 'ª'" 
pirania mór, de que logo ali come-
çou vfar. E porque tinha duas vela~ 
fem capitães, deu a capitania dellas 
a Anto.nio Ferreira fobrinho de Pe~· 
ro Ferreira capitão de QE!loa, & a 
Franc1fco Pereira de B~rtedo, & tan 
_to que lhe o tempo feruio tomando 
pera fia nao que Franc1fco Pereira 
Peftana leuaua porfetgrande,man-
dou a Antonio Feir~ q em o nauio 
que lhe deu·, o leuafle a ~loa, on-
de auia de f eruir de c3pitão , &. feu 
tio Pero Feira fe foíle cõ élle :i Me-
linde, onde os e(peraua : porque ali 
auia de inuernar, como fez . E porq 
naquelle tempo todalas ilhas que 
eíl:auáo na co'íl:a de ~loa tê Me .• 
linde, afsi como Monfia, Zenzibar~; 
Pemb~, & outras,defpois que o Vi-
fo-Rey dom Francifco pera ali paÇ-
fou, quando tomou a cidade ~~-· 
loa;nenhú1 tinha pago· o tributo q 
erão obrigadas a ella, como fenho-
ra que fempre fora de todas: pelo 
regimento qlle Duarte de Lemos 
leuaua quiz de paílada dar viíl:a a al_. 

, . 
cinco dias prouendofe do -necdla-
rio: n·o fim dos quaes com outro 
nouo tempo, que os fez aleuanrar, 
foráo terá ilha de faõ Lourenço a 
húa enfeada, a q os noíl,os é:hamáo 
de faõ Sebafhão, ficando nella Dio-
,go Lopez, & Duarte de Lemos fe-
guio fua derrota té Mo~ambique, 
onde defpois farão ter com elle os 
tiauios qe foa armada. Paífados al-
gús dias que Ce ali deteuerão, vendo 
que Jorge d' Aguiar nãovinha,com 
a noua que deu Aluara Barreto ca-
pitão da nao fanél:a Martha,que era 
·a rê delle quando.defaparcceo,tcue-
rão que podia fer perdido: & o que 1 

lhe deu maes prefunção diíio, foi 
contarlbe Francifco Pereira Pefiana 
capitão da nao Leonarda, qae def-
pois paifou pelas ·ilhas de Trifião 
d'Acunha, como virão no mar hú 
pedaço de nao , & algúas lanças, & 
outros íinaes, que parecião de nao 
·perdida naqudla paragem. Com a 
qual fof peira aberras as foccefloés, q 
tl!e p ~~!~~e Lemos leu a ua per fe: .___ - -- -

gúas 1 cõ fqndamenro de leuar deltas 
algúa-coufa pera prouifaô da forra~ 
leza Socotorâ, por fober eíl:ar bem 
JJecefsitada. :N1onfia que foi a pn-
111eira, fem referra pagou o que era 
obrigada em breu, por fer a noui .. · 
da de da terra, & que naquellas par-
tes tem boa vaha: mas Zenz1bar 
fez o-contrario não querendo pagar 
coura algúa por ii1duzimento do 
Xeque , que era da linhagem dos. 
~ey~ d~ Mom~a~a n~ífos imigos, 

- c;.Qro 
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Liuro ~ãrto: Fel 8 s. 
co1:11 q obrigõú a Duarte de . Lemos las cafas palháças (e .não ach~n: fo-
fair em terra. Mas iíl:o lhe não foi mente andando pela ilha em buf-
tão leu e como cuidaua, porq ne'lla ca de gado por acharem raíl:o deli e, 

. auia mnitos Mouros, a ·mayor par- forão dar com hú:is cafàs fones a 
re dos quaes efl:auao ·afsinados do maneira de fortaleza em hum lugar 
noffo ferro, ~fsi . na tomada de dcfcuidado, onde o Xegue tinha 
Mombaça , como de ~loa : & recolhido fua fazenda Já como ho-
com_o gente ·offendida em Duarte mem que por noffa caufa temia a 
de Lemos chegando com os batêis vizinhança do mar:. & parece que 
a terra> oufodarn.ente 1 ha. defende- com a prdfa não pode leuar eom-
rão (Cffi quanto poderão. Mas def- figo quanto aqui tinha, porque ai11 .. 

pais de ~em esfarràpados na carne da a gente de armas & ~1arinheiros 
com aponta da lanç~ & efpada dos acharão coufas,que lhe pagou o ~ra 
noff os , recolherão[e pera dentrO balho do caminho . r Recolhido 
da ilba: & o Xeque caufa ddl:e dam Duarte de Lemos fom fazer em ou .. . 
no como homem defconfiado da tra parte demora , tomou o porto 
vida fe o tornaffern, não oufando de Melinde: onde aífentou feitoria 
parar · n~ ilha, fe paffou á terra fir- pera o trato de Sofala , por ali co~r 
ine de Mombaça em hum barco correrem algúas n;ios de Cambaya 
que pera aquelle miíl:er tinha pofio . que traziáo.roupas,per as quaes ref-
em outro pono, on.de embarcou. gataua ouro com os Cafres. E por-· 
Def pojada a ribeira recolhendofe que Sancho de Pedrofa, que fa por 
os Mouros á brenha do mato , fo- feitor ordenado pera ali, fe . pcrdeo 
tão os l~offos ter pacificamente 'á com Jorge d' Aguiar: prolleO Duar: 
foa po_uoaçáo, onde acharão algúa te de Lemos deíl:e cargo a Duarre· 
fazenda conforme a pobreza da Teixeira com efcriuáes &_ liurnés 
ilha: & tornando[e a recolherfo- ordenados á.feitoria. Aílênradas as 
rão terá ilha de Pemba, onde tam- quaes c~ufas, tanto que o tempo 

. bem O X.eque 0 quiz entreter COlll lhe deu lugar, paífado O inuerno~ . 
de[culpas de não auer mantimen- partio dali de Melinde na fim d' A:.. 
tos na terra, allegando efierilidade: goíl:o do anno de quinhentos & 
& porêm vendo a determinação noue , leuando fete vdas com- a 
de Duarte de Lemos, . temeo o ÍUJ: de que eráo capitães Vafco da 
caíl:igo de Zemb1bar, & pJgoulhe Silueira, Diogo Corrca, Pero Cor:.. 
com defpejar a ilha paffandofe de .rea irmãos, que çom dle parti-
poite com quanta gente pode ' á ci- rão defic Reyno, & os dous que 
dade Mombaça. ~ndo os noffos diíkmos que nouamente fez ca-
chegar~o á fua pouoa~áo, acharão · pitács, & a{Si Gregorio da Quadra 
tudo tão def pejado, que té hum em hum bargantim . O qual 
pouc~ de fogo p~~a qu_~~1~a~ ~qu~!... ~íl:~~~ clle D~9.Etc de Lemos fobre· 
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C!f)·a S egunda<Dr:cada 
~cidade Magada.xô, por acerto.lhe . de·enuiar cfa India; como dRcy lhe 
qucbi·ou de noite o c~bo: & como mandaua : ordenou de vfàr de húa 
naquel~e tempo as aguoas corre

1

m camella por lhe os Mouros não per~ 
muíro pera o cabo Gn:lrdafn,& da- derem o acatan:&o,[e quiCeffe poer 
hi pera éJ boca .do Eíl:reito, conio o negocio ajuizo das armas, faben-
oente perdida foi terá cidade Zeila, do quão apercebida jâ ~oda aqudl~ 
que efiá fóra das portas do Eíl:reito, cofia eíl:aua. E logo em CaJayJ.te ,q. 
onde o capitão & os que com elle era o primeiro lugar d' elRey de Or, 
eráo, foráo captiuos: dos quacs a muz maes vizinho ao· cabo RofcaL 
diante daremos .maes razão. Partido crate, per a necef.siàade gue leuaua 

d b ,., í' 'fl. Duarte de Lemos a cidade Maga- de manrjmeto, con1eçou v. ar dtna 
daxô, onde não fez coufa aigúa por çautdla : & foi que chegado ao lu: 
fer mui dmüdofo cometeb viíl:o fcu gar,& v·endo que os Mo~1ros o dd-
fitio & difpoiiçáo ,' & algús outros pejauáo, trabalhou brandamente 
inconuenientes, _que foráo apon~a..: por auer fala <lelks, reprendendoos; 

·dos no confelho que Cobre iffo teue: . de fogir~m de foas cafas, por q:.i::tri-
partiofe via àe SocOtorâ pera meter to elle era hum capit-áo :d'elRey de 
por capitão a Pero Ferreira, como Portugal amigo d'dRey de Ormuz, 
elRey mandaua, ~dom Affo'nfo ir & que nenhúa coufa lhe maes euco 
fernir. de capitão da fortaleza de Caw mendaua ~ que o bom tratamento 
11anor. Mas quando ·arraue!fou· do de fuas _coufas:q fua çhegada âquel-
rofip do cabo Guardafu , por razão le porto mar.s era com necefsidade 

. das aguoas & hú tépo que ihe deu,_ de inantimentos, q com tenção de 
iiáo pode tomar a ilha,& com aflàz. lhe fazer dáno, q lhe pedia por feus 
trabalho foi dar na cofia da Arabia t dinhe,iros lhos quifeíiem dar. Ao q 
entre as ilhas de Ctiria Muria, onde os Mouros refponderáo que a cau-
fo~gio a tres de Septembro ; & por fa, do feu temor fora polo mal que· 
lhe logo feruir o tempo, pà!T~do o tinbão recebi d.o d.' outro capitão d' el · 
·cabo de Rofoalgate determinou de· Rey de Portugal, o qual andara per 
ir dar húa viíl:a a Ormuz , & ver [e toda aquella cofia cõ a mão furiofa 
podia auer aspareas q Affonfo d'Al- deíl:rnin.do quantos lugares achaua. 
boquerque com elle aífentara, perô Duarte de Lemos, porque efie era o 
que foubeffç quão quebrado ficara artificio de q elle queria vfar,rd~-,õ
com elRey. Por razio da qual que- deo q a rrincipal caufa porg vinha 
bra,& todolos lugares daquella co- per aquella cofia , era pera fober a 
fia eíl:arem caíl:ig~dos da. mão delle verdade das coufas que dl:e capitão 
.Affonfo d'Al~oquerque, -confor- , tinha per ella feito, pera o efcreoer 
~ando[e 'Com 9 pouco poder que a dRey [eu fenhor , por fer hLía das 
leuaua em quanto lhe não vinhão coufas que lbe maes encomel'lda-

·~s n.~~i~s & g~~te~' qú~ l~~el!c ª~~ 1 ila ~ ~ fend~ ~!las ~a~s 'l~e m.ereí.~ef-
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fem câ!l:igõ: pódi5o crer que ellê o caufa de foa ida. E Cerui6 tanto ef1e 
aueria. -Por quanto elRcy não lhe _modo de prudenciaJ de que Duarte 
ma~1dau.a fazer gt1crra aos lugares de Lemos vfou culpando nellas & 
d'dRey de Ormuz, ·ante era hum cm outras palauras o rompimento 
Principc, con1 quem defejaua ter que teue em Ormuz , que aífentou 
amizade & cõmunicaçáo de trato: paz com elRey,&-Coge Atar: perá 
que as fuas armadas não eráo fe1~áo ão quiz mudar as colidições della 
c:ontra os Mouros do dheito; de em tirar o tri.buto dos quinze mil 
MechaJ& ~famelucbsdoCairo que xarafijs,que elles rcquerião. Dizen-
tratauáo na India, palas differenças ·do ellc Duarte de Lemos · que não 
· q logo no principio, q.uando man ~ vinha a desfazer contratos··d-e paz, 
daua a ella, teuerão com os Portu- fenáo a remouer caufas de guerra; 
guefes: & que eíla era a caufa por- porque a paz de Ormuz lhe man-
que mandaua fazer fortaleza e1n daua elRey feu fenhor que affentaf-
Socotorâ, pera ali reGdir húa arma- fe:& que verdadeiramente fe Affon .. 
da, que defendeffe a entrada & fai'- fo d'Alboquergue todalas outras 
da do eíl:rcito do mar Roxo a eil:a coufas que naquellas partes fez, fo_ 
gente. os· Mouros ouuindo d.las ráo tae_s como as quefe continhão 
razões de Duarte de Lemos., pare- no n{knto da paz 9ue ali aífentata, 
c:endolhe apparétes de verdade~def~ clle fora digno de lhe elRey [eu fe-
pois que meudamente lhe contarão nhor fazer muita merce. E aueren1 
afgúas das coufas que Affonfo d'Al- dles por coufa dura dar quinze mil 
boquerque per ali fez,& outras quç xarafijs,efta era a maes leuc cõdição 
-clles accrefccntarão cm modo de della: porq · nto que os Mouros de 
queixúm~: vierão conceder a Du.. ~ecba foubeílêm a paz q elle Rey 
arte de Lemos os mantimentos qa~ de Ormrz tinha feita com cdRey de 
pedia. Os ciuaes pacificamente rece-· Portug-a \,logo ficaua por itpigo del-
bidos, & ficando com elles en1 to. les,& amão de trabalhar por roubar 
da paz, foi feguindo a cofia vfando & deHruir quãtas naosfoffé & vieC.. 
cíl:e modo em todolos lugares em · fem daqlla cidade fua. Da qllal.ver-
que forgia ,té chegar a Ormuz jâ no d ade tinha elle Duarte de Lemos ex .. 
fim de Septembro; fonulando ir [a. periécia em elRey deCalecut,& no~ 
ber parte ddl:es males de Affonfo Mouros q vimão no [eu Reyüo: os 
d' Alboquerque,dos quaes elRey _era guaes trarauáo· as naos de. Coul.áo, 
.fabedor per cartas que lhe o Vifo- Cochij,& Cananor como fe foílem 
Rey da India tinha efcripto, & que feus morcaes in1igos , fon1ente por 
fcgundo achaua noua e1n Moçam- eaufa da paz que tinháo cõ os Por-· 
bique, & Melinde per que paffara,o ruguefes. Donde foi nccdlàrio,pera 
Vifo;ReyfauoreceramuitC?· os capí- eíl:es lugares nauegarem fuas· merca 
tães _que ~ !~i~~rá~ appro~~a~1~~ a dorias.,mandar o Vifo-Rey: armadas 

- ·- -- -· - ·;·- - ~~ . ~ 
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~ílli refguãrdo d·as fuas naos n-a morn~ ouuê ranta f~gur-an,~a d~ pa~; qus 
ção gue par~iáo perá fóra : & que por fer n.eceffario, m·andmt Duarte. 
por razão dé dat guarda a efl:as nao·s- de Le-mos poer a monte de ~arês 
lhe niartafâo feu filho em Çhaul,. o nauio Ajuda: & pot mofirar fcr 
conio elles teriá~ fabido. E pois iíl:o verdade 0 qu-~ dizia, que dali auià 
d1aüa certo tiaqudl:;tS partes_, eíl:e de mandar hum nat~ióá Ind1a.a.tra..: 
1neGne 1nodo auiáo de vfar os Mob'f zer as ôutras vdás que auiáCil d~ an"' 
ros dó dl:reito do mar Roxo, don ~ dar con1 elle, efpedio pera iffo a 
ele conuidha and~r naqudl'à coíl:a Vafco da Silueira , pa:rcl:ce que o 
·de contino· húa àrmada no!fa : & chamaua a morte no cafo do Ma ... 
qtie a lhe confeífar verdade elk era · richal (como.efcreuemos): em cÕ-
ali vindo a eíl:e ticgocid : 8ç. a for- panhia do qual forão- Diogo Cor-' 
taleza de Socotorâ coni eífe funda... rea, & Antão Nogueira pera vitem 
n1ento a mandou clRey feu fenhor por capitães ·dos nauios que man-
fazer, pera a armada que per ali a11- daua pedir i por afsi fer orden:.-tdo 
daífe ,.ir inuernar a dla: & ainda per elRey. Partido Vafco da Siluei-. 
pera elle àndar com mayor força, ra, veyo Duarte de Lemos ter a So ... 1 

elRey mandaua ao capitáo môr da cotorâ; à qual fortaleza e'ntregou a 
India qne-lhe enuiaíTe mats velãs Pero Ferreira,que andaua com elle: 
& gértre : & que pera as fazer vir & leixando a dom Affonfo de No-
logo dáF, . auia de ef pedir hum na.;. ron~a hum nauio dos -que trazia 
uio. E fe a principal caufa de.fia ar- comfigo pera fe irá lndia, veyo d~ 
mada , que era húa grande def péfa, le Dua'rte de Lem.os ·dar húa viíl:á 
fo fazia por fegurançá as .. naos C]l1e á ~óíl:a de .Melindé pera inuernar 
!ão âquelle porto de Ormuz,,de que ahi. Dom Affonfo partido elle éjl:le· 
na entr.ada & Caída .as re11das delle tendo. potr a monte o nauio por 
Rey cráo tão gran~cs : que razão ai1dat desbaratado > alquebrou , & 
au~ria p~ta elle não contribuir na a brio de maneira , que ficou fent 

~ àef pefa della ·, não com quinze mil embatcaç·ãa : tê que· veyo a 11ao 
xarafijs, mas cõ o dobro? Com as Sahél:a-Ctuz , éril que Vafco da 
·quaes razões & ?utras ptaticas,éj Du Silueira tomou á India, cm que 
arte de ~e'mos teue corn Raez Not- vinhão Diogo Correa , & Antão 
dim, que era o principal medianei- Nogueira con1 os rn,antimentos que 
roque andaLJa niílo : conuenceo a Affófo d' Allí~»querque mandou,co 
dRcy & a Coge Atar darem os ino no precedente çapitulo efcr~
qüinze mil xarafijs , ·com que entre l:lemos. A qual nao Pero Ferreira 
d les ficou a pazaífentadá udl:a par- deu à dom .Affot1fo pera fe pa.ffat 
te,fegundo as capitulações de Affon a ~Indià: & com elle fe tornarão 
fo d'Alboqu,t'rque~ E os dias que ali Diogo ·corn~a, & A11táo Nogueira, 
~~~ue > qúe forão todo Oetubro,. por náo terem nau.ias-em que feruir · ' .- - -·-- - - - · · · - de 
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de cápitães: cõ~o dRey mandaua. de captiueirõ: cõino fe verS em fetà 
E fendo dom Affonfo no golfão tempo. Tornando a Duarte de Le..-
daquella tr~ueffa ~de Socotorâ pera mos, defpois que fe parc10 de Soco-
ª India, tomou hua nao de Momos torâ , andou no rofio do cabo de · 
'mui fermofa & r~ca ~ & indo com Guardafu. fe1i1 fazer coufa algú~ ·: té 
db prefa tanto auante como os que o tempo o fez recolher a inuer-
Baixos de Pádua, deulhe hum reem- nar a Melinde, júço do qual tomou 
poral, que os fez coFrer té irem dar húa nao mui rica,& o primeiro que 
de focinhos cm terra entre Dabul a rendeo, fo1 lorge de Lemos feu ir-
& G~a,onde-fo"tão tomados' os que · mão capitão do nauio Gra~a. Paíia .. 
dó Atfonfo nellatínha metido, & do o inuerno no qual tépo elle Du-

1ogo leuados ao Hid:ilcáo.E porque arte de Lemos proueo :ilgúas coti· 
com eíl:e téporal dlenão pode com. fas das feitorias daquell.~ e ofl:a até 
a [ua· feguir" cfta dos Mouros que Sofala, que era de fua jurõfição, tor .. 
tinha tomado, foi dar na enfeada noufe a Socotorâ, -& CJe caminho 
de Cambaya junto da cidade C,u. esbombardeou a cidade MagadaxÔ; 

· rate búa vefpera do Ef pirito-fanél:o porque como he coíl:a braua, & ([e .. 
do anno de quinhentos & dez : & gundo diíf emos ) da outra vez que 
querendo alg[1s faluarfe no batel paílou per dla , leixou de a come-
com dom Affonfo ,,afogaráo[e to- ter_, tambem neíl:a paífagen1 não 
dos., em que entrou Antão Nogueí- pode fazer maes que -'4}rcjar a fua 
ra: & a(si [e per~eráo to~os aquel.. ribeira ·com artelharia. C~cgadó a 
les güe da nao f~ lançarao ao m;r Socotorâ jâ no fim de Mayo,achoti 
confiados cm faberem nadar. So- que: era vindo da India Francifc:o 
mente ef capará o aquelles que fe lei:.. . Pantoja con1 húa náo de: mantirné .. ' 
:xarão ficar nella ef perando a mife- tos , que: Affonfo d' Albogqerque 

· ricordia de Deos ; os quaes tanto maqdaua pe-ra prouifaó da fortale .. :.' 
que a 1naré vazou , que a nao ficou za : & foi tão ditofo , que na tra-· 
de todo cm feco , farão captiuos · ueffa daquellc golfaõ tomou húa 
pelos _Mouros, & leuados a elRey nao d' dRey de Cambaya chama-
de Carpbaya, que eíl:aua -em húa da Nlerij , que foi . das ricas pre-
cidade chamada Champanel :.ei1... fas que naquellas partes fezerão, 
tre os quaes foi Fernão Iacome cu- · & tal qµe importou maes que 
11hado de dom Affonfo, Diogo quantas Duarte de Lemos em to-

-Correa, Payo Correa,Francifco Pe- do {eu témpo fez. A gual elle man-
reira , & frei Antonio frade de faõ dou repartir per todolos de ÍL!a ar-
Fr?ncifco,o que andou entre os So- mad~ per iguaes partes, como [e 
cotorinos na conuerfaõ ddles ., & foráo na tomada della : dizendo 
outros que per todos feriáo a tê que lhe pertencia por fer tomada 
~rinca pelf oa~ , qu: dcf pois fa!rá~ ~1~s ma~~s d~ liL!lit<: de fua ci~~~~~~-,, 
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E pÕrqlie a[si pelo 'recado, que elle .. 
Francifco Panroja tmuxe de Affon- C A PI TV LO 
fo d' Alboquerque,com·o por o que 
jâ t.rouxera Antão Nogueira & Dio , 
go Çorrea acerca dos nauios & ge!1~ 
_te q lhe não mandaua, dando moi-
tas defculpas & caufas ~e o não po-
der fazer, & elle Duarte de Lemos 
andaua mui pobre de gente por lhe 
fer morta de doença, & íingello de 
11auios pera o que requeria as obri-
gações de fua car,itania, & effes que 
ttazia.taes,que fe Íláo 'podião ter fo- . 
bre o mar : determinou de fe ir pe-
ra_a India. E ante de fua p'artid1 por 
fer falecido Pero Ferreira ca pirão da 
fortaleza, prouc:o della a Pero Cor-
rea capitão do nauio Rofairo, que. 
andaua .co1n elle, & o nauio deu-.a 
Ga[par Cão : & com os outros que 
trazia,& a nao Merij q tomou Fran 
cifco Pantoja, fe pos na India ·com 
aílàz trabalho.Affonfo d'Alboquer~ 

._queen1 fua chegada o que lhe não 
tinha feito em mandar os nauios 

,~ ' pàgoulhe eni. corteíia, & apparato 
d~ feu recebimento : dizendo que 

. daquella maneira fe auião de rece-
ber os capitães qm> vinhão dos lu-
gares de tanto feruiço como elle ti-
nha.feito :2 elRey feu fenhor,& náo 
como o Vifo-Rey dó Francifco re-. 
cebéra a elle. E porque deíl:e anno 
~e oito ,em q Duarte de Lemos par-
t10 deíl:e Reyno,nos fiça ainda Dio-
go Lopez de Sequ_eira,q fe achou cõ 
elle nos Medáos do ouro ! nefie [e..; 
.guinte capitulo qgeremos dar razão 

,d~ que palf ou 1~a viagem do defc9.· 
•

6 ~~men~~»·qu~ ~~faze~: 

III. . 

!/ .Va rv_iagern que 1Jíogo Lo-
pez. de Sequeira fez., dejfois q 
o anno de quinhentos e5. oito 
fe partio defle Rejnó. 

Ó MO atras tem-os ef.. 
. ' 

" - 1' 1C<.lr.'W'," . cripto,a caufa q.ue mo-
, uen a Triíl:ão d'Acu-

~t(c~~~:~. nha irá ilha de S.Lou-
. renço, foi a.moH:ra da 

prata & homés que Rui Pereira ca • 
pitão da não S. V!cente trouxe de 
Matarái1a porto da mef ma ilha : os 
quaes dizião auer uella çrauo~& gé-
giure. E poíl:o que Triíl:áo d' Acu-
nha deíl:a viage1n que pera lá fez, 
não trouxe maes que o trabalho da~ 
qudla viagem: todauia quando enl 

· Moçambiq_ue defpachou a Antonio 
de Saldanha pera· eíl:e Reyno cõ ~at .. 
ga da nao Frol de la mar , efcreueo 
elle a el.Rey dó Manuel : dandolhe 
con~a d dr a f ua viagem., & que per · 
iüoíha mandaua a fua Alteza a pra-
ta que naqu~lla ilha~auia,& dos ho .. 
més por ferem naruraes da t,erra,po-
dia fer informado do 1naes:qne lhe 

. a elle diílháo., Com a qual noua 
Antonio de Saldanha thegou a eO:e 
Reyno emAgoíl:o do anno de [ete, 
eíl:ando elRey em a villa de Abran-
tes: que o recebeo com muito 'p.ra-
zer por a nonidade do <defcobrimé ... 
to que trazia. E praticando logo eq1 
o ·negocio , Antonio de Saldat?ha 
lhe pedio que auendo.fua Alteza de 
- .. , · ·· - - mandar 

I 
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nvmdar a eíle defcobriméto,fe lem-
br<1ffe delle pois trouxera a noua: 
ao qual elRey logo contentou de 
.palaura, mas quando veyo ao def-
pacho, deu eib ida a Diogo Lopez 
de Sequeira, & a clle Antonio de 
Saldanha a caípira~1ia de Sofala na 
vagante de Va[co Gomez d'Abreu, 
que ;iinda cá no Reyno [e não fabia 
fer perdido. A caufa poréj elle Dio-
go Lop~z de:Segueirn ouueo defco-
brimento defü1 ilha S. Lourenço, 
foi por elRey ante da vinda de An-
tonio de Saldanha o ter ordenado 
pera ir d~[cobrir Malac~,& por n'áo 
fazer defpefa em duas armadas, af-
fenton que. Diogo Lopez podia fa_ 
zer eíl:es dous de[cobrí mentos : & 
11áo auendo na ilha S. Lourenço~o 
s::iue [e.dizia pera poder carregar as 
naos que leuáua,entáo paífalle a Ma-

· laca. Afsi que con1 eíl:e fundamen-
to Diogo Lopez partio nó feguinte 
anno a.oito d' Abril; & a primeira 
terra que tomou,defpois que desfc~ 
rio do porto de Lisboa, foi o cabo 
Talhado , que he .alem do de Boa-
efperança, don_de tomada aguoa & 
lenha [e partio. E fendo tanto a-
i1ante como os Medáos do omo, 
veyo ter com elle Duarte,de Lemos~ 
~ atribos fc partirão daqni com hú . 
temporal que os fez correr a ilha de 
S. Lourenço: onde a quatro d'Ago-
ito tomarão porto em húa enfeada, 
a que os noílos cbamão de S. ScbJ-
H:ião, com o qual tem,pon1 Hiero-
nymo Teixeira íe apartou delles.No 
qual porto acharão dous grumetes, 
~ue [e perd~~~~ C?~~ !~á~ ~o~~~ 

', 

·d' Abreu capitão da nao Sanél:a _ ~fa ... · 
ria da Luz ; a hú cbamanão Andrej 
que era Portugues : & o outro Ber-
tolameu Genoes de nação. Partido 
daqui Duarte de Lemos pera Mo. 
çarnbigue, como efcreuemos neíl:e 
precedente Glpitulo) começou Dio 

. I go Lopez correr a .coH:a da ilha te 
chegar a hum Reyno, a que os da 
rena chamáo ·rurubaya: do nome 
de hum capitão de bCra nao de Gu-:-
_zarates, que fe ali perdeo. Da ger te 
da qual nao(fegundo eíl:aua na me-
moria daqudles bomés qne Diogo 

pez ali achou ) elles vinhão to~ 
dos, & aqui.dl:aua outro moço per 
nome Antonio da mefina nao de 
Ioáo Gomez: per meyo do qual por 
jâ faber a lingua da terra,o Rey que 
fe cbamaua D.iamom, fe vio em os 
barêis com Diogo Lopez, & nelle 

· n'áo [e achou noticia algúa do que 
lhe perguntarão do ~rauo,gengiore, 
ou prata. Recebido dclle muito 
mantimento do qae auia na terra, 
partio[e Diogo Lopez dagudle por~ . 
to,& com elte Hieronymo Teixei-, ra, que veyo ~li ter: & em doze, 
d' Agoíl:o dia de Sanéb Clara che-_ 
gou a húa ilha pegada na coíl:a, a q 
pos o 11ome delta fanél:a , na qual 
por [e;r bem pouoada achou muitos 
\nantiméros,de q [e proueo.Seguin, 
do a diante: {eu defcobrim éto cõ ref-

. 'guardo por a coíl:a fcr chca de ilhe- . 
tas & rdbngas , chegou ao Reyno 
de Matatana , onde dperaua achar 
o cráuà~& gégiure pela informação 
que leuaua: porém elle náo achou 
n1acs que~ bom ga(alhado> com q, - - --- ---- - d 

iOS a. 
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·os da terra o receberão. Sómente tempo feruio, poso roíl:o na India, 
·foube que o cGrno, que fe ali vira, correndó porê171 ao lcng~ da coíl:a 
fora de bum jui1co da Iauba, que da ilha por tomar algum porto,on-
com grande temporal ;fgarrou, & defe informaffv das coufas que auia 
qu:iíi perdido v~yo ter aquella ilha na ter~a: & ?orque ao tempo 'C}Ue 
em outro porto dali perto: & do foi demandar a coJh da India, nãu 
crauo que efie junco trazia, fe ef pa- era o inuerno della expedido de to. 
lhpu pela terra,& dk era o que en- do, por [era vinte d' Abril do anno 

. ganou a Triíl:áo d' Acunha. Verda- de quinhentos & noue, quando 
de he quede[pois per tempo vendo chegou a Cochíj vindo ·do cabo Co 
a gente da terra que aguelle fruéto morij, (;]Ue elle tomou com affaz de 
era eíl:imado entre os Mouros, qne . trabalho, foi recebido honradamen 
tem comrnunicaç~o com dies, te pelo Vifo-Rey dom Francifco. E 
vieráo a emeii.der em húas certas poíl:o que logo no mez de Mayo 
aruores,que dão hum· fruéto co · clle Diogo Lopez podera fazer via~ 

·- baga deJouro_, que tem o meft~G. gero pera Malaca por fer na mon-
fabor de crauo: & começarão de o çáo, a que elles chamáo pequena, 
trazer aos portos de mar â ver fe lhe em que os ventos não faõ tão gêraes 
clauáo por iílà algúa coufa. E no & tendentes,cotno no mez de Sep~ 
ánno de vintefere em hum porto tem pro: deteuefe té vint' oito d' A~ 
daquella ilha, onde [e perderão Ma goíl:o pera correger os namos que 
nuél de la Cerda,& Aleixo d' Abreu leuaua mal repairados. o ·yifo. Rey 
capitães de -duas naos que l'áo pera a alé ~os éj elle Diogo Lopez leuaua 
·Jndia (como veremos adiante,) a- ac câ do Reyno,lhe deu maes hnn1 
charão eíl:e fruéto já como coufa de q foi por capitão Garcia de Soufa 

· efbmada,a moíl:ra do qual veyo ter com feílenta homés dearmas:entre 
a efl:e Reyno. ~nto ao gengiure, os quaes i'a Francifco Serrão, & Fer-
eíl:e era verdade que a terra o daua, não de Magalhães; da ida dos quaes 
mas não quácidade pera carregação, eíl:a vez & outra que fezeráo co~ 
Eorq agente não fe daua ao defpor·: · Affonfo d'Alboquerque, quan~o 
fómente ortauáo algum por verem tomou Malaca, fuccedeo muito 
que os Mouros folgauão com elle. danno a efl:e Reyno (como a dian-
A praxa tambem os Cafres dedétro te veremos.) Eafsi lhe deu o Vifo~ 
do ferrão da ilha traziáo algúas ma- Rey que leuaíle como degredados 
nilhas della,, & era de mui baixa lei: da India, a Rui d' Araujo que em 
fem os daquelle porto de Matatana Cochij [eruia de tbefoureiro das 
faberem donde a elles auiáo. Diogo mercadorias, & a Nuno Vaz de 
Lopez vendo que todolos fundam é Caíl:el- branco, que andara e~ Or-
tos defua ida áquêlla ilba, .acabauão muz co.m Affonfo d' Alboguerque: 
C~ll ~ão po~co fr~él:~: ~~lll~ l~~ o ~ i!to po~ ~~~~ ~:~ dig~~.enças c1ue 

· auia 
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auia entre· elle& ~ ViÍO-ReyJE .al~ 
·vús quiíerão dizer que a razão porq 
~llc ViÍO-~ey deu efk nauio maes 
ta Diogo Lopez,,& o fauoreceo tan-
to no bonl auiaméto que lhe man-
~ou dar pera aquella viagem ,foi per 
:.elle Diogo Lopez fer húa das prin-
cipaes partes,que fauoreceo as cou-
fas âelle Vifo.Rey por fe achar ali: 
em tanto,<] quando rornOLl de Ma-
laca , porq remeo éj por eíl:a razáo 
Atfonfo d' Alboquerque lhe pofe!Te 
algum itnpedimenro á íua vida por 
a eíl:e tempo jâ feruir ·de gouerna,.. 
dor, do cabo éomorij onde veyo 
ter be1n desbaratado,eípedio os na-
uios que-trazia com figo que Íe vief~ · 
fem pera Cochij, & elle roca batida 
fem tomar a çoH:a da-India, fe veyo 
,a efie R eyno, como logo veremos 
110 feguinte capitulo. Partido Dio-
go Lop«:z de Cochij a oito de Sep-
tembro, foi tomar·o porto da cida-
cle Pedir, ~ue hc cabeça do Reyno 
deíl:e nome.: hum do~ muitos qu_~ a 
ilha C,amatra tem,d~ q a diante fa_ 
remos relação.No qual porto achou 
cincO'juncos,quefaõ naos de gran-
de porte : aos quaes por ferem de 
Bengala & Pégu, deu duas bandei-
·ras das quinas Reaes ddl:e Reyno 
cm final de paz pera feguramente 
nauegaretn fem de noífas armadas 
receberem damno. ElRey de Pedir 
fabendo de fua chegada éom refref-
to-o mandou vifitar: defculpandofe . 
de: o não vir ver por dbr nul. def ... 
poíl:o,com palau_ras em q moíhaua 
ter muito contentamento de viren1 
~ fcu,.porte ~~~~ d~ el~ey d~;~~-~: 

·rugai , com guem elle de(ejaua te-r 
paz & amizade. Ao que-Diogo Lo .. 
pez refpondeo de maneira, que per 
aprazimento d~lle meteo ·ali hum 
padráG qe pedra dos acoíl:uinados 
em os taes defcobrimentos : & per 
o meímo modo foi recebido ·em _o 
Reyno de Pacem , que he a diante . 
pela.cofia da ilha vjnte leguoas,on-
de meteo outro, ficanJo dl:es dous 
Reys em noífa amizade. E poíl:o q 
o de Pedir lhe _-daua carga de pimen 
ta de muita que fe ah colhe & car:.. 
reg.a pera muitas partes~ ellc a não 
C]Uiz aceitar por ir auantc; temend0 
que ndl:a de.rença de tomar algúa, 
vicíTem maes júcos dos q ali achou, 
que ·o impediílem ou foffem dcrr 
-noua a Malaca de foa ida , por eH:es 
dom;portos de Pedir & Pac_etn fe .. 
re1n ~requentados ~e muitas naos, q 
ali vem carregar por caufa das mer-
cadorias q neUes ha, & afsi nos ou-
trç,? Reynos ddl:a ilha c,amarra: 
Diogo Lopez poíl:o q fe deu a grão 
preífa ·por elle f er o primeiro per 
quem Ma~aca foubeíTe de fua ida: jâ 
quando chegou a dia , eíperauão. 
por elle;Da fúda·ção & füío da qu~J.~ 
.& grandeza da ilha C,am3tra a ella 
fronteira com os Rey110S" q fe nella 

. conthem, a diante mui parti_cular ... 
mente faremos men~ão; aqui baíl:e __ 
faber que eíl:a cidade eíl:á íituada nó 
canal, que corre .entre a terra finnc; 
do Norte que he da_ Afia , & a ilha 
C,atnatra da banda do Sul : a qual 
Malaca fica quafi n? meyo delle fi-.. 
cuada _en1 alrura de dous graos·dã, 
pane do Norte.·, & o fan~ament:E>, 

-- -- - ~ , M. ddl.a 
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. <lella jaz ao 1origo do mar per diíl:á- de, . ~como gente aifombrada.do 
eia de húa leguoa) & com hu1n rio noffo nome, tanto q~w ,,:-10 furgit 

·que vem do ferrão, hça cortada em Diôgo Lopez,· rodos em g~ral co-' 
·dms partes,& ambas fe. cõmunicáo meçaráo acodir á ribeira: & muitos 
. per bl'1a ponte. E po{to que tod::ilas bat6s de [em iço do grande numero 
cafos eráo de madeirJ,tirando a mef de velas~ ali eíl:auáo furtas,,feruiáo 

. guita & algúas do apo[éto d'elRey, de húas em outras, & do mafpera 
tinha a cidade húa moil:ra de tanta a terra,como gente maes remerofa 
mageíl:ade afsi pala grande.zada po- de nôs, que efp::mtada da nouidade 
t1oaçãc & numero de naos,que eíl:a- das naos & fei~áo de trajo,q os nof.. 
uáo em feu porto,& tr::ifcgo do cõ- fos leuauáo. Somente tres na.os que 
curf o da gente do mar & na rer-ra: ali eíl:auão dos pouos Chijs geute q 
q ouueráo os no Cfos· fer mayor cou- habita a maes occídental terra que 
fa, do que fc dizia,& q nell~t.tinháo fabemos,qne be a região do Synas, 

.,.dcfcuberto rnaes riqueza,do que era .de que falarão os Geographos, &. 
.a da Incha. Os moradores della tam:- delles táo metidos de baixo do NorJ 
bem vendo as noífas naos, & o ap- te, que vfaõ vdbr panno, & outras: 
·parato das foas bandeiras, trombe- couíàs a noffo modo : guando vi·-: 
.tas,& artdharia q aífombrou aquel- ráo o trajo dos no.lTos, perô que ti~ 
las prayas : ficarão muito ma~s ef- .nhão noticia delles pelos l\1ouros~ 

~pantados por v~rem maes em nós como peffoas fof pcitas logo con-, 
.pera temer, do qu~ os lJQ.ff os vi~o ceberão o contrario do que lhe dif-; 
nelles~ Os moradores da quaf chif- ferão. E a mofHa que <lerão diffo,1 

mados l\1abyos,pofro q érão Mou- foi em feus batêis rodearem con-' 
ros que gfaalmente auorrecem o fiada & fegurameme as noífas naos:. 
nome Chr:iíl:ão : eíl:cs como ainda & fe leixaráo de chegar muito a 
não eíl:auão afsim1dos do noífo fer- ellas ·, foi pola ordenança da terra, 
ro, náo nos tinháo tama.nho odio que atê os oiliciaes da cidade as 
como a nação dos,Arabios,Parfeos, não irem defpachar, ningue1n pó-; 
& Guzarates que ali auia eíl:anres, de ir a ellas. Auendo jâ bom pe.; 
& nauegauâo na India,por caufa de daço que Diogo Lopez erl furto,. 
~lgum damno que tinháo recebido quafi em modo deíl:e coíl:umc che .. : 
de noífas armadas. Os quaes com gou hutn barco á fua nao , & per-
infamias q punh~o em noffos coíl:u guntou que gente era ., & donde 
n1es & cõmunicaçao,tinháo inclina vinha , & que mercadoria trazi-
do muito o pouo gentio q ali auia: ão , & . iH:o da parte do Bendara 
;ifsi como Bégalas,Peguus, Syames, · goucrnador da cidade. Ao qu~ 
Iaos~Cbijs,Luções,Lequios,& outras Diogo Lopez mandou rcfp~.mdcr 
n1uiras gérações que por razão de que era ca.pitáo d'elRey de Portu-
~~m~r~!o ~o~c~~r~~~ ~qu~!!'1 cida::; gal.~n~~do per ~l!ç ~o ~ey daquellà 
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cidade com êertãs'cÕufos,quecotn-
priáo a bem ddla. O qual batel 
frm maes interrogações voltou lo-
ªº & dahi a pouco vlerão dous 
b ' batéls com gente maes limpa: hum 
era.da parte d'elRey, & outro o 
Bei1dara feu gouernador-, em mo-
do de v1íiração com palauras bran-
das & maes íimuladas, q verdadei-
ras: ao que· Diogo Lopez refpon ... 
.dep com o rctorno,gue ellas reque-. 
riá_o.Paífado aquelle dia,& o feguin 
te de fua chegada, que tudo foráo 
viíitações,ao terceiro per ordenança 
d' elRey poíl:o elle em modo de re-
ceber a embaixada, que Diogo Lo· 
pez dizia q lhe leuaua: mandou em 
feu lugar Hieronymo Teixeira com 
1101n~ de feu ir~ão , tomando por 
defculpa de não 1r em peífoa por vír · 
mal tratado, & tªmbcm por aquel .. 
le feu irmão vir ordenado p~ra · a
quelle negocio, como elle pera ca-
pitão da frota. Chegãdo a terra em 
dous ou tres batéis embandeirados 
'com gráde feíl:a de trombetas, che .. 
yos da 1maes limpa.gente da arma-

· da que acompanbaua Hieronymo 
Teixeira : foi recebido de muitos 
Mandarijs d' elRey , que he a maes 
nobre gente d~ cidade, & por lhe 
fazer màes honra leuado em hú ele-
.fonte muito arrayado, & todolos q 
o acompanhauáo a pê tê chegarem 
ás cafas d'elRey. O qual no modo 
de [eu tratamento moíl:rou eíl:imar 
muito fua ida, o q lhe d1íf e da parte 
d' elRey dó Manuel,de que1n leuaua 
húa .carta de crença efcripta em Ara-
bigo : co~~lu~~~o ~!l~ ~m Ç~a r~f: 

pofl:a que dl:e [eu recado feria hú n8 
dé paz & amizadc,que nenhú tem-
po teria poder de o defatar, & que 
em Gnàl diúo elle mandaria logo ao 
Bendara que aquellas foas nao_s fof-
fé em breue,& mui bé def pachadas. 
Com as quaes palauras Hieronymo 
Teixeira & os que o acõpanhauáo -
vierão mui contentes por ferem a-
companhadas :'de muita honra que 
lhe fezeráo, & de oilgúas peças que 
lhe elRey . deu em retorno das que 
leuauão. 

é A P I T V LO ·IIII. 

!f (omo per induzimento do 
'13endara gouernador de Ma 
laca elRey ordenou de matar 
todo/os nojfos: ê5' cometerão 
'JJiogo,Lopez. es'1ãdo em a faa 
nao jugando o enxedres: é§ 
da inuen.rão delle naquellas 
partes,f5 como<JJiogo Lopez. 
fefaluou. • 

Via naquella cida 
de tres homés Co-
bre qué efiaua to:. 
do o cõfelho d'el-
Rey ,o principal q 
era o Bendara por 

fer feu parente tinha a adíniniíl:ra-
çáo da juíl:iça & quaíi de todo go-
uerno do Reyno: homem abfoluto 
em feu offi.cio & ty~anno per con-
dição, & accrcadenós mui odíofo 
por razão defl:a cobi~aJ co1no logo 

-- · · -- M z. veremos. 
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vere1rios~ O outro auia.nome Lac-
fa~áD::t que era capitão gfral do 
mar :m modo guc acerca de nós he 
o almirante, officio trazido a nós 
do vlo dos Arabios , fe auctnos de 
dar credito á etymologia do voca-
bulo: & o terceiro fe chamaua Ta-
n1ungo, a quem pertencia ó nego-
cio da fazenda .. E como acerca .dos 
~ andáo chegados aos Reys he en-
fermidade .mui géral paixão de cõ-
\Jetencia, por os feus ceumes darem 

·menos rep0ufo q os outros:eráoeíl:es 
tres homés mui enfermos ·def\:a en-
fermidade, caufa de todolos males 
que fobreuem aos reynos, onde ella 
reina maes q os proprios Reys, co · 
mo aconteceo a eíl:e. Por~m eíl::aua 
'? odio. afsi regulado ent~e elles, que 
do grande que Lacfamaua & o Ta-
múgo tinhão ao Bendara por fer 
macs foberano : vierão . fazer con-
cordia entre ambos pera fempre o 
contrariarem. E porque com noífa 
chegada elRey teue logo algús con-
felhosiobre o delpacho de Diogo 
Lopez , & o Bendara alem do odio 
de Mouro teue outra caufa maes 
principal pi;ra cõtrariar noífas cbu-
fas, que foi fer mui bem pei~ado de 
todolos mercadores Mouros ali re-
fidentes , em cujas mãos andaua o 

· cõtnercio defl:a cidade pera a India: 
como era homem q tinha ante el-
Rey muita auél:oridáde,fe os outros 
o não contrariauão, logo em Hie-
ronymo Teixeira·poédd os pês em 
ter~a,nelle & nos de fua companhia 
qmftra elRey executar o fc:u confe-
Jho,,que era dar ordem como todos - -- - - ·-- -· 

foífé captiuÓs & mortos, & as· naôs 
1netidas no fundo . M:is quando via 
qne cíl:es dàus contrarias fcus im-
pediáo có fuas 1razóes o que elle a-
moeíl:aua,& que niíl:o lhe la muito 
in ereíle;, teue modo como elRey 
ouuio [ecretamente algôs n1ercado"'. 
res deíl::es,per quem elle era rogadc:>.' 
Finalmente bús & outros ~ndt1ziáo 
a elRey que a eíl:c Reyno não vic;ífe 
algúa daquellas cinco v~las ; pera a 
qual obra fe fazer a foµ faluo, orde-
nou elRey dcconuidar a Úiogo Lo~ 
pez : & porque remeo que dle não 
quifeífe aceitar eíl:e bãquete nas foas 
cafas,por q ma~s fegurar íimulou q 
por honra de capitão· de tal Rey q 
de tão lõge lhe enuiaua embaixada,, 
queria celebrar eíl:a feíla em húa 
pra,ça vii.inba ao matem hum grã.. 
·decadafalfo de madeira cuberto de 
muitos pannos de feda.O qual ban~ 
quete aceitado per Diogo Lopez a 
força de f e não poder e[cufar fem 
manifeíl:amente moíl:rar defconfi..: 

· ança , foi logo auífado per mç:yo de 
hum Iauha de cafa de hum Iao cha..-
mado Vtimuriraja, o maes rico & 
poderofo de toda a cidade, como (e 
verâ a diante,quando Affonfo d' Al.'. 
boquerque neíl:e proprio cadafalfo 
lhe mandou cortar a cabeça, como 
a hum dos maes principaes auétores 
dcftes tratos & d' outros piores de q 
cllc vfou. Diogo Lopez tanto que 
foube que as honras daquelle cada-. 
falfo que fe começaua armar, eráo 
pera mataren1 a ellc & .a quantos 
leuaíle comíigo : ante que vieJ.Te o 
dia limitado & a obra do cadafalfo. 

· foffe 
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foff e maes ai.Jante , fingindo noua criíadas ao final ordenado .. Toman-
d~ença de' hum defaíl:re que o man- do todolosMalayos per cofrum~ os 
cou de hum pé mar:idoufe defculpar dias ante deíl:e em g eíperauão pór -

. ~41 elRey, .f,,ora que elle fentio ore- em effeito eíl:a traiçáo) iré & virem 
écyo que !Diogo Lopez tinha, ora aos no!fos nauios a c01i1prar & vé-
rper qualquer outra çaufa : per indu- der coufos leues por n_ão aueré por 
firia .. do Bendara conuerteo eíl:a o- eíl:ranho quando foílem ao cafo. -
bra· a outro modo, conuidalo a que Dizendo todos aos no{fos que por 
Jnandaífe receber â cidade húa fom- . fer fóra da monção, dhua a cidade 
·~a de crauo & de outras ·drogas & pobre das .mercadorias ~ elles que-
mercadorias porque defl:as lhe fen~ . rião : & tambem algús dos noffos 
ria maes fotne. por ós requerimen- . ·a quein Diogo Lppez daua liéença 
tos que_,cada dia tinha Cobre iífo,di- _ fazião outro tanto na cidade,& po-
zendo que por lhe dar ' bom auia- rém mae~ a fim de ver & notar_,as 
menta as tomaua a algús mercado- coufas della,que por razão de com-
res que as tinháo pera carrngar pera' pra. E fendo jâ paífados quarenta 
a India & Bengala. QQç·manda!fe · dias em que afsi da noífa parte: co-
quem auia de receber_, & foffem 1no da fua aui~ eíl:a cõmunicação 
homés ordenados pera quatro par- & commercio,tendo o Bendara hú · 

-tes por efrar em quatro máas, mo- intento;& Diogo Lopç_z outro, nó 
firando fer neceífario per efl:e mo- dia ordenado defl:a traição : mari-
do o feu dcipacho por fe receber dou Diogo Lopez atê trinta peífoas 
tudo em hum dia : porque fendo pelo modo q o Bédara'ordenou,a re 
per 1muitos, e[candalizaria a algús ceber o-crauo cõ algúas mercadorias 
1nercadores efl:antes ali_, vendo que que auiáo de dar a troco delle. Idos 
fe negara a elles carregar primeiro, eíl:es homés á cidade:, veyo á nao de 
fendo dos primeiros qu~ eráo ali a- Diogo Lopez com algúa gére bem· 
portados fegundo .ªordenança da tratadá em m9do de folgar, hum 
cidade_, que quem primeiro chega mancebo filho de Vtimutirá}a : a 
primeiro fe parte. Pera o qual dia chegada do. qual foi a· tempo que' 
ordenou húa armada de muitas lan- Diogo Lopez efl:aua jugando o Cll-

çháras & calaluzes de remo que e- xedrcz, & ránto que entrou em a 
íl:eueífem detras de hum cabo,a que nao, deu Diogo Lopez de mio ao. 
os noífos ora chamão Rachado, q enxedrez por o agafai-har. O Mouroi 
fc:râ obra de tres leguoas da cidade ·como leuaua no peito fua maldage 
contra a India_, & a hum cerro final por fegurar ma'es a Diogo Lopez,&. 
vidfem fobre as Qoífas velas: em ~ [e deter té gue vieffe o final que ef..; 
qual.t~tnpo auia de eílar em a nao peraua,pediolhe que tornaífe ao ja-
de Dio·go Lopez hum filho de Vti- go que o gueria ver: & defpois que 
mutirája com ge~1te pera o matar as o vio armado & o 1nudar das peça-' 

-·· . -- --· ~ ~- - - M 3 e11tendeo . 
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entendeo õ que era,& diffe que tam- as quaes auia a cafà de húa vélha q 
bé entre dles auia aqudlc jogo Jmas per nenhum preço a quiz vender,& 
'<]Ue ~1áo tinha tantas peças, & co- 'daua por rcfpofb a quantos parti .. 
rneçou ele vagar ir perguntando re- dos lhe elRey tnandaua cometer, q 
lo nome dell~s & o modo de íeu 1 elle Rey & fenho~ era dá terra & 
·andàr,pordilatar o tempo ré ·o final .que bem lhe podia tomar fua cafa; . 
que ,ef peraua da terra,que ~mia de fer mas qlle -per . fua vontade nunça. a 
def pois que deílem nos que lá eráo, leixaria,porque como ella era o bec 
E pofio qu~ feja cortar o fio defre . ç0 em que fe criara, ell,a aufa de fer 
cafo em que dhmamos , porque a- o ataude de 'foa fepllltura ~por quan..: . . 
cerca de nós he recebido t]ue eH:e to ndla mádaua que a emerra{fem.1 

jogo'de enxcdrez fe inuentou entre · . .Vendofe el~ey tá~ cont~ari~do ne-
os Arabios, por darmos rnaes hurh fie feu appet1te daqlle ed1h.c10, por. 
~uétor ao liuro de Pol ydoro Vir... que fegundo a difpoíi~áo · do fítio 

.. gilio que tratou dos inu~ntores d~s & da traça,a caía defta velha lhe fi-
' - ·_coufas,faremos húa peque.na digref.. caua»por embigo das foas_,& conui-

faõ reeitando o que temos fabido nha damnar muitas por faluaradb: 
<la inuenção dellc: lier doutrina de todauia mandou fazer os paços,& 
-hum liuro efcripto em Parfeo cha- que a cafa da velha ficaífe falua con1 
111ado Tarigh.> que treladamos de- fua feruintia pera fóra, de maneira q 
fia língua : o qual he hum fúmario lhe não f~zeífem nojo. Os quaes 
de todolos Reys que-forão na. Per- paços def pois que farão acabados, 
fia, tê hum cerro tempo q os Ara- como erão húa das m3gnificas & 
bios com fua feéta de Mafamedea fumptuofas obras daquelle tempo: 
fobjugarão. A qual efcriptura diz q · tinháo tanta fama,,que qualquer pef. 
naPerfiareinouhum.PrincipeGen íoa q.uevinha á corte d'elRey,os 
tio chamado Nixirauhon, de alcu- auia de ir ver, por dhrem perto da 
nha per Parfeo antigo ~!fera, & cidade onde elle maes reGdia. E a-
per Arabigo Hádel, que quer dizer certando dous ·embaixadores que 

' jufi:o : por fer homem ndb parte eráo vindos a elk d' outro l}ey feu 
de jufü~a táo inteiro, que quando vizinho,de irem ·ver eíl:a obra:qua11-
acerca dos Parfeos querem louuar do tornarão a elRey Nixirauhon,, 
hum hometµ defia virtude, dizem: louuarãolhe muito· a magefiade & 
rk hú Nixir~uhon. E entre muitas infiruétura da obra : & hum delles 
-coufas que fe delle efcreuem ,he que que era philofoph~ per fim de todo-
querendo fundar hús paços em búa los lom1ores , diíle que lhe parecia 
aldea,por fer lugar graciofo de mui- .aquella obra húa pedra preciofa,em 
tas ag~oas & boa comarca·, foi ne- qne a natureza quiz rnoíl:rar quão 
ceífano c~mprar mui_tas proprie- perfeita era, & qué o cafo enuejofo 
~a?c:s ~~s -~~~i~hos ~~ !uga~: ~n~rc ~ imigo ~e !~da perfci~ão por m

1
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' cu lar tão perfeiti(çim~ coufa,bufca~ ' porque fentindo ºoutro d erras que 
ra a maes vil que achou,& a pos no vinha naguelles faltos de prazer, ti-
meyo della, & dta fora a cafa da- rou.hum couce,com éj lbequebrou 
quel1a velha: ~úe fe efpanraua mui- húa perna,& elle ficou doendo[e da 

'to delle,por fatüfazer a conrumacía fua dor da maneira g fez o cáo: O 
della~ poder fofrer aquelle grande fenbqr do cauallo fazendo pouca. 
·deffeito e1n tão perfeita co~fa. Ao con_ta do mancebo ficar afsi,foi feu 
-<.]u_e elKey refpondeo que ~aes fe 'a1niriho,& acertou de eíl:ar no me-
.e{pat1taua delle,fend_o homem phi- yo da rua hú buraco de húa coua ar-
lofopho, não entender que a c~tfa tunhaqj,da qual não fe efguardãdo, 
daquella velha era a melhor peça q meteo o cauallo o pê;com éj dera o 
'OS paços tinháo, & .que lhe dauáo couce: & o fenhor por fe tirar do 
maes luíl:ro & decoro, gue quanto -perigo,deulhe rijo das efporas,co1n 
ouro nelle efté1ua : porque naquella ~o c;auallo por fair, cahio pera húa 
pobre cafa fe via fer elle j ufto ás par- ilharga; ficandolhe a perna. quebra-
tes, & não fumptuofidade da obrâ da pela cana. As quaes coufas nelle- · 

.ficau~ infamado de vão & predigo Rey fezerão grande efpanto, donde 
em coufas materiaes como era a iri- tirou q os jnizos de Deo~ eráo maes 
ftruél:ura delles. Porêm por lhe não profundos do q os bom és querião 

1 parecer que confentia na vonta- entender : & que pois eráo táo par .. 
·-de da velha por gloria de fer auido ticulares,que de.ciáo aos brutos ani-
·por juíl:o, lhe queria dizer a cau:- 111aes,que fariáoacercados hpmés q 
fa· que o mouera a não a efcand~li- tem plantada no animo efta lei cõ-
·zar : em que veria proceder · maes mup.1,éj' não deuem fazer o que náo 
-de vicio que de virtude, por ter feu querião que lhe .foíle feito? Donde 
fundamento em temor de pena.En- quando a velha lhe negou aquella 
tão começou a contar, q fendo elle fua cafa,peró que elle lha podera to-
mance~o indo per húa rua, vira ir mar,temeo muito o jui~o de Deos; 

'·diante íi hum mãcebo traue.ffo que éj alguem podia tomar a fua a elle 
trauaua pelo caminho com todos,o ou a feus filhos ; do qual feito elle 
qual vendo. d.lar hú .cão a húa porta philofopho podia crer que -aquella 
fef!1 lhe ladrar né fazer . coufa algúa, juíl:iça q elle Rey obrara cõ.a velha, 
tiroulhe com húa pedra, & fezlbe fora maes temor de pe11a,q amor de 
hú arremeífo q foi a[si certo & de for virtude. E como c-01n eíl:a & outras 
ça,q lhe quebrou búa perna: & paC obras de tanta ju.fl:iça q efte Rey fa_ · 
fou a diante faltando <X gloriandofe zia em feu tépo tinha grande fama 
de o cão ficar efganiçádofe cõ a dor. per toda a Afia , & fobre a virrndc: 
E indo elle afsi neíl:e prazer, foi dar natural tinha outn parte adqµerida, 
com hú homem q '.ia a cauallo: & que era doél:rina de letras,por razãQ 
parece que o cauallo e~a maliciofo.a das quaes amaua os doétos nellas: 
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cócordáô a eHe muiros phílofophos~ lho: & porque no jôgó 1~ grat1dc: 
Enrre os quaes veyo hum chan1ado preço, tornou por born pronofrico 
Acuz Fárlu; gue lhe trouxe o iogo do filho ferlhe dada a noua a temp~ 
do enxedrez, náo com. rant6s peças que o ganhoLJ ,dízén9o fer final que 
como nós vfomos, fomente com auia de fer viél:oriofo,& do cafo lhe 
aquel!as que conuinbáo ao nnme. pos o nome cbamandolhe Xároc.! 
rodos magiíl:rados con-í 4 n.aqud- Sobre .o qual riafcimento fo tirarâo 
las partes fc regê as republicas·: qne- gran~s juizos,& frgúdo c011ta efta 
rendo elle repre[ent,1r nefbs peças chroniéa,elle nafceo na,era de Ma-
o gouerno de hum Reyno em mo- hamed,de fetecentos & noue,& te-' 
do politico,donde o jogo.ficou em ue'por afcendeme Pifces, & eíl:aua 
vfo, & o te1i.1po foi defpoís accref- Iupiter & Venus em ·conjunção na 
centando & diminuin~o peças, eÍ- .caía d~ Libra,& o Sol na decima:& 
quecendo a theorica que d1:e p.hilo- per eíl:e mopo vae o hifioriador di~ 
fopho queria plaptar no animo da- zendo toda a Gruaçâo dos planetas~ 
qudles que gouernáo. E. algúas como homem que fe quiz moíl:rar 
peças de marfim que nós ouuemos aH:rologo.E deita palaura Xároc P,.º 
da India,o" Rey efiá fobre bum ele- demos entender que acerca de nós 
fante,& o roque ·a cauallo, & ·cada .anda corrupto efte modo de dizer· 
húa. das peças com a diH:inçáo do xaque do roque,porc1ue eíl:a'palaura 
officio que tem, & dos Parfeos paÍ- Xároc Parfea hc compofta de duas 
fou efie jogo aos Arabios : os. quaes partes,Xá & roe. Xá denotação da 
faõ rão dados a i.lf o & tão defrros Real dignidade q fomente cõpete ~ 
ndle,que andando carninho,de cór peífoa do Rey, donde ao éj ora rei-
fem auer peças o vão, jugãdo con'10 na n~ Pedia fédo feu proprio nome 
fe teudiem o tau oleiro diante. E o Tamáz,antepoé eíl:a parte Xá ,dizé-: 
grio Tan1or Lange,a éj muitos cor- doXatamdz,como fe diíieíiem o fe~ 

, ruptamem~ cliamáo Tamor Lam, nhor Tamáz, ou como dizem a el-
. cuja ·vida nós temos em Parfeo , & Rey de França, Xira. Ao modo do 
de que ao tempo q cqmpunhamos qual philofopho Acuz Farlu, uão 
dta hiíl:oria , tínhamos tirado em por imitar a elle, porq ainda eu não 
no!fa liuguoagem boa parte ç1ella: tinha viíl:o eíl:a biíl:oria,mas porque 
fédo Partho de nação & fcnhor de em modo de arte memoratiua a 
·toda a Perfia, a cafo pos.nome a hú memoria poddTe reter eíl:a doéhi--
filho de h~a das peças do enxedrez, na moral,como vfou o philofopho 
& a caufa foi dla. Eíl:ando com hú Cebétes na pinturadefua tauoa,que 
feu capitão jugando eíl:e jogo, ao quiz introduzir a virtude; & rnpro-
tc:mpo que elle com hú roque daua uar os vicias: afsi per artifido de JO-
xaque mate,lhe derã.o nou:c que füa go de tauoas reduzi toda a Erhica de 
!ll?lher Catalu ~gon parira hu111 fi- Ariftotek:s em que e11trauão rodalas 

virtudes 
~ ·. 
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virri1des & vícios per exccífo & per ·, uão oiog0 topez ~ não com Cot .. 
defeito. O qual tratado dirigi á ln~ peita que dell-es telldfe, t-r:fls como 
fanra .dona Maria, que defpois foi anjo que Deos ali pos p~ra ·vigiar.as 
princefa de Caíl:ella filha d 1

elR~y vidas da·qu~lla fua gente. ·rorqne-
-Oo1n Ioão o terceiro ~10IJ0 fenhor: cerro quem cuidar peíl:e perigo; & 
com o qual ella ju'gaua. E tendo eu em· outros mmtos que ame & de[ .. 
propofito de poer a Economica tá- pois os noílos paífarão; verá quanto 
bem en1 jogo de cartas,& a Poliri- noíTo Sénhór· quiz moíl:rar que g 

ca neíl:a de enxedrez , por til:es tres defcobrimento deíl:a·s. partes pro-
ferem os maes commús jogos, ao cedeo tnibgrofamcnte : porque: 
1nenos por nelles aprenderem os onde desfalecia noífa prudencia, ali 
homés o nome da virrude , & co- acudi:l elle,com fua mifericordia,co-
n10 fe dtuem auer no vfo della, jâ mofe mofhou nefie grumete. ·o 
que não-ha hi tnodo pera leixaré de qual neíl:e iníl:ante tirando os olhos 
jugar: vi eu táo poucos deuotos do· dos Mouros, & oulhando pera a 
primeiroJ q não quiz trabalhar nos · cid.ade, com.o jâ os Mouros an .. 
outros. Tornando á no{fa bifroria, dauão matando os noífos, que erão 
em ·menos tempo do tj gaíl:amos receber o crauo, vio vir algús cor .. 
em fazer efia digrdfaõ,erão vindos ret1do contra a praya > onde efia ... _ 
da_cidade d~ Malaca ás noífas naos uáo certos marinheiros efperando 
maes de vinte barcos,& de dous em em os batéis por elles. E neíl:e m~f
dous [e punháo a bordo como que 1no tem.po em húa das outras naos 
vit1háo fazer feira con1 os noífos de mui perto de Diogo Lopez , o ride: 
algúas coufas que traziáo pera os te- . eíl:auáo outros Mouros em os bar ... 
rein occupados niao: & o filho de _ cos, a quem çra encomenda-do a· 
Vtimutirája eíl:aua fobre Diogo Lo entrada della : Cobre o vender da~. 
pez com o ef pirito . maes -pronto . coufas q elles traúáo pera diísiinu,. 
quando lhe feri~ feito o final pera a lação deíl:e feito ., de aluoroçadog 
obra a que vinha , que nas peças do fem guardar o final que eíl:aua af-
~nxçdrez. O coração do qual como fentado entre todos pera darem a 
dlaua determinado, náo o leixau~ hum ternp<? , . começarão de vir 
aífoffegar: & de quando em quan- ás criíadas com os noífos ." De ma-

.do aleuantauafe, & punhaft:_em pê neira que juntamente aísi ndra 
Cobre Diogo Lopez que eíl:aua bai- nao & cm tc:rraJcomo em húa ilhc;-
xo pronto no-tauoleiro, & acodia ta onde outros marinheiros dl:a .. : 
.cõ a mão a hum cris arma ao modo uáo cozendo hum·pouco de breu 
das .noífas adagas. A qual coufa de pera brearem o feu batel, via eíl:e 
Cima da gauea via hum grumete grumete b l'Umor dos Mouros ~on~ 
c:iue feruia de gajeíro, por eH:ar co11~ tra 0.11 i10.lfos :.& mouido maes pe~ 
o fentido nós :Nlouros· que rodea·· Deos,q fabendo. o éí.dizia,c.omeçou· 

- · · · -- · a gran: 
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a grãn_des vÕzes dizendo a Diogo ella começou n1eteralgús no Lndo, 
Lopez: Senhor/enhor: rraição,,trn.i- os mais q fü.:auão, foráo bufc;lr abri 
ção, ma tão os noífos. Aas quaes pa gada da cidade; onde eíl:aua a.íl~íl:a
lauras Diogo Lopez fubiramente [e da ao loncro da ribeira hú cõprido, 
leuamou rijo dando cõ o tau oleiro Janço de ~telharia, q a éfl:e fin1 de 
.em terra: có o qual fobito mouimé emparar e"íl:as ve~as fe poíera dous 
to o filho d~ Vrimutirája & os que dia~ ama. E pofio que Diogo Lopez 
cfiauão cõ elle;afsi ficarão cortados locro lhe podera fazer maes damno, 

.. parecendolhe krem fentidos t3ç. pre~ re~olheo[e ao poufo onde eíl:aua, ré 
fos por iífo, q hús per hú bordo & faber parte da genteq tinha em ter .. 
. outros per outro f e lançarão rodos ra: & achou que cõ ella lhe faleci-ão 
. aos bateis, em que vieráo. ~ndo · feíienta bom és, em q entrauáo ·at-
Diogo Lopez vi~ eíb reuoha nos gús que matarão vin.doíerccolhédo 
Mouros, & as outras da terra & no aos batéis, ql{ando Francifc9 Serráo 
mar, por.cuja c~ufa o grnmete,bra- ºefcapou, de que hú delles era o pilo 
daua: a grão preífa mandou batéis a to mór da armada-, & ~fsi dez que 
terra acodir a Francifco Serrão, que eila1.1ão na ilheca cozendo breu.Dio 
có tres ou quatr0 gn1n1ctes,éj fugin go Lopez paílado aquel!e fubito ac-
ào da cidade efcaparão em hü. batel, cidére, & fabédo per Franc1fco Ser. 
vinhão muito apertados de algús .ráo q Rui d' Araujo com algús que 
barcos dos imigos, que os tratauão efl:au~o conÍ elle éni húa cafa onde 
1nal, tt q II?e valeo hú batel em que feitorizauão as CC?ufas;a q erãó idos, 
fa Nuno Vaz de Caftel~branco, Fer fe posem defenfaõ quando o come-
Í1áo de Magalhães, Martim Guedez, terão: parecendolhe que pois ficaua 
q rróuxeráo ef\:e bat.el entre as noífas viuo, quando Francifco Serráo o 

-, vdas pera os defender cõ ~ artelha- leixou, que era neceffario ef perar té 
ria. Ndl:e meímo tçmpo tambem a faber [e era morto elle ~ os outros, 
armada q efiaua de tras do caboRa- & fobre iífo fedeterminaria no que 
chado, começou a fe de(cobrir, a fariáo. Porém em dous di_as que fe 
qual coufa afsi meteo a Diogo Lo- ali det~ue ·pôr caufa de os auer, nos 
pez em cõfufaõ, védo o grande nu._ qqaesforáo & vieráo recados Ceus,& 
mero das velas, & quão mal aperce do Bend<Jra,toda acõclufaõ foi man-
_bido ef\:aua pera as efperar:q o maes daremlhç:tres g~umetes per vezes:& 
pr~es cõ[elho q teue,foi dará vela, . dous erão os moços que eUe Diogo 
& ante de foa chegada picar as ama~ Lopez achou na ilha de S. Louren-
ras, por não auer maes tépo, & foi ço:.& outro hum negro, & cõ elles 

. _ efperar os ih1igos q vinhão mui [o.- dezoito ,babares de çrauo, & iíl:o có ' 
berbos e~. o gráde numéro de gen- artificio ef perando de o ter cõ hum 
ie, &-.vel:-S c1_ trazião. Poré def pois q recado d' elRey que foi o derradeiro, 
~xp~r~~1~~ª~ª~- a:n~íf~-~~~~!ha~ia, ~ dando gra~1de~ ~e(culpas do cafo. 

· Dizendo 
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Dizendo que ao tempo que fe feze- tép~ fer per os Portuguefcs n1etidl i . 
ra ell'e era fóra em húa quin{iaá: & fogo & fan o-ue:. fe lhe não valdiern , 
q fegúdo tinha fa ... bido, ~ cafo rróce . os g la fic•n~ão 'por iíl:o 4,os teuef~ 
dera de Mouros q trataüao na India; fem em boa guarda. Feito a vela do 
a qué os noíf os tin-hão tomado cer- r.orto de Malaca, ante q romaíle a 
tas 11aos,q cm modo de répreíar_ia o· ilha, a q os n.oífos chamão Poluord 

"' cometerão. Diogo Lopez védo que ra,q ferã delta quaréta leguoas,onde 
ddlc não podia auer maes dos q lá efperaua fazer agu:ida, tom9u dot1s 
ficauáo, os quaes fegundo dizião os juncos,éí ião pera ~alaca: o primei 

,moços,podiã~ fer atê trinta & tátos, ro delles afsi foi trabalhofo_A cuíl:ou 
teue con[elhos có os capitães: &,af~ · o defpojo delle fete ou oiuo homés 
fcn taráo fer· maes feruiço d'elRey dos noffoss & o outro per hum de .. 
p~rtirfe & trazerlhe poua deíl:e def- faH:rc ouuera de cuíl:ar a vida d~ Hie 
cobriméro, q tom.ar tmenda deíl~ ronymo Teixeira, & de trinta ho .. 
traição. No qual feito .podiáo rece- més que Diogo Lopez mandou me 
bei: mayor dáno,q dos captiuo~ q t1e ter nelle defpois de o ter rendido de 
ficauão, porgue eH:es mui breue re- noite .Garcia de Soufa co111 o feu 
medio podião ter per refgate,ou per nauio T~forea. O qualHieronymo 
qualguer outro modo, q bem -pare. Teixeira não 1a a maes, que pera có 
ceífe . ao capitão mór da India: & os outros o teré afsi rend\doperpo-. 
maes como a nauegação daquella pa da nao capitania, ré que vie[e a 
parte de M:_laca fc; nau~gaua cõ ~é- n1a~baã ~o de[~ejarem:m:sco~10 
to geral, a q elles chamao monçao, · os Iaos fao homes que vfao mmto 
fe pcrde!fem oito dias por eíl:ar já defte ardil, fazem logo os nauios to 
no fim della, era forpdo ef perarem_ dós repartidos erri camaras, a que 
ao menos tres me[es pera tornar a- clles-chamáo peitacas, pera eíl:e vfo,; 
quel le tépo pera fua n~uegação_. Fi~ que pode1n alagar a nao de aguoa 
nalmente viH:o todolos inc<;>nuenié Cem lhe entrar na mercadoria; per ó 
tes, foi aifentado q re· partiíTem; & qual artificio táto q vi~ão ' os noífos 
por efpedida mádou Diogo Lopez d_entro, como era de noite, .d@rão 
tomar hú homem & húa molher,q rombos nelle, & meterã,o tanta a-
tomaráo nos barcos, q eíl:auáo ven · guoa q daua já pela perna aos no[ ... 

. dendo a bordo das naos o dia do fos. Os guaes vendofe naquelle pe-
aleuantaméto: & merédo a cadahú rigo, recolherãofe ~os c.1fiellos da ... 
húa fera pelo cafco da cabeça,em hú uante,& bradãdl? pelo capitão mór: 
barco dos feus forão poftos em ter- em lugar de lhe valer,mádou dar hú 
ra. cõ·r~cado a elRey, éj per aqlles pique ao cabo,per onde o tinbaatoa -
dous vaífallos feus lhe . .rnandau~ no do temédo q indo[e a nao ao foüdo, 
tificarrqueatraiçáocometida cufh- feze!fe ce~obra~ _a elle: com que ó 
ria áqu~!!a Çua ~ida~e ~~te d~ ~n~it~ jun~o fi~_~u ~·!õta~~ ~~ inar, q

1 
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.f euou da cõpanl1ia das outras vdas~ · chegar então bem desbaratado d<=! 
indo Hieronymo Teixeira & outros · feito de Calecm: em compaL1hia 
a Dcos miferícordia: 111as ~_prouue 3 dos.. quaes capitães Diogo Lope.z 
Deos que [e teue tento pera' que par, não quiz ir; temendo que Affonfo 
re cor'riá)ainda que era de noite)que d' Alboquerque fingindo algúá.cou7 

foi ter corn elles Garcia de Soufâ, fa .o quifeífe impedir a vir aqueHe 
que os faluou.Paílàdo cfte t~abalho, anho, por razão do faqor que. elle 
leix~ndo o junco como rerdiclo Diogo Lopez deu á parte do Vifó-" 
veyo furgir á ilha Poluoreira, onde Rey, quando aii efteue l'lO ternpo 
eftene vintedous dias r'efazendofe das fuas differéças.E daqui d~ Tra'uá 
de algum corregimento· q·os.i1a'uíos cor em faneiro de quinhétos & dez-, 
auião mífter,&ali queimou o nauio, fo fez' á vela pera e(te Reyno a vinte -

. ca.pitão Gon~alo de Soufa por . não fere d'Abril, & rnilagrofamenre cbe 
ter gente do mar pera marear:&-em gou á ilhaTerceira mui desbaratado 
fe fazendo daqui á vela, perdeo a porfe não q~erer ir repairar a Co-
~nao Sanéta Clara, capitão Hierony- chij ~om receyo de Affonfo d'Al-
1no Teixeira em hú baixo, aó qual boqµerque: tanro temem os homés-
deu o n"ãüio deloáo Nuncz porelle _ áquelles que offendem, quando os 
Hieronymo Teixeira ir por fobta vem poderofos·, que fe defpoem a 
capitão mór. ·E dahi veyo ter ao mayores perigos:, do q faõ ds âam-r 
porto de Pedir : & ante de entrar nos que imaginão poderem receber 
nelle, meteo no fundo l um junco delles. E daqui d~s ilhas defpois que 
de Malaca, que fahia de dentro: do fe proueo , veyo ter a eíl:e Reyno: 
qual porto rota batida veyo deman onde foi mui bem recebido., . pero 
tiar a c?fia da Ind~a , & o primeiro que não veyo tão carregado da fa-
porto que tomou della,foi Trauan- zenda, quanto era a efperan~a no. 
cor,. q dtá junto do cabo Ç9morij. i tempo qu~ dé cá p~~ti<:_>. 
Onde tomou·tres juncos .de Mou~ -
rosque vinhão de Choromandd C A P 1 TV LO v·~ 
carregados de arrpz, de que proueo 
a fua nao pera f~ vir [ó a eíl:e Reyno, 
& o maes deu as outras duás naos 
de fua co1npanhia, capitães Hiero-
nymo Teixeira, & Garcia de Soufá: 
mandandolhe que fe foffem a Co-
c~1ij pe~a tomarem carga por não 
virem boyantes a dl:e Reyno. As 
quaes chegarãq a Cochij, onde Af-
fonfo . d' Alboquerque dhua bem 
Jl~c~~~~d~ ~e mantimentos P°-~ 

f Como Ajforfo d'Jl/Jlrquer-
que deJPois que dejpachotií as 
naos,que aquelle anno <Vierão 
pera efle Reyno, partia de (o, 
chij comhua arrnada pe~a ir 
a Ormuz.: f5 no caminho lhe 
fabreueyo çafa com que cou-
uert eo efla ida ern dàr na ci-
dade Goa. 

Affo11fo ----~ ··-·--
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FFõío d'Alboquer 
que defpois que 
dpedio as na os da 
armada do Mari-
chal com carga 

, de efpecearia pera 
cíl:e Reyno , & afsi os ~1atüos que· 
,mandou á ilha Socorora pera pro-
uifaõ da ortaleza (como atras fica): 
começou ·loao de: entender no re-

~ 

pairar das naos & nauios que lhe 6.-
carão,por todos eíl:arem táo desba-
ratados, g auiáo mifter grand·e cor-
reaimento, & maes pera tanta obra 
ca°mo lheelReymádaua fazer,prin-
cipalmente iríe ajuntar com Duarte· 
de Lemos , & fazer húa fortaleza 
dentro no mar Roxo, & tomar aí-
fento em as coufas de Ormuz, & 
o.utras que cíl:auáo em aberto, pera 
que conpinha andar ell.e fempre no 
mar. E como AffonCo d'Alboquer-
que naturalmente era homem fra'" 
gueiro & ar d ego em os negocios, 
& foccedera ao ViÍO-Rey dõ Fran-
.c1fco com odio de Cuas differenças, 
& [o e iíf o entrou na gouernan.:. 
~a da India com aquella quebra do 
· feito do Marichal , peró que nelle 
não teue culpa quamo·á gêral opi-
nião de todos, por moíl:rar a elRey 
que não era elle homé que auia de 
lançar a perder a India,como lhe ti-
nháo efcripto feus imigos, mas que 
auia de·accrefcentar o dhdo della: 
era tão feruente-no atiiaméto deíl:as 
coufas,& canfaua tanto os officiaes, 
.que o não podião aturar : porc1ue 
nuúca d9rmia . nem aílofiegaua de 
dia & de 11oite1• & queria que todos 
1 - - . - _. . 

tomaífeni a ÍL1a aprdiada andadmà. 
No qual tempo em q Llanto ~urou 
o apercebime11to defbts cuufas; os 
Reys & Principes vizinhos o rt1an .. 
darão viíitar, como dles coílumão 
na entrada de qualquer nouo capi--
táo: entre os quaes foi .Nlelique Az 
fenbor de Dio,& Mdique GupiJ Ceu 
competidor fenhorde B-aróche,húa 
cidade mui principal na enfeada de 
Cãbaya,a cujo poder foi ter Fernão 
Iacome, & outros éj fr perderão có 
dom Affonfo de Noroqha. O qual 
Melique Gupij lhe efcrenia o~ q-ue 
eráo viuos,& que erão tratados não 
como capnuos, mas naturaes por 
foa caufa : & afsi lhe efcreuia como 
tinha cartás do Cairo que o Soldá<;>. 
com o desbarato q Coube q~e ou ... 
uera a fua armada em Dio,fazia ou .. 
tra de maes velas:& que foífe certo 
q elle por fua parte trabalharia com 
elRey de Cambay?, feu fenhor qu~ 
mandaíl'e em tqdolos feus,portos q 
não foffem recolb~dos: pedin~olhe 
elle. ·Melique Gupij que em final de 
boa amizade ouudfe por bem de 
lhe dar húa prouifaõ pera fua~ naos, 
onde: guer que foífem achadns,-náo· 
receberem damno de fuas armadas. 

-Mdique Az tambe1n teue o mef.,. 
1110.requerimento, & confirm~Ção 
da paz que tinha aífei1tada com o 
,Vifo.Rey dom Francifco : ao que 
Affonfo d' Alboquerque concedeo. 
por fcrc:1n duas pdfoas natauéis na. 
qudle Reyno,de g c:fperaua ajudar.: 
fe cm [eu tépo. Apercebida foa ar-
mada,deternlinou ir a Ormuz,po_rq 
como por caufa dos.capitães que lhe 

· - -, focrirão. 
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fugirão : náo acabou o que tinl:a 
começ.ado, & polas nouas que ama 
que o Xegue I[mael Rey de toda a 
Pedia qL1eria entender nelle: temia 
que tão poderofo Principe, de[ pois 
que,meteíle bum pé naquella ilha, 
por fer búa ponte> per que enrrauão 
& fahião toda las mercadorias da Per 
fia, feria trabalhofo lançalo f Óra. 
Ante da qual determinação pos efl:e 
caía em cõfelho dos capirã'es, onde 
foiapõtado q cõ a ida do ViÍO-Rey, 
& gente que morreo com o Mari-
cbal, ficaua a India com tão pouca 
g~nre, que pera fua fegurança não 
conuinba alongarfe longe della: & 
tambem per outra parte elRey man 
daua que foíl'e fazer húa fortaleza 
na boca do mar Roxo, por impeJir 
a faida das armadas do Soldáo do 
Cairo, de que tinha nouas per reca. 
dos de Melique Gupij. Apontadas 
é;'IS quacs razões, ouuerão por coufa 
maes importante acodir a Ormuz 
apteque o Xeque Ifmael o tomaíle: 
vifio como efre Principe naquelle 
tempo & naquellas partes era ter-· 
ror das gentes,por auer mui poucos 
dias qqe cm duas batalhas cam paes 
vencera os maes poderofos Reys 
que fe fabião entre Mouros, o gran. 
-de Tarraro,& o grão Turco. Aíkn-
tada efl:a partida: lcixando Affonfo 
d' Alboquerque prouipa a cofia do 
Malabar com armada pera guarda 
ddla, partia d; Cochij ein fim de 
laneiro· do anno de dez com vinte 
húà vdas entre naos,nauios latinos, 
& de remo, de que efl:es eráó os ca ..: 
pitã~~~ e!le,,~om Hic:ro1)ymo de Li-

... . . - ··- . - . 

ma, dom Antonio Je Noronha, 
· Bernaldim FreireJ Iorge d' Acunha, 
Maríud de la Cer<la,Luis Cominho, 
Diogo Fernandez de Beja , Garcia 
de Soufa, Aires da Silua, Fernão Pe. 
rez d' Andrade,Simáod'Aãdradefe~ 
irmão, Duarte de Mello, Antonio 
Pacheco,Jorge da Silueira, Frar~cif ... 
co. de Soufa Maneias, lorg Fogaça, 
Simão Martíz, Francifco Pantojà,-
Francifco Pereira Coutinho & Frá. 
ci[co Coruinel : em que· irião até 
mil & feifcentos homés. Chegado 
com efl:a frota a Cananor , achou 
Francilco de Saa, & Bafiião de Sou-
fa, que efcaparao das naos que [e per 
derão em os-Baixos de Padua ( co-
mo ef creuemos , ) os quaes leuou 
comfigo com parte da geme que çó 
-elles fe faluou. E fendo canto auante 
como o rio de Onor,mandou Gar-
cia de Soufa capitão da nao Santta 

_ Clara que em o feu batel entraífe 
dentro no rio de Onor~ & fofle á 
pouoação a lhe chamar T1moja o 
gécio c.o!fairo, de que atras fizemos 
menção. O qual Tii11oja co o era 
homem abafl:ado & diligente , & q 
defejaua mecerfe em noOa graça., 
veyo logo com muitos batêis carre 
gados de mantimentos, & refrçfco 
da terra: & def pois q Affonfo d' Al-
boquerque o recebeo com gafalha-
do, c-omo homem de que fazia mui 
ta conta pera os ardijs da guena da-_ 
quellas partes, diffelhe o caminho 
que fazia. Ao qu~ Timoja refpon-
deo qu~ · fe ef pantaua delle leixar 
hús imigos á porta de caía, & ir tão 
~onge fo~er 1n,orad~ noua na . de 
. _, - ....; -· -- -
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outros~ que não tinJ1a l'nui certa: q 
dizia iíl:o porque tinha dentro e1n 
Goa muitos Turcos, Rumes> & ou-
;uas gentes de varias naç&es. Porque 
o Sabayo.fenhor de Goa, que era o 
n1.ayor Principe entre os ~iouros do 
Reyno Decan, auendo por gtande 
injuria terelletanto nome na India, 
& tantos portos de mar J cujas ren:.. 
das lhe imporrauáo muito J não ter 
refifrido co1n fua potencia aos Por-
tuguefes ; as quaes coufas os gen ... 
tios do Reyno de Narlinga, corn . 
qL1e elle tinha guerra contÍ11ua, lhe 
lançauáo em rofl:o. Por a qual cau .. 
fa ajuntara tóda efl:a' geme que di-
zia, pera ante de pnuco tempo fai-
rem com húa groífa armada em 
defiruição do nome Porrugues: de 
que em efl:aleiro efl:auáo muitas 
naos & galeões acabados, & outros 
cm que [e rrabalhaua . Porén1 co-
tno Deos fáuorecia as coufas d' el-
Rey de Portugal & os feus -capitães, 
tinha desfeito em algúa in,aneira to-

. do eíl:e app;irato, & que lhe parecia 
que tudo fe ordenaua na boa fortu-
na delle Affonfo d' Alboquerque 
pera desfazer & deíl:ruir a fogo & 
a ferro aquella praga, que ali era 
,junta: porque o Sabayo era morto, 
& feu filho o Hidalcáo and~rna oc.:. 
cupado nas terras firmes affoífegan-
ào o Reyno, & defendendo de feus 
vizinhos o que lhe queriáo tomar 
m algúas frontarias delle, per:i que 

mandara ir parte da gente que ali 
era JUnta, & que a obra das naos. !a 
maes devagar, que a elle lhe pare-
c~a o P~.d~~ .~aque!l~ ~r~ada Çer 

melhor empregado iie.íl:e feitd de 
Go:,poi.s tinha tão boa conjunção, 
que ir a Ormuz. E por Jiáo pare2er 
a fua Íenhoria que lhe falaua com<\ 
homem que dtalla fóra do jogo, & 
que não auia de rpeter cabedal na ... , 
c:iuelle perigo 1 clle não podia dar 
1nelb?r teíl:imunbo de quão lealm~ 
te niífo falaua,[en~p com meter fua 
peffoa no feito: a qual ·elle offerçcia' 
com quanta gente & nauios tinha~ 
Affo9fo d'Alboguerque,. q9ando 
ouuio eíl:as coufas a Timoja ,ás quaes 
elle eil:eue mui attento : não lhe 
pareceo q'ue vinhão da boca de hú 
gentio, mas de hú nuncio do Efpi .. 
rira-fumo, polo que trazia guarda ... ' 
do em fc:o peito , pofl:o que elle fe 
.fez nrni nouo nefl:e.negocio. E de .. · 
pois que lotmou muiroa Timoja de 
prudente & caualleiro,quiz gueto.:: 
das eíl:as coufàs que lhe d.ilfera, as 

. tornaíle a refumir ante o~ capitães~ 
& fidalgos prinoipaes daqlla arma ... 
da:na qual pratica elle Affonfo d'Al 
boquerque moílrou bé quanto lhe 
àprouue o q Timoja dífTe, pbrq deu 
outras muitas razões em fauot deft~ 
feu voto, por [er coufa fobre q eHe 
trazia auif o dias auia .. Por razão dõ 
qual per Pedro Affonfo. c.f Aguiar. 
eíC:reueo a elRey dó Nfanuel quan~ 
to lhe unportaua fer fenhor de Goa, 
porque cõ ella podia fe'gurar o efta~ 
do da India: por não àar fufpeit~ 
aos capitães que eíl:e c.afo pendia fó-
mente de feu parecer~ teue aqud!~ 
cautella de 1nandar chamar Timo-
ja. Finalme·n.te foi aífentado , vifü1s 
todalas razões qtie por pJrte defre - --- - - - ~afo 
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çafo de Góa (e derãoJer a maes im- fobre elles do tempo que foráÓ lan· 
porta Me ao dbdo aa India, que to çados de Onor, & vieráo pouoar 
do o de Ormuz: & pera eil:e fe1rn cfta cidade Goa (como atras e[creue 
'T.imoja [e efpedio logo a fazer ~en- mos quando fe ~lle foi offerecer.ao 
te pera ir em companhia de Affon- Vifo-Rey dom Francifco.) E"tam-· 
[o d' Alboquergue, como fe elle of- bem que elle Timoja defejaua ~er 
fereceo ; ·porque alem de fer homé meritos per feruiços ante . elRey dó 
de fua peffoa,& trazer gente adeíl:ra Manuel & feus capitáes,pera lhe fa~ · 
da no pelejar 

1

daqlla cofia> era mui zer algua honra da merce nas terrf\S 
ncceífario pera a entrada do rio,gue -Cubditas de Goa, por já em outro 
elle fabia mui.bem. E porque eH:e tempo ter nellãs húa 1boa herança~ 
~afo qe elle ir fazer gére, daria auifo de quç efiaua esbuUndo per hum 
a Goa: lançou . fama que Affonfo feu irmão, homem / poderofo cha-
d' Alboquerque o queria leuar com·- inado Cidábhára ífimoja: o qual 
íigo a Ormuz, por fer home1n que alem defte damn0 lhe tinha feito 

--·fobia os negocios do mar:. & como outro mayor mal,que era tomarlhe 
clle era querido da gente, em breue a molher, & morto hum filho.Par-
fez quanta auia rniíl:er: 110 qual tern tido Affonfo d' Alboquerque daqlla 
po Affonfo d' Alboquerque o foi ef.. ilha Anchediu.a· def pois que eíl:e Ti-
perar á ilha de Anchediua tomando moj~ veyo com f ua ajuda,. como 
aguoa & lenha,& fingindo corregi- tinha prometido, chegou á barra de 
menro de algús nauios que leuaua Goa a vintecinco 'de Feuereiro, húa 
mal aparelhados. Algµ quiferâo quinta feira ao meyo dia:& primei-' 
dizer que a diligencia que Timoja roque ef creu amos a ent(ada della 
teue e1n ajuntar gente} & aperceber per armas, a mageíl:71de da propria 
't~oze na ui os d.e:remo; não foi tanto cidade pede 'que def creuamos o feu 
por 11oífa parte,,quanto porque auia fitio, l3ç, antiguidade de fua funda-' 
já annos que elle tinha grande con.. ção, com o maes que conuem per~ 
tenda com efl:es Mouros de Goa,& melhor entendimento da hiftoria..: 
fora ordenado por capitão mór da 
annada, que elRey de Onor ·trazia .LI V R O~ 

' 
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~SI A DE I OA O D E BARROS. : D OS FEITO S.QY E 
. os Portuguefes fezerão no defcobrimento,~ conquiíl:a das terras, 

& 1nares qo Oriente: 90 qual fe contbem o que fe fez ·~1a-
- r quellas partes no tempo que Affonfo d'Albo- . 

querque foi,gouernador da 
ln dia. 

5' (apitulo 1. '])o fttio da cidade Goa,(5' da opinião que fltemd~ 
faa fundação: f5 pouoação da terra, é5 tributo que pagão os 
feus moradores. 

CIDADE Goa, 
qu~ ora he parri-" 
monio deíl:e Rey-
no de Portúgal 
rpêrropoh Epifco 

. pal das que temos 
11a India, eíl:á íirnada e'in a terra, a q 
os naturaes chamá o Canará,em húa 
ilha per.;nome Tiçuarij , que quer 
dizer trinta aldeas : porque tantas 
auia nella, quando ós Mourós a cÕ-
qúiíl:aFáo, & tantas lhe pag~uá0 di-
reitos da noui:dadé que colhião .. A 
qual ilha não tem outra coufa que 
lhe dé eíl:e nome da ilha, fenáo fer 

· torneada de do_us eiteiros de aguoa 
· folgada per duas entradas que o mar 
faz na terra : húa da parte do Norte, 
onde eíl:á íituada a cidade : & outra 
da banda do Sul, 01_1de ~lla am~gua
mente foi fundada , a q ora os nof-
fos chamáo a bárra de Goa a velha, 
que he de mehos aguda,& que não · 
faz tantas ilheras demro , como o 
outro, á ~ane~~~ d~ t~~ra , a que cá 

per vocabulo Arabico ·chamamos · ' 
Leziras. E lá dentro eíl:es dous eíl:ei ... 
ros fe <;Õmunicão ambos, & fazem 
pernadas pela terra:algúas das quaes 
recebem rios de aguoa doce,q vem 
de cima da ferr~,a gue-elles chamão 
Gare. Üfompriméto deíl:a ilha Ti .. 
çuarij , começando do Oriente.no 
paífo chamado Beneíl:arij~onde ella 
paífa á terra firme tê o mar entre as 
duas barras, que efiáo c01ura o Po ... 
nente,ferá tres leguàas : & de largu• 
ra, húa. E ou que a natureza ali os 
produzia , ou que folfem trazidos 
([egLmdo'algus querem dizer}rodo o 
circuito dos efl:eiros deíl:a ilha hci 
coalhada de lagartos da aguoa:cou-
fa tão grande,que engolé hmn bezer 
ro jâ de·boõs corn~s, _porque algús 
lhe virão na boca não acabados qe 
e~golir, porq a armação dos noui~ 
lhos lhe· efcachaua . muito a~ quei~ 
x4das. Os quaes laganós a r:izá'o .po~ 
que dizem ferem ali trazidos donde· 
veyo a multiplica~ão de tantos,.foi 
. .. N p~r 
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por_guardarern- a c~dade q~e fe n~o ter~1po '"'aquella imagem .rece_beo ali 
paíle per gente de p~ en~ algu_s p~ílos adora'i.ªº· _A ~ual ~ouía deue;~os 
que de baixam ar dao vao,prmcipJl. crer que for afs1)porq como o betn-
n1enre, o de qondalij, a éj os poffos auentmado São Tho~ne connerteo . 
ora por 'effa caufa cbamáo o Paffo muita parte daquellâ região da ~n.: 
feco : po1:q!fe não chega couíà viua , dia)de qne ~1oje fabe_mos muitas ca-
á aguoa, gue logo per elles n:ão feja fas feitas per elle na terra Malabar, , 
enaolida, de ·maneira que os efcra- & principalmente a que elle fundou 
uo~ não oufaõ de paífar a nado á ter- per fuas proprias mãos em Chora-
ra firme. A ilha em fi he_terra grà- mandel ; afsi deíl:a feP1é[e do Euan-
ciofa & de boas aguoas, & não ala- gelho, que.elle per aquella promn-
.gacliça, rrias empolada e~ algús ca- eia femcoll, podia auer algúa chr~
beços, güe fazem a maneira de val- ftandade em Goa.Tambem defpots 
les,ferril de rodalas coufas q fe nella ao tempo qµe c.ompunhamos e!ta. 
plantão & fe1neão. Em que répo,& · chronica, nos foi trazido da cidade 
per quem eíl:a cidade foi fundada,o Goa o trdlado de húa doação que 
nouo della auena obra de quarenta bum Gentio Rey della chan1ado 
annos ante qúe entraílemos na In- Mantrafar filho de Chamandobata, 
dia , q era feito per hut1.1 Mouro fe- & vaílallo d' dRey de BiG1aga, deu 
nhor della chamado Melique Hocé, a hum pagode: de ceitas terras pera 
<)Uando os Mouros que fugirão do mantença dos Sacerdetes,em que as 
Reyno . de Onor, a vieráo pouoar, fazia ~fem-as &: liures de pagarem di ... 
corno atras ~foreuemos falando nas teitos algús, fegundo o vfo da terra. 
coufas de Tin.1oja,em tépo do-Vifo- _A qual dçação eíl:aua efcripta em 
Rey. Mas o antigo della acerca dos · húa pafta de meta~ em letraCanarij, 
n1oradores,afsiGentios corno Mou~ & auia cento .& quarenta & bmn 
ros,náo fe a~ha ·memoria ,ou efcrip- anno que era feita, & foi aprefenta ... 
tura q á noíla noticia vieífe: fométe da em juízo no anno de mil & qui. 
tem todos fer confa antiguifsima. E nhemos trinta & dous á iníl:ancia. 
fegundo algús finaes,qúe fe acharão de hu1n Gentio chamado Luco ren .. 
nella defpois que a ganhamos,pare- deiro,por razão de fe ver que as ter-
ce que em-álgmn tépo foi pouoada _ ras daquelle pago~e ná o eráo obri ... 
de Chriíl:ãos : hum dos quaes foi a- · gadas pagar trinuroalgum,como as 
char[e hum Crucifixo · de metal an- propriedades profanas. O principio 
dando bú homem desfozédo os ali- da qual doação começaua neftas pa 
ceces de húas cafas,q Affonfo d' Al- lallras : Em í1ome de Deos, que he 
boquerque d:tli n1andou leuar 'com criador de todos os tres múdos,ceo, 

. folennidade de proci!faõ á Igreja,& terra,lúa,&,eíl:rellas,aquem adoráo . 
defpois o enuiou a elRey dom Ma- & nelle fazé fua boa fombra,& elle 
!JUe~.1 ~º~? ~nal que já em algum he o q as fuíl:enta: a elle dou muitas 

• J --· - - '- -- ---- -.... - -
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oraÇas: & creyo nelle,o qual por a- . fondamet1tos de pedra & cal,de que' 
~10r do feu pçmo lhe aprouue vir nã~ ha noticia de feu fundadot,que 
romar carne a ef\:e mundo, &e. Per com nofla entrada rodos farão ar-
as quaes palauras pare_ce q naquelle rafados, tomemos por fundamento 
p~l'lo auia notici~ de Encarnação do o nouo lume de fê que neHa acéde-
Filho de Deos, & em outras inaes a mos, & as pedras da architeétura & 
baixo,que he no final do Rey, cqn.. policia de Hefpanba, q nella a leuã-
feíla a Trindade em vnidade. E po~ ramos: cõuertendo no{fa penna na 
, q ao prefe1~te n~o temos .outra me- relÇlçáo de como antiguamebte a-
moria da fodaçao deíl:a cidade Goa, qnellas terras maritimas farão culti~ 
fenáo deíl:a barbara & mal treladada uadas,& como os Mouros entqráo 
doação , & inuenção do final de. nellas )& de íi á viél:oria q. nos Deos 
Chriíl:o crucificado q ali fc achou: deu na tomada ddla illuíl:re cidade~ 
fundemos os feus aliceces fobre elle, Segundo cõmum · opinião do gen-
pois todo outro fundarnéto ora feja tio daquellas partes ( porqne de táo 
dpiritual ora temporal, pera fer fir- anriquifsimos tépos não ten1 efcrip-
me & fegúro,ha de fer fobre eira pe. tura ) as t~rras marítimas la1fçadas 
dra Chriíl:o redcmpçáo noffa. E de- . ao longo de húa corda de forrani~,a 
moslhe graças et~rnas , pois lhe a- q ~lles chamãq Gáte per nome cõ:. 
prouue que eíl:e feu pouo Chriíl:áo . mum, a qual corre per _diíl:ancia de 
do nome & fangue Porrngues, en- duzétas leguoas tê ir fenecer no ca-
uiado per hum ráo chriíl:ianifsimo bo Comorij (como jâ efcreuemos): 
Pnncipe como foi elRey dó Manu- a mayor parte deíl:as ter~as faó al;i:-
d, mereceo ir tirar aquella imagem gadiças,& qu::i.íi húa horta!regada de 
enterrada nos aliceces da géte pagaá muitos rios, que dece1n deíl:e Gáte,, 
dos Gentios & perfidos Mouros: & & retalhada de efteiros que á entra-
com gloria &'louuo.r delle md1110 da domar faz.De maneira q como 

· Chriíl:o liure daquelle barbaro cap- ora exemplificamos o iítio de Goa 
tiueirofoi poHo em altar de catho- ' ferem às ilhas q a torneáo, ao mo-
li~à adoração. Com q aqnell;i ci~a- do das leziras que fazem· as. inuerna. 
de lugar de idolanía & blaf phemia das & e.recentes dos rios: afsi dizem 
he hoje não fomente magnifica per elles <] eíl:as terras he húa t~rra fobre 
edificios,illuíl:re per armas,&- groáa poíl:a & quaíi natdro do interior do 
per cómercio, mas ainda fanéta per ferrão q trazé a força das aguoas & 
facnficios de facerdotes na Sê ca... areas rebatidas do mar,maes q terra 

· thedral primás dagudlàs partes , & propria & natiua daquelle lugar. A 
per_ oração & doéhina de muitos razão diíl:o fer afSi eftá rnanifefta, 
religiofos de faõ Francifco , & faó porq como fobem á Cerra Gáte,náa 
Domingos,éj reíidem em feus con- romão decer comogêralmente ve--
uentos. Afsi que leixados os antigos _mos em todalas ferranias1 1nasficão 

N z.. em ' 

,, . 



t'J)a Seiünda Decvida 
e· 1 . 

ell1 búa planura de terra mui chaá, tdl:imun~o muitos dos nô{fos que 
de maneira que parece d1:e Gáte hú andar~o naguellas p~rres) cõ q nem 
muro: a terra do cume do qual he vemos cidades nem Pyrames i1em 
hum eirado fobre o alagachço gue as fere fózes do Nilo: tudo o enxur~ 
tem ao pé)& .q a natureza no prin..: ro atupio, &fométe lhe leixou ade 
cipjo da. criação pos aquelle muro DamiJte,& omra de Raxct& Buru. 
altifaimo pera amparo do impero q luz, per onde defc:urega a foberba 
traz o grande Oceano no rem po de- de foas aguoas no mar. E por não 
fua furia. Os fin2es do qual [e v~ ao traz.er eíl:es & oueros exemplos fbra 
pé do Gáte em algúas partes delcu·· de-cafa,cóuerramos os ólhos ao nof-
bcrtas,onde {e acham uito calcalho [o Tejo,& maes notauel ao Monde-
& oíl:rariacoalhadacóelle,& rebati go,q fendo hum rio CUJO curfo ferâ 
da das ondas do ma.r:o qual rebater pouco maes de vinte leguoas,g aue~ 
porlhe frr jâimpedido cõ cinc_oues râ de Coimbr:i á Serra d~ dhella, 
& duas lcguoa;; de terra defia alaga onde ellc nace,náo te metédo nelle 
diça,ou fobrepofia dcllc & dos rios, (enão húa plebe de riachos de pouca 
cõuerte em lhe cerrar fua barras, no aguoa, cõ que jútos á foa no Verão 

· tépo do inuerno. cõ muitas areas q he tão poucaA [e paffa a váo delta, 
_lhe torna'a·engeitar das qelles de:fcar em muitas partes pode tanto cõ fuas 
regão nelle. E ain&1 foi caufa-de fc: pequenas enxurradas, que á viíl:a 'de 
macs prefies coalbaré dhs ilbas;al- noffos olhos per efpaço de cincoét:a 
gús baixos 

1
& ilh~tas q ja~{áo ao pb · ann0s tem cuberto muitos edificios, 

daqoelle Gate: o q parece poder fer, & húa ponte debaixo de outra,&; 
& q em algúa maneira não tem o- enterrado grandes & magnificas ré 

1piniáo impofsiuel. Porq fe vemos q plos quafr tê o meyo: éj fará a poté. 
todo o Egypto(não falando de tem- -- eia de outras aguoas & centenas de · 
pos an~iq~ifsimos em q1Jea]gús hi- tantos feculos? Afsi q ora a opinião 
floriographos & philofophos quer'é dos pouos,de q tratamos,feja verda-' 
que tudo foi mar) m:is defpois qlle · d eira ou falfa, rodos fe affirmão que 
foi culü1.pd9 de [ementes & habita- ~íl:as terras q d.l:ão ao pé doGáte,os 
·do de tantas & tao fumptuofas cida- primeiros habitadores q teueráo,foi 
des & miraculofos Pyrames,q forão gente pobre,q·deceo de cima da ter-
auidos por milagres do mundo cõ ra Canará,que be a plana q di{lêmo~ 
foa altura : tudo o tempo enterrou ' eH:ar alem delle : & como em ma-
11áo per terr~motos;mas cõ terra fo_ ninhos fem fenhor vieráo" aprouei-
brepoíl:a, q o Nilo trouxe.das poei- taro que podiáo defies çapaes valá-
ras da Ethiopia,& maes cõpridas & doos & cultiuandoos á m~neira dos 
profundas cauas pera o centro da adiques de Frandes,tê qu~ o tempo 
terra, do que en1 altura fobre a foce & a continuação do trabalho os fe,z , 
~e!la he o mo~~~ Iaur?: ·De q fa~ fe~tiles & vi~ofos. Finalmente mul-

. · · ~iplicada 
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ti plicada-a gente~ .& p .beneficio da fi~~do, O; Rey~i,Q. de DeÇan. té fe (a~ 
cultura,vierão os-p~incipes ~ fer~ho_ zerc11:1 fenhd~~s de Goa, com gue o 
ro~ daquelle interior do Reyno Ca- gel'1tio _da te~ra_ ficol,l fubdito 'nefta 
11ará a c;onquiflar efla pobre gcnt~: lei de lhe pagar q q dãcÇs pagaµ ão ·ao 
& tanta foi a cobiça,q !~e vender~~ feu princip~. E ao.tépo quç nó~ cn.:. 
a h~rança q elles ~ fe.us padr~s ti--_ ~ra~os na Indk1,era fe1:1hpr 9efia ci~ . 

_ nhão adquirido per, (uor de feu r?- dade Goa)1_úrp Mou,rq per. ~~01ne 
fi~, & foi pçr dl:a f!?lhcira. 9mie _ Soay c;apitão 'q'dEey do Oecap,:a ' 
entre dles,& o princ~pe q ~s trouxe que cõmúmére chàn:iamos ~a.bayo·: 
a.eíl:e çíl:ad<;>,hú contrato perpetuo:. o .tjual tjnha .muito nob~ecidó çll3: 
em que· cada parentella tomou húa · · cidad.écõ.edi.fidos.& trato.E pc:>rql1C 
certa comarc~ de· terra,da q~1al fe o".' co~ flt~,& defp.óis cqm feus .6l~os 
brigo o pagar ~,quelle.prin~ipe & fcus. & ·~~Úos,& a~i .com out~9§. çap,~tá_fs 
focceífores ~1u tant.o .cada a~1no,fem delJe I\eyno Qçcan peJa ll!ªYºrpar 
maes crefcer o~ dirp~t)u~.r, quer ~s tç çio tempo ~ontéd~n:i.<?s pe~, ggef.-
terras renddfem ou nao,ao qua:l ~h- ra .:.fare~o~ ,no feg_uintç .c.?piculq 
reiro elles chamão Cociuarado. E o relaçá.o con:io,os,Mo.li.rps vjerão cõ. 
modo q reri: enrreíid~fo.pa~ti.r~e quiftar o.J\~ynoDecan,çl_qndcpro:-
foro,he que os ~eiquib~rç~ ca~ecei ce~eráo ~s c~pii:ãcs _pe~ ~s quaes ell~ 
ras de aldca q ve1n da linl?age dos · ao prçfcnt,ç efiá rcpar~.í~o. . .. , 
inaes principaes daquel!a pouoação, . , .. • 
fazé cada anno lançameto per todo- C A PI TV L.O )I., -
los m;radores, fegurído· ~ P-ofsibili- ' •, . . . . . - . . . . . 
dade de cadahú,~ quapdo i1ãà che- f (om; os Mo.uros [e Je_zerão 
ga cfle lánçamento ~ co1~tia qu~ fa~ . h ,J "fl d R 
obrigados pagarpsmef~osNe1qm- J!n o~esper coqut a · 0 ey~ , 
bárés a poem de fua caía, ~s 9uaes e rio"Dec~n.,f?'. ef/ado de Goa. : 
al-deas repartidas ,por comarcas ref.. · , 
·pbndé a húa cab.eç~,. a,que chamá<? tN T 'R A,O A 
Tanadària ao modo que vemos J1C.. ~"' , ??s·. ~o~~os per 
fle.Reyno,cujas rêdas fe_encabeção armas ná India ~ 
cm al.moxerifados, vocabulo Mou.., 'entre . os .Gentios 
riíco maes ·que nà~ural · Portu_gues: & .dlê~ h,a graí1dc 
Corr~ndo os tépos.ndl:a ordõ de vi- -. _ .. . _ v~r}e?_aqe ,,pr,inci-
da q~e ·tinha o.gentio do .Gáte ~era palro.ente na cõccrà.apc1a d9s tem- ,, 
baixo,principalmente nas co.marc~s pos :. porq.~e ?S fyiouros d~ Reyno 
,dç .Goa, pagaqdo efle cociuarado a Guzarate .a efcreu~m per ~Ju ln:odoJ 
dRey. de Bifnaga, ou aos fe!1hores a o~ do Reyrio pecan por ~urro,& _as 
qu~~ elle o daua por co1:11edia) e~.. cbronicas dos Reys Gentms de Bif.: 

.~rará!'i os Mou~os na !~dia C()nqu1: naga l~~á() ourr~ c:minho : J~ 
: 1, . • 

• 1 

( 
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<])a Segunda ~eca~d . · · _ 
r-ém todos conuem niíl:o,que o có- les donde procedem os que ora faõ 
quiíl:ador foi Rey do Reyno Delij. de Bifüaga.Feiro cíl:e Xá Nofaradü~ 
E nefia -relação que aqui fizemos, fenhor daqudle grande eíl:ado, ler. 
porque todas e~as chronicas ouue- xou nelle por fron~~ir': ao tépo ~~e 
mos & nosforao interpretadas, fe_ fe tornou pera Del1J,.hu feu cap1tao 

J 'b I l ouirernos o que ora tem os Mouros chamado Ha cd Xa: o qua como que fenhoreão o Reyno Decan ~e era ?amem prud~nte ·& caualleiro, 
que falamos: porque fe conforrn~o r:ro qu: ficou co po~ca pente em 
inuito no .tempo com a chromca coparaçao do que ama m1íl:cr pera 
géral dos Perfas;que he o Tarigh de rdifbr á ~1otenci' de tanto Gentio, 
que no principio fize ... mos men.çáo, . como aui~ em torno daquelbs ter-: 
que com outros volmnes da h1fl:o-· ras conqmfl:adas, onde elle eíl:aua: 
ria & cofmographia Pedia ouue- pouco & Pouco fe fez tão podere-
mos daqudlas partes. E feguindo o fo com algúas viétorias, que tomou 

_ que dizé efl:es Decanijs, nosannos aos Gentios a mayor parte daguelle 
de Mahamed de fc:tecentos & [etc~ Reyno Canará. Fina1mente afsi per . 
que faõ mil & trezentos de noífa re- armas,con10 per conucrfaõ dos Gé-
dempçâo, ouue em o Reyno Delij tios á feél:a de Mahamed,& per cõ-
hum principe Mouro chamado Xá uoca~ão de muita géte de todo ge-
Nofaradim : tão poderofo em gen- nero a que dau~ foldo, fez hú arra-
te ~ efiado de terra, que da grande yal de Babylonia: onde fe achau~ 
potencia q tinha fucccdeo por glo- todo genero de gente , de Mouros. 
ria de feu nome querer conquifiar a de Chri(\:áos, porque acerca da cré-
India. Coµi a qual cobiça dtfcédeo ça não fazia muita eleição-, foífem 
àaquellas partes âo Norte vizinhas boõ~ homés de armas , que efte 
ás fontes dos rios Gangc,.& Nilo,có era o mifier pera que os queria,que 
grande numero de gente de cauallo o maes dizia elle pertencer a Deos, 
& de pé, tê que veyo conquifiando & que não lhe auia de tomar fua jur 
os vizinhos q crão Gentios, & che- d1ção querer entender na alma de 
gou ao Reyno Canará: ciue com~ça cadahú : com os quaes m.odos per 
do rio chamado Gáte,éj bc: ao Nor- efpaço de vinte annos adquiria tan-
te de Chaul, té o cabo Comorij, ta gente, que podia per armas con-
quanto ao que jaz do Gáte pera dé1

• tender com fcu proprio Rey. Eíl:a11 
tro contra o Oriente, porque delle do ·na qual prof peridade de fortuna 
pera o mar te1n efias terras outra re- faleceo , leixandõ hú filho per no-
partiçáo em reinos & nome(cof!_lo mç Mamud Xá J ao qual elRey de 
j~ efcreuemos) ~ & pela parte do O- Delij confirmou riaquelle eíl:ado 

· n~~t~ vac cntefl:a~ com o Reyno que tinha feu pae:com lhe poer en-
~~1xa , &.cit~s . Reys ~entios de.fia cargo de pagar cadabu111anno1naes 
~r~o p~~~~nc&a Cá~~r~, er~o ~qucl: ~~~ !~llt~ do qu~ -~ pae pagau·a. 

Paffado~ 
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Paífados algús ãni1Õs cm que com-
p'tio cbm eíl:es1x1gamentos~vendo
fe ráo poderofo, começou de aleuá-
'tàF a ·óbediécia gue deu ia a feu Rcy, 
·âlb fomrmte c0meçando negar os 
pagQ~tr<mtos, mas ~ü1da fendo cha-
-fí1adG per elle pera b ir ajudar a húa 

·g~'ttrà, qu~ fe lhe moueo na Pedia, 
11ã0 quiz obedecer. ·E como quen1 
temia quê defo·ccupado elRey da ... 
qudlas guerras em que andaua, lhe 
. auíá de vir pedir eíl:reita conta de fua 
def obediencia : começou de fe liar 

· com elRey do Guzarate; que jâ na-
·quélle tép'o era Íenho~eado de Mou . 
ros,& afsi com outros vizinhos pe-· 
ra fc ajudar c_om elles. Mas a fôhu-
na o fauoreceo maes,do que dle de-
fejáua: cá Xá Nofaradim faleceo na 
guerra cn1 que andaua, ~ feu filho 
que o foccedeo , por razao dellas fi.:. 
tou dó desbaratado & fem forças 
lJ'érá ~ontender com Mamud Xá,& 
elle táo poderofo,que oufadamertt'e 
ft' ü1.timlou por Rey do Canará,cha 
1~andolhe I;)ecan. O qual nome 
rlizem que lhe foi-pofto do aju_11ta"" 
méto das diuerfas nações que trazia, 
potq Í)ê€anij qm~t nà língua delles 
dizer miíl:iços : donde ficou áquel.-
ks pouos, que ora habitão aquella 
t~n:a, fore1n chaméldos DecanÍJS. E 

. fendo cíl:e Mamud Xá jâ homé de 
ilíluira: idade, canfado da cont!nua-
~áo da guerra,& tambem temendo · 
que f(u efiado fe perdem: cõ a gran~ 
dezã delle por mâo gouerno de feus 
foccdióres : em foa vida ordenou 
d 

( . ,., 
.. czbito c::ap1taes,per os qoaes repar..;. 
. tio todalas fi;~ntarias do f~u Reyno~ 

A hum dos quaes fez capitáo gêral 
fobre os óutros,dando a cada hum a 
con\arca que lhe coube em forte~ q 
réddfe peta dlc, com obrigação de 
ter continuadamente feita pera ade., 
fenfaõ do Reyno tailra geme de ca-
uallo & tanta de pê : & como cada 
bum 1a cõguifiando m.aes terras-do 
gentio, afsi lbe accrefcentaua a ren-
da nellas,& a obrigação de ter maes· 
gente a foldo. Por ter os quaes capi .. 
táes maes fujeitos, & fc não leuan-
tarem com a nobreza do fangue,& 
lianÇa de parentefco r não os fez de 
homés liurcs,fenáo de e(crauos pro-
prios, de que tinha .experiencia per 
difcurfo das guerras ferem -homés 
pera mandar gente,& que lheferião 
kaes. E ainda pera os ter rilaes fub-
d1tos , na cidade Bider q dle elegec» 
por cadeira & 1netropoli de feu Rey-
110 , mandou que cadahum fezd.Te 
· cafas de fou apoufentame1:1t0 : & q 
cadà anno cantas_ vezes f0íf e 0briga- r 

'do vir a elle a' reíidir na corte certos 
mezces, & nàs caías ord~nariamente 
alilia dedl:ar filho, ou par:cmte .maes 
chegado, q t::om defp~fa & appa~- · 
to rcprefeti~aíle a pe.ffoa deLlé capt.• 
tão. Dizédo q pois desfazia foa (or~ 
"te de pcdfoas tâo priricipaes, c@tnG. 
elles capitães eráo, coniiürilia pera 
honi·a & hem de feu efbdo ,. tdidir 
ali coufa fua,éí encheífe aqaelhiobd 
gaçáo da paz,ern qualitÇ> 6llesanda:. 
uáo na guerra:: pois lhe dàu· a làrgos 
r~ndimentos qe ttrras peta áfnbas 
def pefas. As quaes ~df9as-q tefitl1áo 
na corte em lugar ddks Gapit-~és, 
11Q .. ~e1npo q dles meft:(10s. 'ªrão au-• 

N + fentes 

( • 
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fontes em feu . úôme por-final ·de o- peíloa mui nobre , fobi·e. ak~tifas: 
bediencia & modo de mcnage, to- Porém dl:e dar da cabaya, & meter. 
dolos dias auiã.o de ir ao paço dar a cabeça·entre as rnãos,não het?do4 
húa vitta a elRey fazendo lhe húa re los dias,fen~o quando hu~ ~apitáo 
uerencia,a que os Mouros chamão ddks ou gualquer omra peíloa no-
çalerna, & algús çúbaya, principal- bre nouamente vem á corte;ao ino 
1nente no Malayo. A qual corteíia do éj nôs temos na chegada ou efpe-
he hum' ab~ixar de cab,eça ante o fe- dida pera fóra·, beijarmos a mão a 
nhor té a poer quaíi nos giolbos,& elRey em íi~1al de· obedie1)cia : cá o 
a mão direita no chão, & os muito ordinario de cada dia, ql1ando cf\:es 
nobres não poema mão no chão-, vão diante do príncipe, não fazem 
mas em fua propria perna : iíl:o tres n1acs que abaixar a cabeça hüa fô 
:ou guJtto vezes, ahte éj cheguem á vez, como nôs abaixamos o corpo 

. pe!Toa do fenhor:& chegcindo a elle, ainda que direito, qu~ndo fazemos 
rnetemlhe a cabeça entre as máos; noíla ínefura, que quer dizer medi,. 
danr~o a entender-gue ali lha offere~ da; fegundo a etymologia do voca~ 
ce como cfcrauo feu, pera mandar ' bulo &aél:o dacoufa. ~Porgu~abai-: 
defpor de fua vida o q lhe a elle aprou xandonos per aquella rnaneira diá .. 
uer. Endo o fenhor fe eíl:á fatisfeito te d' outra peffoa, damos a entender 
de feus feruiços, tem jâ feiro pera a- que a noffa be menos,q a fi.ia: don-
Gtiellas peffoas. hqa veíl:id~1ra, a que de per úanílaçáq_, quando alguem 
elles chamão cabaya,que cõmú1né- e1n ~equirimentó, ou em vendendo 
te os Mouros vfaõ naquellas partes, · pede .maes·do neceífario, dizemos! 
comprida de mangas, cmgida & a- Mefonüuos,neH:e entendimento,f\ .. · 
berra por diante com húa aba fobre baixaiuos maes, náo tão alto. ,E por 
outra,-ao modo do trajo dos Vene~ que todas dbs '.cerimonias fe inué. 
~canos. A qual cabaya de brocado, tarão nas cortes dos príncipes~ por 
feàa,ou panno,fegund~a qualidade nellasauer tanta precedencia de dig 
da peffoa, o fenhodhe lança fobre nidades, & eíl:as fubditas, a hú prin-
os hombros; que pera dks he cou .. _ cipe : cl1amam9s. a todas dl:as reue .. · 
fade honra> & final publico que o· rencias,corteíia : deriuado qe corte." 
principc: eíl:á delle cõrente. Acaban onde teuerão feu nacimento;o qu~l 
do de receber eíl:a cabaya, torna re- vocabulo-Corte-parece q veyo de 
cuando pera tras,1::tcuruandofe com Cohors,que he Larino,q quer dizer 
o corpo & cab~~a outras tant-1s ve... a ;1o{fo propoíito ajuntan;ento de 
zes, como fez a ida-, fcmpre com o gere ern aél:o de guerra de baixo de;> 

, rofi:onofenhor,téquefeafaíl:abem gouerno de búa pdfoa~ E como,p 
delle: & fe h~ de ~carna cafa,efpera mundo to~o efiá repartido neíl:as . 
que .o .. mande aílentar em cocaras cortes, em q rdidé as cabeças ddle, 
~o ~h.ao i>fegu~do f~u ~fo-:_ ~fe)1c que faõ os príncipes: cadahum or--

. , dc:nou. 
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denot1 modo de fer têuê~endado;& feruar, fo{hnbáo n dle. E áO tet~"ipo . 1 
obedecido. Donde vemos tanta va- que nos entramos na India, de de ... 
ri edJde de correíiàs,& entre os bar- zoito c1pirães queNlamud ordenou, _ 
.baros tão dlranh~s do noífo vfo,, q jà hús fe tinbáo feirn fenhore_s do 

.. as auemos por rifo,& elles as noffas, eíl:ado dos outros , de maneira que 
· pofro que todas vão a eíl:e fim de o- não auia mJés que dres, o Sabayo, 
bediei1cia: & 1gêralmentc todo los Nizamaluco, Madremaluco, Mdiç 
Mouros da India vfaõ eíl:c m~do q Verido , Cógc Moc1dáo , o Abexij · 
diílemos _teré e fies capitães do Rey.. c:1pado, Cotamaluco:os quaes erão 
no Decan. E ainda que dl:es-reíidé- ' mui grandes [enhores em dl:ado de 
res na cor.te ordinariamente auião terra, & riqueza de dinheiro. E o 
·de ir todolos dias a eíl:a ~alema, os 1naes poderofo·de todos era o Saba-
·prpprios capitães não .tendo caufa yo fenhor de Goa, qu.e (como o.ra 
muito manifefi:a de occupaçáo da diílemos) fegundo a noua que Ti-
guerra, ou gram: enfermidade: fob · moja deu · a Affonfo d'Alboguer-
,pena de encorrererp em cafo.de re- que, era falecido: & pela parte quG 
uéis,certas fefi:as do anno auiáofe de temos de feu efi:ado, <]Lze.he eíl:a ci ... 
ap~efentar ante dRey, pera peífoal- · dade Goa cabeça delle naquelle té-
m~nte ir fazer dl:a çalema,tudo ifio po,diremos como fubio a tanta po .. 
a .fim de os trazer fujcitos,& [e nãó tencia. $egundo a gêral opinião 
rebellarem. Mas como os eíl:ados daquelles f]Ue fabião os principias 
11u11ca permanecem em hmn frr,& da fortuna defie Sabayo,elle era na .. 
quanto mayores . ·& maes cantellas tural da P~ríia de húa cidade per no .. · 
ele (ujeiçáó,;tanto mayor caufa pera ,.11e Sabá ou Sauá, porque per hmn 

. ft perdetem,polo cuid~do perpetuo · modo & per outro a nomeáo OS' 

que os fujeitos trazetn de fe libertar; -Parfeos : os quaes quando fo~mão 
fuccedendo o tépo & outros . Reys os nomes patronymícos, dizem de 
~ capitaes d.ef pois deftes, que não Sabá Sabaij: de Fars pola Períia Far- , 
farão muitos,per6 que auia efl:as ça- fi.j : & de Annen por Armenia Ar~-~ ... 
iemas,& cham.aráofe eíl:es capitães 1nenij , & por dl:e modo formão 

. efcrauos d' elRey ,& ellc: Rey em no- . tod.olos outros . : & fegundo efia 
_ me,pouco &·pouco veyo a não ter verdadeira formação , allemos de·· 
maes poder & fer,, do que tem húa chamar a eíl:e homem, Sabaij : & . 
dl:atua: fer adorada de muitos fe111 náo Soay, ou Sabayo, como nó~ 
ter aéto ou potencia pera coufa al- formamos. Elle fendo mo~o pe-
gúa. Somente tinha de [eu aquella queno, feu pac que era ho.mem de; 
cidade Bider com fuas çomarcas,en1 pouca forte, & ga_nbaua foa- vida 
todo maes era hum paralyticp, ou á portl de fua cafa a veuder fruita,.. 
(por melhor.dizer) era capti~10, & o deu a hum mercador groílo _da. 

'· dles . ~s liure~ :~ por'Çe;foíl:er & ~§- !er~a: º. qual P?lo ach~u· diligsnt~ 
_&; 

i 
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&. fiel em _ feuf tratos, defpois que dos Mou~os, que fógiráo de O nor 
foi homem , o ·mandou com vinte ( con~10 diíf emos ) . A qual cidade 
cauallos á India, dos Parfeos que [e ao tempo que a elle romou, era fe-
.carrcoáo em Ormuz : & chegou i1hor bum Mouro per nome Meli-
.a ellab ç:m conjm~çáo C]Ue às veil- ~ue Hócem : homem que naqúeL .. 
dco, de maneira que de hµm fez 1 le tempo que lha o Sabayo comou 
cinto. Tornando a fc:u fet1_hor-colii matando -n elle; tinha nella doze 
o empregodelles, em que tarnbem mil homés. Finalmére feito frnBor 
.gânboU muito, tornoulhe fazer OU:- da cidade, tomou a·s têrrns a·ella fu~ 
tra armação de cincoenta:dos quaes feitas, queerio de granâerendimé-
primeiro que chegaífem á India , to por ferem ef\:as tanadariJs Po~. 
por m.1 nauegaçáo lhe morrerão dá, Cupa, Safete, Antruz, Cmta-co-
os doui, terços, & os que lhe fica- ra, Bardes, Trenar: com eH:outras 
\rio, vend<m por Íeis mil pardaos: ·que çráo nos porros de tnar,aíSi c'o~ -
& ou que não fe atrelieo tornar a'u mo Banda, Colaror, Curai. E a fó .. 
fe11hor com tan1,anha perda, o,u que ra efias tanadarias,. tinbáo no [ertão 
a fortuna o chamaua, (porque clla & nos portos de mar muita~ cida. 
poucas v~zes leua alguem a fom... des & villas, ddla~ gue lhe deu el..: 
mo ef\:ado, fenáo per meyo de al- Rey, & outras que ganhou a poder 
gurn crime cometido ) -leixoufe de ferro : de que efias eráo às prin .. 
ficar naquelle Reyno Decan· com dpaes,, Bifapor metrdpoli foa:, Ra• 
o dinheiro, & foi víuer com o Rey chur, Perzabàr; Bichocondá, Vay, 
da ~erra~ Outros dizem que o mef- Calbergá, Ala por,_ Guimalá, Grará, 
mo fenhor, por ter vendido ef\:es Ruybagá,.Bilgáo,~rhij-,~1eriche, 
ca_uallos â elRey, & não poder auer Pandarápnr, Seguer, Cakhorá, Me-
.Pagamento delles , em. mo_do de ril, Pandla,Cilitacora,Banda,,& o~ .. · 
prefente _lhe deu efl:e Sabay0 fen- nas éj fe vetáô érh as tauoas da noílà 
do ri1<?Çº bem defpofio, como .qué · Geographia. 't;. caufa_ q dize1n por~. 
lhe daua hmn efcrauo : & defi:a en- dl:e ca pitã:o v·eyo ·a f er rnaes pode~ 
trada qualquer que ella foi, ta-nto ~ofo, que os 01:1ty)s : foi-porque lhe 
que tomo_u armas , começou fazer coube em forte dl:as teiras dos por.i 
taes feruiços , que pouco & pouco · to~ de inar , p-ei: que aufa toda a en~· 
veyo a tai1to, que lhe deu elRey a trada & faida das mtrcado~~as da 
cidade Calbergá que a comcífé, E mayor parte doReyno Decan, & 

'- -daqui começou a conquiíl:ar a5 ter- afsi do Reyno Bi-friagá. O qúal Sa~ 
ras dos Gentios do Reyno de Bíf- bayo dos outros, capitães erã m~ 
nag~ -, . que tinha . por vizinhe : ti: mal quifio,porque mórrenâo o (eu 
que com hnm grande pddct de gê- Rey,que dl~s tihh~-o com-o eíl:at'uaj· 
t~ veyo tomar a cidade Goa, que a- leixou hum filho herdeiro moço de , 

1 
pia po~~o~ an~o~ quç ~ra p~u~ad~ cloze am~ós:~ como_c~fie Sabay

1
o fe. 
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· Liiú·o~intô~ Fol ro1: 
achou1 eri.1 Bidet na"t · Õ que dRcy J.1ome,de que os Gentios fout~dores 
foleceo,ouuc feu fello á mão, & a..:. pagauáo (eis mil &quinhentos par.i · 
brindo feu tdl:amenro porq o 11ãq daos,& a~ ilhas ou lcziras de Diuar,-

1 achou á fua'vontàde, fez ~utro, em Choran,Iúáa rres 111il & nouecétos: 
que: fe fez teíl:améteiro ~ gouerna- & os paffos,per que e11tráo & faem · 
dor do Reyn.o , & titor do moço. da ilha de Goa á rcr~a firrnc, que fáõ 
Tornado a cerrar & a fellar o refia- Pangij,Oaugij,Gondalij,Beneíl:ariJ, 
mento com a chapa & fello d'd- Agacij re1idiáo as fuas entradas & 
Rey , publicamente cõ aétos (olen.: .faidas dous mil & duzé~os pardaos~ 
ncs o mandou abrir,& logo em cõ.. Alem deftas rendas éj crão dh-eitos 
tinente notificou aos capitães a mor & empoíl:os nas entrad:is & faidas 
te d'elRey,efcrcuédolhe'que nenl~·ú per terra, na propria cidade auiae ... 
boliífe , c'omfigo : ante cfl:eudfe1n· fl:outros aísi do q vinha de f6ra per 
cm fuas terras, por quanto compria mar, como do que fe fazia adia: o 
afsi ao ferui~o d' elRey & paz de to- que (e chama Omandouij,cantúlia; 
do o Reyno·,pois fabiáo quantos in praça,panos, betde, t:fpecearia,ca~ 
fulros fazia gente folra,que fealeuá- nybo;boticas,ortaliça,apas,fogueos, 
carão nos taes tempos. Finalmente tudo ííl:o rendia trinta &itrc:s mil & 
dahi a poucos dias cafou o nouó tantos pardaos pouco maes ou me ... 
Rey cõ húa filhé! fua por fic2r maes nos. E poflo _gue no tempo do Sa-
:tbfoluto fenhor ; .& pofto que erão · bayq & feu filho o Hi.dalcáo não 
efias coufa~ mui notarias, o grand9 andauão cíl:as rédas tão altas, çomo 
pqder qUe tinha fez encolher· os ou. agora cm nolf os tempos andáo,quc 
eras; porq alem de fer grão fenhor fo~ente ·· os cauallos importáo oi-
cm terras & poderofo de gente de ·tenta mil pardaos : auia em te~ po 

· guerra & apparato dc1la, era mui ri. delles muitas terras que traziáo os· 
co de'd.inheiro. Cáfegundo fama, Mouros,~s quaes_dRey d,om Mariu 
'fomente o eíl:ado de Goa lhe rendia el,defpois que efia cidade foi noílà~· 
quinhentos mil pardaos, por cíl:a as mai1dou per Affonfo d'Albo-
maneira : a cidade cem mil,cntran..: · querque repartir entre os primeiros 
do niíl:o a renda do_s cau~llos que c.afados & pouoadoies da cidade. 
traziáo dé Ormuz, ou da coíl:a Ara- De maneira que fe as outras coufas· 
bia : cadahú dos quaes paga de cn- erefceráo com a nobreza & trato 
traâa quarenta pardaos> & dous de da.cidade, o que per aqui crefce ao . 
corretagé em modo de portagerh, cem'po dos Mouros ;fe refaz por as 
pera os poderem n1eter rer agudle terras q elles traziáo, cujo rendimé-' 
porto em o Reyno_Decªn & Bifna. . to aqui não contamos por não vir 
ga, ou pera apropria terra. Outro a noffa noticia, nem 1nenos outros 
Jendimcntocradas trintaaldeas que tributos & rendim<?ntos, que auia 
a ilha , com~ _ a~ge~o~) ~~mo~~ 11~ ci~ad~, ~onform~s A torpeza ~i 

• 
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foa {eéta: afsi como cafa publica o capitão Ti oja lhe diffe) · e~•wáo 
onde tedos podiáo ir jugar , de que meyas, ~leuanradas , & ft:~ filho_ o 
tit~hão hú"'ianto 0 fenbor da. terra,~ Hidalcao occupado t~a paz & aíl?í 
fe jugaua o p~uo em ~mrq,parte erac . fego .~a-lua herªnça;porq pelo ~~10 
mui punido por iílo,& outras cqu- _ ~ue ~iíkmos que o~ outro~ c .. api-taes 

. fas defia qualidade
3
que e? n~ffa en- nnhao a ~u pae,como o v1rao mor 

trada 11·aqq~lla cidadefo.rao deíl:erra to, caqah~ começou de µlord~~ ~ec 
das dellas,coi;p9 publicas peccados~ onde'\1?d1~; ~-eíl:a eraª co~1uçao, 
Sométe fabemos que por dl:es Mou que T imoJa d1~ta a A~onfo d Albo-
ros ql'le viuiá.o em Goa,. efraré"fcm- qucrque,que nao dema perder; & o 
pt; com a ef pada na mão & poíl:a <JUe lhe fucccdeo coi;i foa cheg~da 
na garganta dos GeQtios da terra,~- , a bafr~ de Goa,[e vera neíl:e fegun~-

. len1 do ordinatio (fegundo elles d1- te capitulo. _ , 
zetn)os auexaµáo cõ mil modos de: 

'~yran~:i?, cprn qµe o rendiméto ~a 
ilha ·a elles çra-mayor, do que ·O l)O 

arrecadamos. Porém quanto aô ré-
-dimento. das terras firmes das Tana .. 

e A P I T V L O . III. 

. ![ (om.o <:Ajf~nfo 1'e.Albo?1uer-
que torr~u a · c;da,d~ ·C_oa ~ 
por r az;.;ao de hua rvt{f.orta q 
dom J_ntonio de Noronha 

. 011ue em o e aflel(o p·agij, que 
eflaua na entrada do rio. 

, darias que nomeamos,& oµtras que 
j~zcm ao pé do Gáte:: eíl:as comia o 
Sabayo com a lança na mãa, tendo 
fempre nellas. gente de guarnição. 
Porque corno cllas erão dos_ Gétios 
e~cabc:çadas naquellas terras da gé~ · 
ração dqs primeiros pouo~dores, a· VR TO Affon(~ 
q d_les chamáo Neiquibáres, quan- d' Alboquerque 
do os Mouros as cóquifiarão deíl:c~, . f obre a barra de-
náo. tc:ueráo tanta f orÇa,que lhas po fia cidade Goa 
àeífem, defender : & .recolhidos á ·(como di!Iernos} 
fcrr~ do Gáte;& Iµgares afperos on- ~. pofio q Timoja 
de: fc: bé podião defepder,a-Igúas vc. lhe tinha dito que com toda a frota 
z~s decião ás terras chãas deftas Ta~ podia ir pelo rio acima tê ~ éidade 
nadarias quando vi~o a ru·a, & rou- & que elle o meteria dcmtro: por fe 
bauão o rendimen~o, & quando o n1aes fegurar 'na verdade,mádou?,ó 
~ão podiáoauer,faziãoqualquerin- Antoüio de Noronha feu fobrinho 
folto~& tdrnauãofe recolherá mon capitão da nao Cirne,q cõ~o meíl:re, 
tan~a~ Nefl:e foro l3{. efiado acl~ou della,& algús piloto? daarmada,fo( 
_ Affofo d' Alho.querque a cida9e Goa fe em o feu batel fondar o rio , & 
com ~odalãs terras a ellaf~bditas,as ·. _com el!c Timoja; & algús dos [cus 

_ ,quaes per ~o!tc d~ ~~bayo ( fcgúd~ . nàuios de remo pera o encamin hflr. 
· - - - -- -- - . Vendo· 
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Véd0 algGs êãpitâ'.cs das Otiltrns naos vieráo receber ói noílos. Onde Oll-

q dom Antonio 'ia fazer efta obra: ue húa crua perfia de ferro pe;· hum 
.fcguiráo a foa e~eir~ nos batéis .. das grande efpaço,tê qu~ não podendo 
113cs.de foa capitania,, como que de os fy1ouros fofrer o 1ogo das lança- · 

-.. fojaua dar fêdo q lá 1·a dérro.~ indo· das ~cutiladas dos no{fos,. parte 
wdos ao longo da iU~a r c:fafi~dos da dos quaes já eráo denrro na fona1e..:. 
terra firme frõteira,Iorge Fogaça ca- za por entrarem por as bomb::lr-
pitáq de búa carauella,como kuaua deitas : cm lugar de fc elles recolhe-
hú parao da terra leue,tor:iou a dian rem ndla,fugiáo pera d campo ferrt ' 
reira:& ém querendo ddcobrir húa darem por as paburas de feu capitão 
ponta <j fazia a t~rra, deu _9e fobiro ·que era l;UJn Turc.~ de ·nação cha-. 
com hú barganmn deMou;os, que rnado Yaçuf GurglJ,hom_em valen~ 
vinhão yei o éj fazia a noífa arm~.da. te de foa peífoa,fegúdo ali molhou, 

. Tamo q Iorge Fogaça vio o bargan té os noflos lhe aleijarem húa mão, 
rim,a gráo preffa remou rijo cõ de- que o fez re_colhcr[e em hú cauallo 
fejo de lhe chegar: mas elle vinha ?ciibertado em que andaua : & afsi 
tão betn remado, éj fe acolheo a húa fe foi aprefentar a Goa, onde jâ a-
força chamada Pangij.corn bú balu- chou outros tão •tÍsinalados,que lbe.--
arr_e que os Mouros tinháo feito,em leuarão a dianreira,da ida dos quaes -
que eíl:auaaffeíl:ada muita artelbaria a fortaleza ficou def pejada .. Affon-
pera.defenfaõ da entrada do rio:Dó fo ~· Alboquerque quando embaixo' 
Antonio qua1~do yio que Iorge Fo- ouuio os ttiÕ'os de algúas peças da 
gaça a~rinqf!à rijo, poíl:o que com arte.lharia, a que os Mouros pofcr-áo 
a ponta !'1{o viíle o bargantim : fez fogo , entendeo qtte pelejaua dom-
omro tanto cõ os maes batéis que Antonio, & a grão .PreffaJ1?.andm1 
o feguião té irem dar de roíl:o cotn todo los batéis & namos :~e remq-
o baluarte. Com viíl:a do qual, po- que acodiíleín : & pofl:o qu~ fua· 
fio que ficaráo fofpenfos , )por não chegada.foi já tard_e, fegundo a coLt~ 
moíl:rar fraqueza aos que! eíl:auáo (a foi breuemente feita,todauia ain-' 
détro,mouido do efpiriro da vi6to-' da àjudaráo a def11ejar o cafl:ello dos 
ria,que os chamaua fem Caber.o pe- ~1ouros, que eíl:auão dentro. Ti-
rigo que tinha dentro na fortaleza, .mnja quándo vio que dom Aq-' 

· que erão quatrocentos Mouros,en- tonio tomaua per forre aquella for-· 
tre os quaes auia algús ' de· cauallo_, talcza _, & as aj,udas. que tinha fem 
poso p~ito em terra: &foi afsi tão afua lhe,fer necdfaria, paífoufe da, 
de fobito & def pachadamente feito, outra banda . da terra firme, onde: 
que não ouue acordo entre os Mou eH:ana húa maneira de baluarte com· 
ros de poer fogo á tartdh~ui;i' mas artelharia, & obra de trinta homés 
como gente· que acode a arroido da q a guardauáo : & comq era caual~ 
maneira que fe acha, defordenados leiro de fua peffoa, afsi co1~0 'pos os 

- -- - - - - -- ' olho~ . 
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olhos neUa, afsi lhe posas mãos, de .fem temor nem côrifrlho, fóm.ente· 
1nandra que imitou a dó-.Antonio n~ouidos com húa braueza & furia 

· na viétoria que ouue: & · recolhéélo de feras irracionaes fo metião nabo 
cadahum per foa parte artelharia &· ca das bombardas fe1n da~em;por 
.mifcria que acba_ráo, foráo fazerª' fogo.11em fürro; · q~e foriáo indo a~ 
outra obra de fondar o tio. ré húa. perçebidos ~ ajL1lltandofe tJanto nu 
dlacada q os Mouros tinbão feirã,·q -x~ero de gen~e como podevia :vir 1u~ 
o atraueífaua hum pedaço ac'ima quella Íróta? que feu voto era q 'dles 

· defies baluàrtes.' Alem da' qual eíl:a.:.~_ com algum bom partido deuiáo en 
uao húas·grandes barcas a feu vfo 1 tregar a 1cidade, & ' iíl:o •Ía denunciar 
cõ muita artelharia _per~ dali varej'a:.. ao Hidalcãó. E( pedido eíl:~ Yàçuf 
ren'l qualquer nao ou nauio e] che- daquellespút~cip;:ies da cidade,com 
,gaíle á ·dl:acada:rudo tão defenfàud· queip teue efb. pratica, leuando cõ-· 
<]Ue parecia coufa de grande perig6 figo parte dà gente de guarnição q 
a fobidà acima.E notàdas eíl:as e ou- tinha & putra que fugiq: f oife a hú 
'fas, rornoufe dó Antonio ns n3,_os, . lugar noue leguoas d~ Goa chama-
onde foi recebido cõ muito· .prazer do Chandragáo, onde fe posem 
da viétoria daqudle · accidétal cafo:·, ·cura manda11do recado ao ·Hidal-
o qual dcU tanto animo & aluoroço cáo em que perigo ficaua a cidade, 
na gente,q ·começou Affonfo d' Al-:- &;: eíl:ad_o em que fkaqa pola de-
boquerque com muita diligencia: fen4er, '&o que· lhe parecia guefe 
dar ordem· ao neceífario pera desfa-, nifto deuia fazei-; pois os trabalhos 
zer aquella efiacada, & 'ir tomar C?· 'em q_elJe .. andaua ·, lhe náo da1.1áo 
poufo defrõ~e da cidade. Mas noíf éi maes lugar pera lançát aquella géte 
Senhor, em <.mjo poder efião to~a·~ da· cidade ·, ·que nàquelle primeiro 
las viétoria_s, quiz que não foíle d1e·. impeto elle aufa de auer por fua tê 
trabalho a diante; porq na viél:oria o tépo lÇe dar -tno~o pera a cobrar. 
4 fe. ouue do capitão Yáçuf Gurgij Os principaes ddla , qe que fe' elle 
ouudiemos fem m;ies fangue pane ' efpedio per final .cõfelho def po~s de 
àaquella cidade Goa. Porque efca- ... muitos dçbares & paTeceres,aífenra-
pando elle da entrada do baluarte ráo que·villo como b·Hidalcáo an--
com a mão direita aleijado , foife daua tab ôccupado em toufas q ao 
afsi aprefcntar aos principaes gouer , prefente importauão maes qu~ a-
nadores della: reprefentando: ou- (.1uella cidade,á qual não podia má-
fadia & furia dos1 noífos ,& teíl:imu.: . dar tão prefies focorr~, por quã'o a-
nhando c0m fua aleijão que cm ne panado andaua daque~fa coíl:a do 
nhulJ) modo fe podia defender deI. mar, éj mae~ preíl:es não [~ fezeffem 
les: tomando por razão principal os noífos fenhores ~ddla, fegundo 
alem de outras o que <tm tão breue erão apreífados no cometer: âeuião 
<.épo & t~o pol~~~~ · ~~més fezeráo fazer entrega della a~ capitão mór 
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cõin algun1 boõ partido; & q def- ber debaixo de fua bandeira per~ po 
pois quando o Hidakão teudfe m·e derem ficar em fuas cafas & fazen-
nos opprdfoés, tépo lhe ficaua pera das tão pJcificos & feguros, como 
a recobrar. Algús quen:m Llizer que d'ante dl:auão, ca d' outra· maneira 
inuità parte deíte temor gêral acer- menos perigo feria ef perar a ventu-
ca dos moradores daqudla cidade · ra das ar!nas, que lcixar a patria ou 
procedeo de . hum Gentió Bengala liberdade. O qual requifimenro Af-
de nação, o qual andaua em ha5ito fon[o d'Alboquerque concedeo de 
de Iógue, q he a rnaes 'eíheita reli- mui boa v01:rade,poíl:o que a gente , 
gião de.lles: & p~r as praças de Goa de armas qmfera ceóar o feu defejo 
auia pouco tépo éj per muitos dias na entrada daquelia cidade per ar-
andou dizendo .q aquella cidade ce- mas: & J.á quando dle furgio dian-
do teria nouo fenhor, & feria habi- te della, que foi a dczafete de Feue ... 
tada degére eíl:rangeira contra von- reiro pola confirtn-açáo dos apon-
cade dos naturacs, & outras coufas tarpentos que Miralle leuou, foi a-
que retpondiáo aos primeiros fina~s frota recebida CQnl fefra dos natu· 
que virão da noífa armada. E como ra~s da terra, foindo todos receber 
o pouo tem efies.Iógues por homés Affonfo d'Albqquergue á praya, en 
fanét.os, & crem que todas fuas pa- tregándolhe as _chaues____da cidade có 
!auras faõ profecias , & -pera eíl:e palauras da confiança que nelle ti-
dfeéto Deos abrio a fua boca accref- i1hfto,da (egural]ça de fuas peffoas & 
ccntando os principaes da cidade o, fazend-as, como fe fofiem antigos 
que efie tão publicaméte tinha dito vaífallos d'd~.ey - dom · Manuel de 
ao maes que tdl:imunhou o capitão Portugal. Acabado o qu.al aéto, _ 
Yaçuf Gurij : mandarão ao outro :tprefentaráolhe hmn cawallo acu-
dia certos bom és honrados, hú dos. berrado á fua vfaüça, en1 que elle 
quaes [e chamaua Miralle pedindo Affonfo d'Alboquerque entrou na' 
paz a Affonfo d' Alboquerque. Di- cidade: cercado de todos os capir~es, 
zendo que elles (e querião entregar & gente de armas_, & de enuolr~ os 
a elle como a capitão lnÓr d' dRey principaes da terra q o leuaráo com 
ele Portug~l, por Caberem o defejo aql!a põpa de triúpbo de paz.> a hús 
que o Hidalcão feu [enbor tinha da paços do Saba.yo cafas magnificas & 
amizade: de táo grande & poderofo gr~mdes,. 01ide fe apofem:ou. E porq 
Rey, & que quando elle Hidalcáo nos apontamentos que Affonfo 
diffo teue.ffe defprazer ( o que dles d' Alboquerque aífentou co1n ~ii~ 
não criáo ) já pelos rncritos déíl:a o- ralle fobre efl:a <;ntrega da cidade,, 
bediécia mereciáo todo bom trata. foi q os Turcos & Rumes, pqr feré 
Jnent.o de fuas peífoas & guarda de eíl:rangeiros, & gente conduéta a 
fuas fazendas: que lbe pediáo que foldo pera guerra l fe auiáo logo de 
com e.íl:a condiçao os quú~Qe e~~e-: fa~ d~ cidade:e1n o~ n~g~s ~!ltrádo, 
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per )1~a porra, fair~o' elles per outra; vinte,, a hum Mouro Parfe~ que ali 
pa(bndofe a terra 6rme fe1:1-leuare dl:aua pe.r nome Mir Bubáca de oi-
macs fazenda, que fuas peíloas :por- tenta que troux:era· pe~~ vender. O 
quetoda a maes & afs.i a q oSabay? qual diHe que a fua principal vinda 
ali tinha, auia mííl:er pera guarda & era a certas coufas que o Xeque If. 
prouimento da cidade. · Tomadaª'. rnael. Rey da P.eríia feL1 fi;nhorn má. 
entrega deíl:a tão illuíl:re cidade" O · daua como embaixador negocear 
primeiro íinal que Affonfo d' Albo. · com o Sabayo: & por f~zer algum. 
q~erque quiz dar de fi, da paz &ju-. proueito naqueUa viagé do din_heiro 
fiiça em q auia de manter a rodolos · que trazia pera fua defpefa, trouxera 
µioradores della, foi afsi em porc_Ll-'-·. de or'muz_ aquelles cattallos,por fa ~ 
gues como em lingu~ C~nariJ da' · ber' que tinb~o ali boa valia. Affon-
terr~ mádou lançar pregão ·que ne- fo d' Alb.o<.1uerque Cabendo 'luem 
nhum mercador efl:rangei~o ou na- elle era :, · o tratou honradamente; 

, tural feze~e, algúa mudança de fua· & 11'!.ªndoufhe pagar os cauallos, 
fazenda ou peífoa,1nas que abriíf em por ô efl:ado da terra , que foi ara-
fuas· tendas & veµdeílem foas mer.:- zão de duzentos cruzados c:1dahÚ:· 
cadorias Il.1 paz,_& fegurança .-q fhe, com o _qual embaixador quando [e 
tinbft daclo:· & que nehhum Portu .. i parti o; d-le mandou Rui Gomez de 
gues foífe oufadq tomar algúa cou,,.; _ Carualhofa & hum Frei Ioão frade 
fa contta voni:a~e defeus do111os;,11·~ '. da or~~m de faõ Domingos cõ ~úa 
aos da terr~fez~lfem alg~m defpra..: carta a-· dRey de Ormuz, & outra a 
zer, ora foílem Mouros ora Gentfos Coge Arar feu gouernador : pedin .. 
fob graue·s penas; os quae.s pregões ~olhe qlle a efl:as duas peifoas que 
quietarão toda a cidade, qu~ ainda elle mandauaao ~eque Ifmael, def-
náo e~a:ua fegura de nós. Entre ?ll-; fem cauallos, & todo bom auiamé· 
tra muita munição q Affonfo d' Al~ , to pera irem em cõpanhia daquelle 
boqt;ierqoeacbou, queo.Sabayo ti- . embaü~ador. O G t~ão ouqe effeéto, 

- l1ha naquella_s cafas do feu apofen~ porqu~ Coge Atar 11áo quiz q paf. 
· to, & afsi na cid_ade , foráQ muitas faifem a terra, firme, & deu ordem 
. armas, artelharia, yel~~e, & enxar- como.hum morreo de peçqnha em 
· cea de oito velas, entre naos & ga"- Ormuz, & o ou~o fe tornou pera a 
leõ~s &-outros nauios de remo que India. Né menos ouue effetto búa 
·ah·efl:auáo, delles no ~ar & antros encomenda que iuandou dar da fa. 
cm.efraleiro, de que algús não eráo . zenda d' elRey a outro Mouro por 
~~nd~ acabados,= & afsi àchou húa nome Coge Amir,-tamben1 natural . 
. eíl:rebaria do Sabayo com .muitos da Pe~fia, o qual era mercador aba-

r ca~~llos, os quaes. Íeruiáo á gente q fiado & mui conhecido naquell~ 
ah tmha de guarnição~ & alê defl:es, cidade _;por coftumar'trazer ali caual 
~~mpr~u A!f~1lf~ ~:A!b?quorquc los: & efl:e leuou em húa nao foa o 

- - - embai .. 
- .; 
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em~aixador · do Xeqüe Iíinael , & de fi,pofro qlie recebeo efra tmbai-
peífoas que Affonfo d'Alboquerque xada cõ folénidade. E a.caufa diífo 
com e lle.mandou. E por efie Çoge .foi porgue o Hidalcáo naqu~lle té-
Amit fer homé tá9 conhecido , lhe po fez paz co1n elle, por acodir a 
mandou dar algúa fazenda d' elRcy, Goa (. como fe nefl:e {eguinte çapi-
& húa nao da terra das que feali to- tulo verá) & elRey queria primeiro 
maráo, obrigandofe trazer ndla o ver quem ficau~ melhor, ~pera [e de 
retorno da fazenda em cauallos de terminar: & outro tanto fez elRey 
Ormuz pera tajuda da defenfaõ da de Bengapor, vaífallo deíl:e,,-a quem 
cidade: & a caufa de não comprir, Affonfo d'Allioqµerque por for em 
foi -porque ao tempo q elle tornaua caminho mandaua tambem Gaf par 
com elles veyo ter a Dabul, & en- Chanoca. 
rreaou os cauailos ao Hidalcáo, por 
Affonfo d' Alboquerque ter perdi-
do per guerra efia cidade. Peró def-
pois_que a tornou cobrar fendo já 
paífado muito tempo , tornou eíl:e 
Coge Amir com húa arn1ação de 
cauallos a Goa:& não{e pode tanto 
encobrir que ·11ão foíie prefo, & pa-
gou o que deuia por vi1ite & cipco 
cauallos q deq. Alem deíl:as 'peífoas 
que Affonfo d' Alboguerque def pa-· 
chou pera fóra, defpois qqe tornou 

. a cidade 1 mandou tambem hum 
caualleiro per nomeGafpar Chano-

. ça a elRey ·de Nadinga, faze11dolhe 
fabe~ como tomara aquella · cid;:ide, 
c01n offerras que fazédo elle guerra 
aos Mouros do Reyno Decan , elle 
por os [cus portos do mar os aper-
taria de m4neira pera totalmente os 
lançqrem da India.E çom eíl:outros 
requirimç::n~os, que deífe elle lug:ir 
a fo fazer húa f orraleZ:J em Baricalá 
par ÍGr r,erra Cua, tequirimento que 
já dependia do tempo do Vifo-Rey 
dom Francifco d'Ahneida: a qual 
i:da não fundia maes que palauras 
gêraes, que _d~ey d~ ~arúoga deu 

/ • __ , __ _ 
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~ r.De alguas coufas que eAf-
fonfo d'Al6oquerque fez., em 
Goa em quanto o Hidalcão a 
n,ão rveyocercar: f5 deJPois q 
entrou na ilha AjfQnfa ifeA.l~ 
/Joquerque leixouafortaleza,, 
f5 fe recolheo ás naps. 1 . 

, 
ql1~tqqe ç~mo t~e 

Qe po!f{: da c:idade 
· &. vio o .fitio ~folia, 

__ ' 1 ogo fez fondamé 
.,~r~. :lí _ _ w qu~ ali auia de 

'fer cabeça de rodo Q dl:qdq da I9·-
dia: porgue alem d~ fer · ceqfa mq.i 
defenfauel pàr razão de dbr naqlla 
ilha Tiçuarij , a cornavca. ~ra mui 
proueiç?fa àfsi per armada quc-auia 
de correr toda a cofia do cabo Co.· 
morij té a enfeada de Cambayª ,pO( ' 
efiar qua(i. no meyo ddla, com@ 
por fer ~principal entrada· de ~od~ 
o c61nmerciQ do Reyno D~çan &r 

·- ---.. Q k NaE~~~ 
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Narfowa~ de maneita que ticaua hú der,lhe pediáo que mandaífe Tai-ia~ 
jugo p~ra Mouros & gentios, & dares ás ranadarias, .afsi pera arreca-
maes riraua fer búa acol beira de Ru- dare1n efia renda.)como a os defen-

:m~s; onde elles já começauáo C:riar der do mal & damno, querecebião 
·raizes. 'Por tirar o qual incóuenien- dos Mouros que fairáo dali,os quaes 
te, & por ver a ef perança que elle andauáo em magotes per eífas al-
Affonfo d' Alboquerque teu e della, deas roubando,& auexand9 o pouo 
ordenou logo de a fortale_cer rnaes gent~o. Affonfo·d' Alboquerque,por 
·do q dh.ua~ temendo tambem éj o . dl:es Gancares f~re.n1 a-s cabeceiras 

.··Hidalcão não auia de querer perder das aldea~, que (como d1ífemos)fa-
·.tamanho eílado, como era eíl:a ci- zen1 o lançamento do tributo que· 
dade cõ as terras & tanadarias a dla pagão, os ~gafàlhou bem : agrade- · 

·fujeit~s. E poíl:o q logo não teue c~ndolheaquellaobediencia,& que 
.. modo .pera auer cal pera a fortale- logo prm1eria em .feu regimento. 

cer como de[ejaua , com _pedra & Pera guarda dos ·quaes ordenou al-
barro a repairou o melhor g pode, gúa gente da mef rna ilha do gentio 
1uandando atalhar a fortaleza: do Canarij com feus Naiques, que Íáo 

-.qual atalho tomou a parte da feruin ás capitães delles. a pé &,a cauallo, 
.tia·do ~ar, & aproueiroul11e pera a capitania dos quaes deu a hú·Dio-
eíl:a obra muita pedraria laurada de go_Fernf)ndez ·, que por os feroiços 

· "hús ed1ficios aütigos_, ·que. eil:auáo que_ ali fezJoi defpois adail de Goa: 
· -perto da cidade. Repartindo eíl:e tra & vindó a efte Reyno , fem pre foi 

balbo per os capitães das 1uos fer- _chamado per eíl:e nome,quc:: ali ga .. 
uindo, cadahum feu gyro com fua ühou cóm honrados feitos. Alem 
gente:, & dàm· Antonio de Noro:.. da qu.al gente que dle adail trazia 
-11ha fou fobrinhO'e~a- o principal no por razio de [eu ofEcio: or~enoU· 
tr.aba~hoj'por lhe dle ter dadoª. ca.. maes pera a guarda dos ~a9os afsi 
,p1tanra aeíl;a forraleza .. Aaqual obra no mar como na terra cap1taes,que 
:tambem ·acodio mui.ta gente dos vigia!km & rodeaffem toçla a 
CanariJs da terra, qúeifulgauáo ga- ilha. E por.que toda efia guarda não 
nbar jornal por lhe fer·mui bem pá. fe podia fazer cõ· a noíla ~éfe,& e11-
.g0: o q1:1e caufou em pouco. tempo tre os tv1ouros a~ia álgü~s peffoas 
;fer acabada,& os Gancares fe vi,rem \:onradas,a q Affonfo d'Al.boquer .. 
a Affo~fo. cl'Alboquerqne.Dizendo 

1 
que queria cõprazer, por fe melhor . 

-que pois elle era [enhor de Goa, & gouernar a terra, deu a capitania de 
às tanadarias das terras firmes eráo quatrocétos piáes Mouros a.bü cha .. 
obrigadas. c~t'no a cabeç.a acodir a mado Mir Cacetn,porfer bom é pe-
clla com o rendimento que deuiáo ra iífo, & com que a •gente folgaua . 
cm ca~.a~ú anno, pelo qual tribm~ de ~ndar 1 O qual tambem auia de 
~!l~ a~ ~~1a- de ~=~ :m paz -& ~ef~~l: ~~~dar ~vigiand~ ?S paíf ~s .d~ ~lha que 
·--. - ·· não 

.. _, 
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11áo vieff em algús Mõ.úràs da terra letua11doas ã Cochij : &-Fernáo Pê..: 
firme roubar as aldeas j & a -Timoja · rcz,Simáo d' Andrade_,. & Fi:ancifco 
de~1 a capita ma de todo o. gentio da Pere~ra tornarão a Goa ·carregados 
rciJa por faber feus coíl:um;es., com .de mantimento, q foi a vida de to-
oflido de Tanadar môr de toda a dos:; fegundo as coufas foccederáo. 
ilha.Andanda:á~vi~ia & gur~rda de.l- Feitos eíl:es prouimentos, ~u~ndo Jâ 
la per eíl:e modo fazendo · Affonfo quatro mezes qt1e as coufas. dlaua? 
d' Alboquei:rqu~ fundament? de in- em eH:ado de muita paz pagando as 
uern~r· ali té acabar de afkntar as tanadarias .o q eráo obrigadas pagar: 
coufas daquella cidade, por [e não . começarão ~s m-aes chegadas ao pé 
gaíhrem cõ as chuiu-as as ei1xarceas da ferra não pagar feu ·quartel, por_q 

· das naos, inandou defaparelhar al'- os Mouros dauão nellas,& roubauáQ 
gúa,s, & ef pedio rancifco Pereira tudo,& outros com noua qu.e o Hi .. 

, Coutinho ,éj ·co1n a fua carauella fof- dalcáo fe fazia preH:es pera vir fobre 
fe a Cochij por algús aparelhos pe- a éidade,rebellarão[e~ao quetAffon-
1·a poer algús nauios · em eíl:aleiro, · fo d' Alboquer.que 1nandou algúas 
onde eíl:auão as naos dos Mouros: vezes o adail Diogo Fernandez cá 
& aísi eípedio a Francifco Pántoja g~nte de pé. & cauallo,más aproud- , 
em o nau}o Sanél:o-Efpirito carre- tou pouco, porque andaua já com · 
gado de mantimentos pe~a a forca... as nouas da. viJ,1da do Hidalcão .toda 
leza da ilha Socotorâ , & trazer feu a gente.akuantada. E porque algús 
fobrinho d~ Affó(o;da qu~l. ida atra~ Mouros dos principaes lhe diziáo q 
contamos fua viagem. Def pois por -trabalhaiTe por auer a.feu feruiço. o· 
ter noua que algúas naos d!! Ormuz capitão Yáçuf Gurgij ,. que-dali fora. 
& da __ coH:a da_ Arabia eíl:auáo em com a mão alcijadl, porque elle a~· 
Bâticalá carregando de pimenta, & pac1ficari;i muito o aluoroço·da geu 
outras 'ef pecearias,,com voz que era te,por íer homenl q GfCfC~ ~e; todos 
arros & màntiméto,mand?-u Jorge ,tinha muito credito;& era coíl:uma 
d·a· Silueira , & cõ elle dl:cs capitães-, do ~á g.uçrra daqnellas partas,& maes 
Fernáo Perez .d' Andrade, Simão eíl:aua em tenipo perafacilme11te ~ 
O' Andrade feu irmão, & F.i:anciko ·aúer,per'elle eílaraipda em· o lugãr , 
Pereira,por f~r jâ vindo de CochiJ,q Cbandragáo~ temeroío dej r ante0 
foífcm dar húa cata a efras naos : & ·H.idalcão : mandou Affonfo d' Al-
~chádolhealgúa eípecearia,à tomaí- ·boguerqu~ a dle.o adail Di()go Fer~ 
frm: & també qu~ carregaífem os 11andez, & em (ua comp~nhia ~ir 
nauios de arros,& todo outro m~n Alle,o Mouro honrado que· da par-.. _ 
tin:iéto pera aquelle ínuerno. E por ue da cidade veyo a AflÓj:1fo d1Al-
quc Iorge da SilUeira achou neH:as boq' erque trat.§l( da entrega ~ella, 
naos muita efpecearia,fez o que lhe ·por "'fle fer o <JUC moL!ia eil:e ne-
Atfonfo d' Alboquerque mandou, g" d , & a prj11cipal inculca delle. 

O .z. E como -. 
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·E corno ao tépo que Affonfo d'AI.. cao, tornou fazer ~okr; não qúe 
boquerque mand~m eite recado;era ~eíl~. a entender a Mir Alle_ que fen~ 
.1.â no fm.·de Mayo)em que naquel- tia iell propofiro : & gmado per 
Ías partesfr começaua'o inuerno>& hum capitão ,GentÍo dos Canarijs 
o Hidalcáo tinha abJlado tom (cu de dentro ·de Goa chamado Verde-
·exerciro pei~a vir cercar a cidade) do lim, foi o adail põfio ém faluo, & 
1poder & apparato do qu~l erão as a~lida' o leuoL: per· caminho .que to .. 
dl:radas cheas com noua,a qual por pou com algua fardagem do arra .. 
fer per boca de Mouros Affonfo ya'l de Camaleão, que vinha 1p~r a-
d'Alboquerque daua pouco credi~ quella parte,aquál derrabou uo que 
co ~ qua.ndo mãdou Diogo Fernan- pode, & trouxe· linguas , per as 

· dez, foi com dous fundamentos,a quaes Affonfo d'Alboquerque fou .. 
trazer o capitão Yáçuf,querendo a- be corno o Hid ão não vinh~ ali: 
ceitólr o partido quç lhe mandaua fomente hmn feu capitão princi-
comêi.~r, & guando o não poddfo pal, & elle vinha detras 1naes de 
induzir a iífo,com dla cu berra de ir vagar com grande·numero. de genw 
'ª eíl:e negocio faberfa lá rnaes certas te, & a·pparato de guerra. A qual 
uouas do apparato & vinda do Hi- noua poíl:o que elle Affonf o d' Al-
d'alcáo, & que pera dl:e ~afo a pro- boq\.1crque a quifera encobrir, erão 

.:u~itaua muito Mir Alle. Mas elle já as ~íl:radas tão chea·s·, que mani-: 
não tinha perdido a natureza do fá- fdlamente f e via no roíl:o dos Mou-
.gue Arabio, que hc não ter fê nem ros : porque andauão tão aluoro-
verdade per condição, rnaes per ac- çados , que logo ·erítre elles, como 
tidente : porque ein lugar de tratar quem lhe daua poµco que fe.f ou .... 
dte negocio como elle tinha dito a befle , começou de fe rom pér ôs 
Affonfo·d' Alboquerquc, ordenou tratos & in'tdligerntias que tinMio 
deenrregaraos Mourosoádailcom com elle, & as cartas & auifosque 

.. quantos leua11a. Porque Cabendo el- auia de parte a paúe. Porque· como 
~e qu.e mui perto don.de eíl:aua Y~- auia muitos que tinbão odio a · ou~ 
~uf, era vindo Camaleão hum dos · tros,por condenar o imigo, 'i~o -de.i;.' 

, principaes capitães do Hidalcáo nunciar delle a Affonfo d' Alboquà 
.com atê ~il & quinhe.l)tos de ca- que fuas culpas: pet os quaes elle 
uallo,& mto mil piáes: pareceolhe veyo faber como tinbáo ordenado 
que com e(te feito fe reconciliaria dar entrada na ilha áo Hidalcão, & 
.com o Hidalcão por os :oégocio's que· o principal · d~íl:e negoGio era 
cm q'ue and~u naem:rega da cidade. Mir Cacem , a que - elle tinha da-
~eró f?bendo o adail eíl:a traição do q capitania de quatrocentos bó.,. 
,per algus Geutios,que o (entiráo no més dos Mouros Naiteas · naturaes. 
m~do dos caminhos que "1~rndaua da terra pera guarda do campo 
pelo n1~te~ no arrayal de Caq:ial~ com o . officio de Tanadar ddles . .-.. - -·-.. · - - - - ~ pofio, 
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E pofl:o quê Tit?oja ante d.e fc dl:c Ta nadares ·~ & não t~o prefics que 
neoocio <lenunciar tão gêralmente, .elles recolhidos,Camalcá.o era jâ nas - , 
pe~ auífo dos Gentios principaes de tanadarias.o· qual.não fomente por 
ft1a capítania tinha em fegredo dito. melhor confeguir [eu interno de ·co .. 
a·Affonfo d'Alboquerq~1e q fe não meter paífar á ilha per muitas par.: 
fi.aff.ei<deíle Mouro Mir Càcem por tes, como era aconfelhado per Mir 
andar e·m tratos c01n.o Hidalcáo: . Cacem, & outros da fua guadrilha 
nunca Affonío d'Alboquerque o que lhe da·uão todolos auifos, mas 
ç.reo delle por fer diligente fen1idor, aihda a nece[sidade de não ter luga-· 
& parecialhe que erão compétécias restão efpaçofos pera.aloj'arnento de 
& paixões de Timoja, por razão de ·tanta gente, como trazia : àífentou-
fel'ls oflicios de Tanadares & capi- fe defrõte de Bendl:arij,& dali rnàn. , 
.táes,hum dos Genti~s & outro dos dou bum ramo de gente meuda ao 
Mouros,o qual. cargo Timojatodo paílo de Agacij-. Affonfo 'd'Albo-
cm falido efperou de Affonfo 4' Al- querqueailenrãdo Camaleão feü ar-
boquerque,& não repartido em duas rayal,peró que d' antes tinha proui-
parces.Na qual efperança elle fe não do como a ilha era vigiada, de no-
enganaua, porque Affonfo d'Albo- uo repartia a guarda della ·per dla · 
querque afsi o quifera fazer: ;nas maneira. No pailo de .Agacij pos 
Cabendo os Mouros que auiáo de fer Lopo d' Azcuedo: cõ certos homes 
1nandados per homem Gt:ntio,da- _ de cauall<? & de pê:& pera o fauore . 
lnaráo;com g elle deu efte oflicio a «'.:er,pos no mar Fer)1áo .Perez d'An-"' 
'Mit Çacem. Afsi que ddras coufas drade, & a Luís Coutinho .eri:i feus 
<]Ue precederão, cuidauá Affoofo nauios & batéis: & entre efre paílo 
d'Alqoquerque ferem os auiíos,que & o deBetieíl:arij,por ali concorre-
·lhe Timoja daua,contta e lc:, tê que ré muitas bocas de rios & dl:eiros,;-
alem ·de [e jâ cõmúmente dizer, Ti- pós a Diogo Fernandez de Beja,Si-
tnoja ouue cartas á mão deites tra- mão Martíz com húa galé & gako-
tos que Mir Cace111 mandaua a Ca- ta, & a Benraldim Freire, & a Peró 
malcão ·:as quaes Affonfo d' Alba~ d' Afonfeca, caqahú e_m feu batel. E' 
ciuerque guardou pera fou .terri po,& no p~ífo Beneíl:aríj maes acima pós 
diísimulaua afsi com Timoja,como Garcia de Soufa em húa eíl:ancia cõ 
co~ todo.los outros que lhe vinhãó muita gente noffa, _& pio11agem ~ 
denúciar algúa coufa defias,dando- terra_,que era o lugar de maes fuf P.ei~ 
lhe por iílo agradecimentos, ré que ta : & no mar eri.1 fauor delle, Aires 
vidfe a hora em éj aqudle negocie_> da Silua co1'n o.feu i~auio. E abaixo 
auia miíl:er remedia. E a primeira contra o Paffo fcco ou Gandalij,co-
coufa em que entendeo,aperceben- mo Ih~ os da terra chan1áo, no mar 
·dofe pera aqueUe hofpedequeefpe- pos Simao d'A~1drade em foa gal~; 
L1ua ) foi mandar recolher todolos & na terra Fr,ancifco de Soufa Man7 · -·-- -· --·-- -- " ·o l , c1as,, 

J 
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· cbs,& Francifco Pereira Coutinho. nhia, & não r debaixo da capitania 
No r·aílo Daugij Iorge d'Acmiha,& d' outrem,~ cõ ellesfcaualgaua tra~ 
de Pangij ré .Mamolij, que eíl:á em zédoos a húa & outra parte viíitan~ 
Goa a velha, auia de correr Jorge do as cíl:ancias, & praticando có d~ 

Acunba có [eífenta de cauallo, & leso modo q teriâo nadefenfaõ da~ 
Timoja .com a mayor parte dogen- qudles pa!fos.E vindo do campocó 
tio da terra. E alé ddl:es ordenados elles & com outros capiráes?ajútou 

~ em lugares certo.s , andauão outros a todos,dizédo q queria ter cófelho: 
per toda a ilha a húa & a outra par. · & como foráo dentro na fortaleza, 
te,ef pertando[e todos pera qye qoal prendeoos fem fóra fc:: faber q ell:a-
quer coufa q [e buliíle nà terra firme, uão prefos, pqr acolher o.urros : os 
foíle 1000

1 

fentida na ilha pelos nof- quaes pouç~s & poucos fez vir ré q 
fos: fer:do fobre todos no ni:ar dó ~untou perto de cem peífoas dos 
Antonio de Noronha~o qual andaua maes principaes, & hús por culpa-
na galê d'e Diogo Fnnandez corren dos & outros por fe remerdelles,to-
<lo todalas eíl:ancias. dos farão pre(os. Somente Mir Ca-

í 

cem & hum feu primo logo dali os 
CAP I TV LO V. mai1dou Affonfo d' Alboquerque 

entregar aos feus alabardeiros, q os 
rf Corno o Hidalcão com grão. matarão porfuas culpas fe.rem inui 

poder de gente·_ cveyo cercar a notarias : & outros de menos qua ... 
cidade Goa: f5 do q djfon- lidade,;g erão com elles na traição~ 

fo d'A lboqv:erque ni!f'o fez te · forão énfotcados nos lugares publi-' 
fJJt cos, denúciando cõ pregões a canfa 

/eixar a cidade ;recolhedofe ás de fua morte:& q dos outro~ q fica-
foa s naos' f5 nellas pajfou o uão prefc ,ao prefe.nte iíáo fa~ia ju-
inuerno n-o rio de Goa. {tiça,por ainda não ter achado nelles 

n1aes q ind1cios:& fabida>a verdade, 
~(~~ri FFõfo d,Alboquer faria o q requerdfom feus meritos, 

que porque o ma- & qüe per em tanto efrariáo·afsi e1n 
yor receyo q tinha · cuíl:odia. O qual negocio aífõbrou 
nefiegrãde cerco, muito os moradores da terra a[si 
era dos Mouros Mouros,como _Gentios: vendo que 
<j eíl:auão na cida- todolos moujmétos da traição que 

'de,principalméte de Mir Caeé, por entre elles auia,erão defcubertos, & 
cs tratos em q andaua co0:1 Camal- _ o galardão q por iífo auiáo. Carnal~ 
cão,por difsimular com elles, trou- cão ddbs éoufàs foube logó parte_, 
~cos todos pe~a íi fem.Jhe querer dar ~~orno a vinda?º Hidalcáo áque~ 
lugar certo:d1zendo q naquelle te~ . le cerco em tal tepo,era coufa mui~ 
fº queria éj an~~ífe~ em fua ~õpa: ~o perigofa ,por a~ di~~~en~as em q· 

' al,}daua 
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andaun com os capirâes do Reyno em algúa n"lcaneira fazia amparo en~· 
Decan,& afsi com elRey de BiÍl1a- tre terra & terra. Dom Antonio de 

· gá, & por acudir a dh1 cidade, fez Noronha cõ os capitáes que vigia-
com clles hum_ concerto de tregoas uão aquella parte,como Íentio a viu 
não muito de fua honra : ef pedio da das jangãdas & cefios ,acodio Io-
logo hú méfage~ro para elle., d_enÚ- go a grão preífa : & como enudl:i-
ciandolhe em q termos a cidade e... ráo hús nos outros, foi a peÍeja tão 
fiaua~& como elle fe punha a paífar braua & crua quaJi- á- tuz do foo-o q 
á ilhá , onde ef peraua ein De os q o · f e punha á arcelharia por fer afi1da 
acharia quando embora chega!Ie. E de noire,gue morreo hú grande nu. 
como elle pera cometer eíl:a paífagé ~er0 dos Mouros, q foi bom ceuo 
q mandou dizér,, ·não nnha embar- os que cairáo ao mar aos lagarros.q 
caçóes: mandou q toda a gente dG ali andauáo, c9mo diffemos. E po-
feruiço não entédeffe erri outra cou fio que nelle ouue gráde eíl:rago> & 
fa,fenáo em fazer jangadas de rnadd os noífos lhe tornarão doze janga-
ra,& cefios grandes de verga cuber· das ,erão ellas tantas &. afsi im pedião 
tos de coiros pera os cauallos & gé o remar dos noffosJq húas pera húa 
t~; o qual modo de cefios vfaõ per parte & outras per outra e[capllliáo 
todas aqudlas partes na paífagé de l.nuirasJ& derão comíigo na ilha.ide. 
rios cabedaesJ vfando de hú artificio Goa:na qual paílagc::m foi CJufo La-
pera embaraçar os noâos,~ não ati . ri j e-ó até dous -mil homés , muitos 
nar~ ·per onde auião de paílar,o qual delles a cauallo, fe1n na t-erra auer . 
artificio era em torno de toda ilha quem lha impediíie~ Porq naquella 
dar~ moíl:ras de íi,ora em húa parte parte onde:elle a tomou,eftau~ toda 

. ora em outra. Affonfo d' Alboque~~ feira em talhos com.o de marinhas, 
que poíl:o · güe foube q eíl:a obra fe por fer lugar onde femeauão arroz, 
fazia per dl:eiros & partes onde os de maneira e] os noffos que eftauáo 
noíl'os batéis podião ir,náo pode fa- no paífo de Agacij,& BeneHarij que 
.zer maes q prouer a guarda do mar eráo maes vizinhos, né menos Ior-
& da terra da maneira éj diílernos. ge d'Acunha, que auia de a~udir a 
Finalmenre búa feíl:afeira ao quarto . aml;>as eíl:as partes com a gente de 
d'alua tempo bem efcuro & ãfpero cauallQ ·& pionagem de Timoja, 
de tormenta, cometeo Camaleão a nunca poderão impedir q C,ufo La~ 
paílâgem do rio nas jangadas & ce- rij não pafiaffe a cauallo_cõ toda fua. 
fios q tinha feito: mandando dian- gente. O qual tanto éj fez final per q 
te a hú capitão per nome C,ufo La-· C:imakão vio no arrayal 'ter elle já 
rij, por {er homé muito de fua pef- paífado á ilha,& os Mouros Naiteas 
foa,& elle nas fuas coftas faindo do moradores della_ ouueráà tambem 
rio Antrux onde efl:á húa ilheta,a q viíh delle : não fornéte começarão 
ora os noffos chamão ~o: !?ogios,q defamparar as noílas eftancias dos . 

- · · - Q 4 pa~os, 
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·paíl.?s, onde ellcs _efbuáo com_ os no paffo onde elle dhtua, por"fer o 

. noílos em clefenfoo ddles,mas am- maes principJl,tinha feito_ húagro(-
da [e·foráo ajuntar com clle & co1n fa 'tranqueira ,ele- que defendiaaquel 
Camaleão éj paífou defpois_maes de le lugar : ·& poíl:o que coirdfem ali 
vaaa r. E verdadeiramente fe eíl:es muitos MourosJtáto os canfou que 
M~uros narnraes da ilha não f~ráo tomarão · por remedia pór fogo á 
contra nôs,quanros Mourr>s toma-- tranqueira. A qual como começou 
rão terra na ilha por muitos que fo_ arder,& não o podendo a gent.e fo_ 
ráo, todos fe perderão : afsi efl:auão frer, recolheofe já com feu irmão 
os pa.ffos prouidos & a terra era aza- Pero de Sou!a morto,& niuita gen-
da. Mas corno dtes Mouros [e·ajun- te ferida. E dhndo quaíi recolhido. 
taráo com Cainalcão_, & Ce fezeráo ein faluo, porqu_e lhe diíferão que 
em hum corpo de quatro mil bo- ficaua hm~ homem d'arrnas mula-
més)& eHes fabião g cometendo as to, o qual diziáo fer feL1 frmão ba"'.. 
eílancias dos noffos q dbuáo nos Hardo : tornou a elle, ·& com-inui-' 
paffos, não auia outra foluJçáo , fe_ to trabalho por eíl:ar ferido, o fal-
náo recolherle aos bartis que ali ti- uo.u ás coiras. Parece que lhe dizia 
nhão em feu refguardo: começarão o e[pirito que eíl:e, que ali faluaua. 
de as correr .; de m~meira q eftes per com tanto perigo,em o urro em que· 
terra,& outros per mar eráo já ran.. elle Garcia de Soufa goíl:ou a mor-
tos,<] tudo era arrõbado delles)com te, auia de íer teíl:imunha da honr~ 
~os noíTos começarão de fe reco- _ que g~nhou naquelle aéto dell~ : 
lber a [uas . embarca~'ões, & algús como veremos no feito do e[cala-
maes apreífadamente ~o neceílario, mento da cidade Adem: Iorge d' A-
leixando·a artelbaria q tinbão nas e- cunha, a quen1 foi dado por limite 
fiancias. _E de quanta hõra perderão correr com a gente que tinha, do 
algús de nobre fangue neffe recolhi paffo de AgaciJ te Goa a velha,& de 
m~nto,tanra ganharão dous pedrei- Ag:icij tê Carambulij: por acodir a 
ros,q afsi como eráo companheiros hú parte,defabafou a outra~ que foi 
no officio & na amizade, afsi nefie a de Caxambulij : per onde entrou 
feitoforáode búme[mo·animo fem Camaleão, com gue não te:ue ou-
fe querer mudar da dbncía, defcn.. tro remedio defpois que vio fer a 
dendo o impero dos Mouros em ilha entrada per todas partes, fenão 
quanto per outros mand3ráo reco- poerfe em caminho pera a cidade . 
lber a artelharia: onde finalmente com a gente de cauallo, & comfi- · 
maes canfaclos,q véçidos acabarão, go Lopo d' Azeuedo, que dtaua no 
não mechanicos,mas cqmo animo paffo de Agacij. Os quaes per be.:. 
fos caualleiros, tendo derredor de fi neficio de hum Gentio da terra,que t 
hum terreiro abílrado de corpos fe cbam,aua Menaique , q era capi-
~ort~s~ Garcia d~ Souf~ ~a~bem ?o ~~s qu~ and~-~áo 'º!O !i~~ta,· 
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for~Í.o k~ú1dos éÍ cidade,per caminho portas da cidade ~vendo a oufadia 
Gue não teueráo encontro dos Mou deíl:es ~fouros,repartio a gente gt1e 
ros1 que erão entrados :feúdo já tan-. comíioo tinha em dous corpos por b . , , 
ros per toda a ilha,qne andauão co- acudir a duas entradas da cidade, · 
mo fenhores do campo: & os da onde fe fazia efre damno,&-éon1e-
rerra tão fem tnedo dos noífos, que çou de lhe poer .o ferro rijamente: 
fe Affonfo d'Alboquerque manda- & -em húa parte onde [e acharão 
ua bum homem fóra da cidade cõ Nuno Vaz de Caíl:el-branco Dinis 

) 

algum recado aos paíios era logo Fernandez de Mello,.Diogo Goter- · 
morto per os mefmos Mouros da rez,Bafl:iáo Roíz, !ames Teixeira & 
cidade. De maneira que mandando outros, poíl:o éj derribarão em húa 
-elle Francifco de Sâ com até trinta · ru~ algús de Mouros ., elles ficarão 
de cauallo, & a]gúa gente de pê cõ todos bem fangrados:& omro tan-
eípingardas verfe poderia ir a Bene- to aconteceo a GafiJar de Paiua em 
íl:arij· faber em que eíl:ado efl:auáo outra rna_,onde [e achou com os de · 
os noílos naquelle paífo, &.afsi re- , fua capitania. Com a qual obra os 
colher algús gue tinha mandado cõ Mouros derão tanto lugar, que já 
recado aos Dutros paíl'os,náo o po- _ entrauáo [em perigo os nofsos, que ' 
de fazer : ante fe via em aífaz peri- . fe vinhão acolhendo á cidade pela 
go primeiro que lhe foífe dado hú porta onde elles eíl:auão , mas iíl:o 
recado de Affonfo d!Alboquerque nãodur6u muito :.porque ~luora .. ." 
que ie rornaíie, por andar jâ traua- çoufe tanto a cidade, que conueyo 
do com ós imigos, que vierão la-. a Affonfo d'Alboqtierque inandar_ 
drando rras elle tê a ·meterem na .que fe recolhefse1n rodos ao caíl:el-
cidade, pofl:o que fez a algús volta lo,& algús delles pora_charé as ruas 
em que derribou delles, porque co- . tomadas dos i\1ouros,rodeauáo per . 
mo os do arrayal do Camalcáo, vi- fóra a vir bufcar a ribeira, de q~e o~ 
rão ter elle já tomado ate rra,paífa- nofsos eráo maes fenhores. Dom., 
ráo rodos o rio. Afsi que efies no Antonio de NoronI1a como foube 
campo & outros da cidade fóra & que a ilha era entrada per todal;is 
denrro dos muros,como al,gurn dos parres,temédo que Affonfo d'Albo 
noffos vinha dar com dles, logo querque podia ter necefsidade dclk, 

·era. ferido & morto:com que foráo auido cõfelho com os capiráes que 
perdendo tanto o medo & v~rgo- andauáo em fua companhià, veyofe· 
nha, que já fe não contenrauão fa_ recolher ao caíl:ello: trazendo c.õfi. 
zer eíl:a obra onde não foffem vi- · go toda a artelharia que pode auer, 

.,' llàs , mas como gente que qu:ri~ afai das eíl:ancias como do nauio 
~ meter a cidade cm reuolta publi,a- Efpera,que dbua em guarda de Be-

méte feriáo-nelles.Affonfo d' Alba- neíl:arij , o qual [e rnereo no fond0 
querque, que a ~fie ~~~P? cita~a ~~ PC?.~ [e~~~ pod~~ tr~~~~~ Re~_olhi~a. 
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ã nofsa ~ente ·áquellé abrigo doca- entrar~ yidade a ·efcàla vifl:a, per hú 
ftdlo, f~i a cidade entrada pela g~n quebraào do muro elles . foráo mui 
·rede Camaleão,&. elle contentou- · mal recebidos: mandou Camaleão 
fe aqudle dia não fazer · maes que fazer mui ·chegada ao muro \1úa 
.tomar ·poffe da entrada na ilha [em . eHanc~a~ em que. pó~ hum camello 
cometer a cidade: porque'c~mo na & algua arrelhana de metal) que to · 

·quell~ primeira paífagem não pode · mou nas eftancias onde os noff os 
,paffar a artel,haria ', que traZia pera · eí1:aoáo nos paífos da ilh~, quando 
combater a fortaleza , & · affentar entrou nella, donde fazia muic9 
fuas .eíl:ancias, com _eífa pou.ca gen- n:al aos 9'offos, & daqui aó daua ~ 
te que meteo befpora de S~néto E[- hua & a outra parte mudandoa,on,-
pirito., começou de combater oca- de nos faria mayor damno tem lha 
fiello. O qual combate poílo que poderem os noílos .tomar, poílo q 
por fua parte não fçii n~aes que húa per vezes o cometerão. Finalmente 
maneira de tentar a noíla gente pera efic cerco teu e dous termos de mui. 
tomar experiécia c_omo fe auião de ta oppreílaõ, b~1m ante que o Hi,-
auer co.m dla ao diante, ·por p~ute · dalcáo chegaífe cõ todo feu podq, 
dos Mouros da cidade teuerão os no q-ual tempo Ca~alcáo fez ttído 
noífos muito trabalho : porque. co~ o que pode como ca~àlleiro & in-

, mo querião cõprazer ao Hidalcáo duíl:riofo çapitáo: atê mandar co .. 
~porlhe pagar a indinaçáo que tinha meter partido a Affonfo d' Alba-
.contra elles em tão leuemente en- . querque que lhe defpejaífe a cida!ile 
tregarem a cidade fem peleja, pele.. com algúas condições deshoneíl:as, 
jauão como hús feras fem t~mor . & que q leixaria embarcar,, tudo a 
Affonfo d'Alboqaerque logo na- fim de leuar eíl:a gloria ante que o 
qlla primeira entrada não fez maes Hidalcão vieífe,q efpera_ua ca:la dia. 
que reparcir a defenfaõ da cidade per Ao qual négocio mandou hú . Io_á~ 
cites capitães., dó Antonio de No- Machado Porrugues q era hú dos de 
rónhá feu fobrinho, Aires da Silua~ gredaclos dos éj Pedraluarez Cabral 
dom Hier_~mymo de Lima , dom feixou em Melinde. E poíl:o q ndh 
Ioáo feu irmão, Simão d' Andrade, vinda falou a Affonfo d' Alboquer, 

. Fernão Perez feu irmão, Diogo Fer · <]Uecomo homé que o queria acon 
u"ãdez de Beja,, Iorge Fogaça, & per felhar dando lhe auifo do que l'a no 
outros: a qual defenfaõ não f<?i tão arrayal de Camaleão, & o grãde po 

-preíl:es feita, quanto o arrayal de der qu.e trazia o Hid;ilcáo, que feria 
Camakão eíl:aua já aífentado júto ali dahi a poucos dias: por o lugar , 
da cidade obra de meya leguoa, on ein éj elle andaua pareceo a Affon-
de chamão as duas· amores. E por- · fo d' Alboq~erque que tudo era 
que nos primeiros cometimentos, artificio de Camaleão , té que con1 
9ue. ~s M~>Uro~ fezeráo q~1erendo a vinda do Hidalcáo elle.vio fereq1 

- - - -- - - -- ---. - verdade .. _ ' 
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verdade m uiras ~oiifas; gúê lhe Ioão hú terço do maíl:o: & no feguinte 
Machado diíTera. O outro termo q , dia outra . Affonfo d' Alboquerque 
dk cerco .t eue, foi dcf pois q ·o Hi:- vendo q rodai as co1Jfas, de q ne f o'ra 
dálcáo entrou~o qqal' fegundo fama auifado pe1; Ioão Machdilio, dauão íi 
& auifo de João lvfachado, trazia nal forem diéfas ~m.o' homé que 
feífenta mil homés, em q enrrauão no peito tinha o nome de Chrifião, 
cinco mil de cauallo : & por dlc poflo éj na boca entre os Moures e- . 
exercito fer ráo grande,náo o paífou . ra hum delles,aílentou cõíigo 1ne[ .. 
todo á ilha de Goa,mas fic::oua ma~ m·o leixàr a cidade:poréj concorriáo 
yor parte na terra fobre a borda do muitas c:;oufas, <]não podia al fazer, 
rio em duas capitanias,búa q eíl:au_a a principal da~ q uaes era fer afsi acõ:... 
[obre o paffoldeu a hú feu -capitão folhado per ipoiros capitátts,& qna.fi 
principal, & a outra tinha fua inãy ern modo de requi~imento, de que 
clelle Hi.dalcá? coi:i fuas molheres: ai,nd

1
a teue algúa paixão -com el.les. 

onde ama das publicas pera o v[~ da · . Porem temendo que no modo de 
gente maes de quatro m.il, q á cufl:a · a leixar, acontec;eífe algm11 defman-
de feus corpos pagauáo roda aquella · cho·polô delejo que toda a gente ti 
gente; q a madre do Hidalcão rra- nha _de fe recolheré ás náos, fecreta-
zia. O qual ramberri ddpois g veyo méte o cõmuniqm_ cõ dõ A1:1tonio 
C]UÍZ mouer algGs partidos a Affonfo de Noronha, & com algús capitães 
d'Alboquerque, &i(lo não cito por dofeu voço: & defpoisa no.ire ante 
ddconfiar de a ddade fer foa pólo de fe ·recolher, teu e _gêral confelho 
grande poder q trazia , ·Guanto por cõ r.odos, onde lhe propos o q elles 
maneira de indufhia: porq viíl:o co tinhão viíl:o & paílàdo,& i-rl'aes quá - -

·mo os noffos tomãdo elle a cidade, to pa.ffora cõ Toáo Machado,& quão ' 
tinhão por colheita as i1aos, orde- verdadeiro o achara em tudo. Pera 
noude mandaratupiro canal do amoefiáraqual faidanáo ou~emi-' 
rio·cÕ algúas fuás, & fobre iífo lari- iler. muitas palauras, por o perigo, 
~ar muitas balfa~ de fogo, q na 'def.. do d.lado de roda a Iúdia, que eráo ' 
centc da · rnarê vieíTem queimar a .ellcs,eH:ar cla.ro,com que a húa voz 
no(fa frota:&, em quanto ordenaua , rodos farão que logo aquella noite 
iíl:o, queria entreter Affonfo d' Al- : foffe,"ante que lhe atupiífem com 
boquerque, íimulando partidos ~ maes naos a íaida. Coin· o qual cgn-
concerro~ tê lhe fecbrr a faida. Das · felho A1fon[9 d'Alboquerque ante 
quaçs coufàs· po,íl:o q Affonfó d'Al- de fe rêcolbc:r 'ás náos, ordenou de 
~oquerque fo~e a\üfado per Ioáo mandar n:atar todolos Mouros que 
Machado, fe,mpre lhe parcci~o arei- tinha prdo por c~ufa da traição, & 
ficio' dos Mouros, ré q húa m~mluá · afsi rodolos cauallos que ali achon: 
vio búa nao delles 1netida nó fuú- . a carne dos , quaes foi recolhida ás . 
elo, da qual náo-!pparecia maes.que na.os, qu~ foi, def pois ~~~ pr~;:~~ ; . 
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E.poíl:o qÜe húa ~anté manhaã elle ta's Ó.ti11háo cercado, guando veyo 
fe recolheífe ·o . maes quietamente ao leuar das anchoras , dhua tudo 

· que·pode.:.traziáo os ~ou!ps tanto tã·o emlxiraçado, que .lhe ·con?eyo 
.a orelha nel!e1mouirnero,q quando efperar todoaqu_dle dia defronte qa 

. elle fabia pelas p~rtas da ribeira, .fo_ cidade, onde re.ceberáo affaz ele a .. 
, ráo logo todos pegados, com ell e: _ fronta: & mui tos delles for ão 1nac:s 
de m4m:~ira ql!_e por f~ recolhà fem · feridos da artelharia & frecha.s que 
.tnuiro perigo ( Jegundo o negobo· ali tirarão,que na pdeja que teuerão 
feazaua,) leixarão de.recolher mui- . em todo o cerco. Acabado o qual 
ta. fazenda· d' <tlRey , que eftaua em , tra~.alho, cairá o .ein ~utro mayorJ 
terr_a, &. afsi queimar as naos, que_ & foi do lugar onde os iviour.os ala~ 

./ 

, tftauão em dl:aleiro. Porém ve,ndo garão as duas riaos, porque aqui fe 
Affonfo d.'Alboquerque que era Cen viõ ~ffon~ó d'AJboquergue quafi. 

. tido, mandou é> adail poer fogo a Íem ren1edio andá~1_do com a (onda 
a.lgúas,- ond~fe elle ouuera de perder . na mão de baixa mar, & . prearnar :_ 
com ourr.os; ·por ferem jâ ·os Mau.:. tê qt}çaprouue a Deos que enfiadas 
ros tão quentes com dles,° que lhe ·, 11úa na_óutra paífou todalas vélàs,& . 
1~1atarã9 o cauaHo , & co1n · traba- veyo fazer foa efian~i~ entre a po,n-
lho (e faluou, & o fogo· que til'iha ta. que chamáo de Rebandàr & o 
pofio em· as naos, foí; logo,apagado caíl:ello dç ~angij, que dom Anta..; 
pelos Mouros; com que. dlas _ rec~- nio tom'ou ( como dHiemG>s ) por 
berão poµco damno.~Nas cofias dn fer o mar ali 'maes efpaÇofo entre a 

·· qu41 ad'1it foi dom Antonió de No- terra de Bardes, & da ilha. A qual . 
·ronha, 1om H~eroi1ymo âeLima, ponta como erahuJJl pouco [ober-
Man~el de _la Cerd a,Garcfa de'Sou- ba., & lugar pera efta efiancia ·das 
fa, Duarte de MeUo, Diogo Fcrnan· naos , porqu~ com húa 1naneira 
dez de Beja, que receberão a{faz dá. ~e enfeadi;i que fazia da parte da ilha, 
110 & trabalho em fe embarcar. 6.cauáo-'ellas fóra do tefaõ da corren 

- · t~ das aguoas, entenderão os Mou-
C A P I T V L Q - VI. ro~ q ali auiáo os noífos db eleger pe 

. 5" TJas cot!fa.s q Ajfonfo d/.Al-
. 6oquerque pajfou ó inuerno q 

teue no -rio d~ Goa~ · 

ra poufo das naos: & tinháo fonale 
cido a forcale~a ·mui be,& afsi a tor .. 
re q Timoja tomou na terra de Bar-
des, p,orq dç ambas·eíl:as fortalezas. 
podeiião com artelharia fazer datú-
no aos rioífos. Na qual faida ~fa ci .. 

. Ecolhido Affófo d'Al- -dade·c?m Timoja fe recólheo nlUi..: 
·boquerque ~ derradei to do gentioCanarij da ilha, de que· 

~'ln' ro dia·de Mayo. auen- ,, · era_ capitão, teníerido receberetn 
Jfi:ilifill;;iiii)J d~ vinte -que os Mou"I - .d~~n.o ~~~ Mou!os por ·pel_ejarem 
... 

" ,.., . 
contra -



~iuro fJ.Ej1!~. Foi. t' I r. 
'cô11rra elles: pefi poterttamento d0s gi{. E '!las ilhas de Diuar & Cho ~ 
quaes Aff onfo d'Alboquctque I hc rilo dom Anronio, Ga!par de I~~i- · 
mandou dar húa nao das que acha· . ua, Manud de la Cerda, Iorge Nu .. 
tão no porto, quando entrou a ci- nez de Lião, & ourros capitães 
dade, ck que era capitâO'Nuno Vaz com Timoja & Mcnaique·: paífa ... 
de Caíl:d-branco. E cómo qllem [e rão ourro tal trabalho per al'gúas 
apercebi~ peta os trabalhos; que vezes por auer gado, & arroz . Mas 
auia de pa{far aqudle inuerno, re- de todos eftes nenhum chegaua ao 
partio .Affonfo d' Albóquerque o que tinháo no lugar onde eíl:auão 

. éuidaq0 -chi-yigia da annada quanto furtos : porque como era no roí.lo 
ao de fóra per ca:pitanias : porque ·da fortaleza Pangij , todolos . dias 
como aquelle rio tinha gr;inde mt~ eráo v.arcjados con1 artelharia, & 

·mero de eíl:eiros alem das ilh~s con de noite tanto que apparecía candea, 
tra a terra firn~e, nos quaes dle fa_ lo'go apontauão nella: de maneira . 
bia que fe auiáo de orde11ar janga- que por fugir eíl:e damno., que lhe 

·das de madeira pera com ajufante feria muita gente & algús homés 
da marê & cheas dos rios as enca~ erão mortos/ aridauáo mudaIJ.do o 
minharem q lhe vieífem queimar as poufo das na os , & em toda pflrte· 
naos,quizfe logo aperceber pera eíl:e cráo pefcados com artelharia. Affon 
trabalho. Iíl:o afsi na vigia da frota fo d' Alboquerquc vendo que' dei:. 
como que ceitos capitães cadahum.. pois da fome, nenhúa coufa trazia 
em nauios de remo & batéis que a gente maes aílombrada, & canta-· 
foífe1n vigiatdlàs· coufos & outras,· da: praticou com os ·capitã~ que· 
é.te que fe temía que lhe podião fo- queria dar hum falto .rn1 fo ;'(akza,1 

breuit: pfincipalmente fazer agua- & ver [e podião tomar aquella ar .. 
da na terra firme, & auer algús man telharia· que os maraua, & que pera 
timentos nas ilhas ·do G~:i1tio da iffo. baíl:auãà rrezenros bon1és. O 
terra,, que por razão do parentefco qual caf o poíl:o em confulta dellcs,: 
que tinbão com aquellos éj elhuáo muitos foráo c'ní contrario parecer, 
com, Timoja, folgariáo de o dar, por quão perigofa coufa era i~ come 
como fezerão nos primeiros dias ter húa forraleza atulhada de gente 
em quanto os Mouros não cnten- com artelbaria maes baíl:a, <-J.Ue as 
deráo niffo : P.ortm dc[pois que ameyas: mas como· a faluaçáo de 
·virão termos ali algúa p.rouifaõ, de todos efüma em [e tomar efta arte-
fendiáo tudo per armas , onde os lbaria, & o perigo do cafo era me-
11off0s verteuão feu fangue: como a nos do éj cadadía paffauão, tod<iuia. 
con.receo 'a dom Ioao de Lima indo aílcntou Affonfo d' Alboquerq em 
fazer ~guoada á terra de }3ardes, a cometer.a fortalcza.Dizéndo q pois 
qual defen<:ha'Yaçuf Gu~rgij o capi- Í)eos eníinaua oremedio,.& quan~ .. 
tão que per~~~ · o ~a~ello ~~ Pan~ to ao juiz~ de todo~~ · ~!i úão auia 
~ 00~ 
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outro,~fperalre1n iielle:' pois fempre ' 
ft ii mifcrícordia. era, mayor, qúe a 
confiança. dos homés . Affemado 
dre cometimenro,repartio Affonfo 
d' Alboquerque a gente cm dous tra 
balhos: aos do mar deu cuidado de 
recolher artelbaria aos barêis, & . · 
Guando a não podeffem faluar, que 
de_{fe1n ce>~n· dla no rio, & ogo ... 
uerno díffo deu a · Dinis Fernandez. 

' de Mello. O outro cuidado que 
auié!; de ficar com a geate de armas, 
que era cometer a fortaleza, & pe-

. lcjar com os ~ouros, .rçpaniJ em 
tres partes ~ Diogo Fernandez de 
Beja na [u~ galê,.& Aff-onfo Pdfoa 
na fufia auião de fair a baixo do caÍ-
tdlo, & dabi virem per terra pera 
tomarem as cofi'ls dos Mouros,quã 
do acodiífem á ribeira . E os que 
auiáo de cometer por. aÜ de rofio á' 
fortaleza, erão Manuel de la Cerda, 

. BaHiáo de Miranda, Nuno Vaz de 
Caftello-branco , & · logo acima 
deltes dom Ioáo de Lima feu irmão 
dom Hieronymo, Fenião Perez, 
Aires da Sil~ .. E ao modo de Dio:. 
go Fernctndez .pela banda de cima 
contra a-cidade auião de cometer 
efies capitães, Simão d' Andrade: Si .. 
máo MarríZ~ Iorge Foga~a, Bernal., 
dim .Freire: & dom Antonio com 
todolos outros capitães auia de aco- . 
dir onde-foífe maes · necd!ario per 
terra ., & Affonfo d'Alboquerc1ue 
entreter á parte da ribeira. E parece 
que ordenou _ Deos que eíl:e cafo 
fofic: maes leüc~ ~o que c:ra na Õpi-
niáo dos lloílos c01n ·hum focorro 

.. . qu~ o Hidalcão manclaua a que lla 
- - .. -.. . - - - ···- ·-- . 

noite de muito maes gei1te , ·cui,. 
dando elle ;que afsi · eíl:aua a forta-
leza maes fc:gura, que os dias paífa-
dos·. A q.u~l fegur~nça_ .foi ·caufa d~ 
os noíf os confeguirem feu propo~ 
fito : porque çin os · negocios da 
guerr~ enrãó [e corre maes rifco,, 
quando os honfés defcanfaõ em al- · 
gúa força, & o cafo foiefl:e. Eíl:an .. 
do o Hidalcão com feus capitá~s . 
em Goa na prati~a do damno -guc 
eíl:a arcelharia de Pangij fazia · aos 
noffos:> gloriandofe nmiro diílo: era 
prefent~ hum 'Pormgues per nome 
Ioáo Machado, o qual auia annos 
qué andaua com elle,& po~ fer ho-
mem de . fua: peíloa , o tjnba feiro 
capitão de gente. O qual João Ma .. 
-chado quando o vio gloriarfe o Hi-: 
da1cão defl:~ damno que os noffo~ 
rec€bião da ártelharia, diífe: Se o~ 
Portuguefes.recebem dámno ddla, 
dles trabalharão por a t.01nar; por .. 
que eu os conhe~o que não fofre1n 
muito a efpinha qu9 lhe pica. Sobro 
as quaes palauras· ouue algúas per .. 
fias entrc:.al2ús capitães.Rumes def".' o ' 
fazendo .no que Ioã~ Machado di-: , 
zia.· Fii1almente o negocio chego~ 
a tánto,. que hum: d~gueJles c_aph 
táes Ru.rnes ·difle ao Hidalcáo (]UC 
lhe mandaíle dar :atê ,quinbenços 
homés, & que elle com foa peífo~ 
queria ir ef perar a oufadta dos Por• 
tuguefes: o que lhe o Hidalcá~ con 
cedeo, & ac~rtou de vir a·efie nego 
cio apropria noite q, Affonfo d' Al~ 
boquerque ti~1ha ordenado come .. 
tér o cafo ·de tomar efta ·artelha-ria • 
Yinda a qual gente, por fer 1nuita 

& não 
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& não pÕder caber· ºcom a outra q 
d!aua na fortaleza, affenra.rão ten-
das fóra em modo d.e arrayal,& ho[ 
pedes com hofpedes banquerearéfe 
aquella noite:de maneira que quan 
do vey o na aloonida da manhaã 
que Affonfo d' Alboquerque to1nou 
a terra na ordem que diífemos ter 
elle repartido eíl:e e fcalamento: a[si 
dl:auão os Mouros bebados da cea, 
& do fono, & de[cuidados da vigia 
cõ a multidão da gerite que viera> q 
vendo os noffos derrador da f orta-
leza, os de décro cuidauáo <] erão os 
amigos de fóra,& os de fóra os de . 
dérro, [em fenriré o engano fenão 
quãdo fentirão o ferro q lhe e[cala~ 
ua as carnes. Finalmente elles farão 
tão mortalmente feridos , que lhe 
~_proueiro.u pouco o esforço doca .. 
pitão Turco,& afsi os de fóra como 
de dentro trabalharão maes de am-
parar as vidas , que qefender artelha 
riaJ que os noífos 1naes defejauáo 
ddles, que outro algum, defpojo: a 
qual faluarão tanto a feu faluo, que 
fendo eíl:e bum dos hõrados feitos 
a[si no cometimento delle , como 
de bem pelejado, hum homem fo-
mente dos noffos morreo, .não a 
ferr~o mas per de[aíl:re caindo no rio 
arn1ado em qüerendo faltar de· hun1 

· batel no outro : & feridos· ouue bõ 
quinhão, & p~rem não 'tantos, que 
üão foílem maes mortos da parte 
dos Mouros, porque paffarão de tre 
zentos & qu1renta .. O qual dia pare 
ce que aprouue a noffo Senhor que 
fone todo por nós: porque mandá~ 
do A~o11f~ d:A!boquergu~ a G~r~ 

e.ia de Soufa, &a Torge d'Acunh:i 
naguelb propria noite á outra parte 
da terra firme,onde cbamão Bardes, 
<lerão no b~duarte gue os Mouros lá. 
tinháo, o qual tomarão, & toda a 
:.utelbaria éj nelle auia. O Hidalcão 
com e!les dous feitos ficou tão af-
fombrado, que lhe parecia que de 

· n<Dite auião os noffos de ir dar hum· 
falto détro na cidade:& não oufan-
do de dormir nella,paffoufe a hum 
lugar, a que ora chamão o Tanque 
d~ Timojà,& tem: a Ioâo Machado 

·~ln macs eíl:ima vendo que lhe fa~ 
Iaaa vardade -acerca do gue fentia 
·de nós ; do qt1al Ioâo Machado a 
diãre faremos particular relação po.r 
os merecimeü'ros éj defpois teue afsi 
de caualleiro, comó de catholico 
Chriíl:ão;E fo auemos-de dar credito 
ao que geralmeí~te [e diíTe, eíl:a mu-
danca do Hidalcáo táo fubita ta·m-· 

" bem procedeo, por ter fabid<? per 
feíticeiros q'ue auia de morrer junt~ 
~a aguoa do 'tiro de húa bombarda •. 
Por difsim.ular o qual temor, & fa_ 
ber fe era verdade o que lhe diziáo! 
os no!fos,que 1~ eráo lançados com 
fome , da necefsidade de mantimé-. 
to em que a noífa gente efl::iua:\7foll 
deíl:e ardil, mandou certos paraoss 
& refrefco a Affonfo d'Alboquer<} 
cõ húa rabolaria de palau~as. D1ze11. 
do que 'os caualleiros auião de fazer 
auerra a feus imigos mar:andoos :t 
ferro,& não a fome:& porq elle ti-
nha fabido el.n quãta nece_fsidade de 
n1átiméro elle Affonfo d'Alboqu~r 
que eíl:aua, lhe enuiaua aqlle r~fref
co. Affonfo d' Alboquer§ prime.i~o - - - - - -- --- . qu~ 
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'])a Segunda1Jecaáa 
que efie recado do Hi<lalcáo che- 1no enc~rcerados 'em gayola. ~ 
ga~e a elle, eíl:ando~os batéi~ de la~- como feu amig~ ein pag_o daquelle · 
cro das naos co_m hua bat:ide!ra bra- _ pref~nte; lhe mandaua dizer que a-
~a em final que queriáo falar, man- cabado o mantimento, não lhe.fu. 
dou a elks: & quando lhe trouxe- prindo.todo o tem,po do Ítluerno~ 
ráo recado ao que vinhão,, torpou efperaíle por os Porrnguefes: pçmí 
logo a lhe mãdar dizer que vieíf em ainda que elle não quifeífe' os aliia 
embora:.& em quanto 1a a feu r_e.. de ter por hofpede.s á fua mefa. Có 
cada a grão pre~a n1ãdou ferrar búa a qual ref poih fe tornou a fuir o 
pipaem duas partes ambas cheas menfageirocommercedealgúaspe 
de vinho, húa poíl:a na tolda, & a ças,que lhe Affonfo d'Alboquerque 
outra no conuês com '1húa fomma 1nádou dar: & leuou todo o refrç:f-. ~ 

de bifcoico per derredor, ·como q1.4e co que trazia, pofl:o que lâ farão os 
eíl:aua aquelle 1nantimento arde- olhqs'de toâos diísimulando a ne~ 
nado pera os mareantes q andauão cefsidade o maes que_podiáo.O Hi-: 
trabalhando em a nao. O qual ar- dalcáo quando ouuio eH:e recado, 
tificio foi táo leuemente fe.ito, & & foube do feu rhenfageiro o efl:ado 
afsi efiaua· a ge11te da nao tão de[cui em que vira a nao , & o pouco al- . 

. dada, que quando o menfageiro do uoroço & cõbiça, q a géte,moil:rou 
Hidalcáo. foi dar o r~cado a Affon- dos mantimentos q u~ leuaua: aífoA 
fo d' A~boquerque, não ouue al,uo- ' tau de leuar oµtro caminho com os 
roçq na gente,nem fezerão conta de noífos, de os não meter em tantq 
quem entraua hem fahia. Tomado aperto de· reb~tes, como té li lhe 
o recado que eíl:e menfageiro tra- daua., receaqdo que do mqito aper-
zia, r<efp'2indeolhe Affonfo d' Albo- tar com elles, os poeria em termo 
querque com grandes agardecimé- que de noite como gente defdpera.-
tos do prefente que lhe 1nandaua, da o foífem bufcar lá onde eíl:aua. 
l_ouuandolhe muito o rçcado , & q E daqpi defta ofFerta dos-·mantjmé-
bem parecia fer dito de tal Principe tos, tomou canfa pera maµdar le-
& c:walleiro, como elle era: & que ca dos .a·Affonfo d' Alboquerque, & 
fe não a~eitaua o prefente, era por-. entender com elle no refgaçe de cer 
que os P_ortuguefes ertl quanto lhe tos Mouros que o feito.r Francifoo 
11ão ~al~c1a o comer que tinháo na- Coruinel notixe com figo dos que 
qudla tolda & conuês, como elle elle Affonfo d' Alboquerque man-
podia ver, não auiáo miíl:er outros dou prender, fegundo contâtno_s:, 
mimos, por fer gente ·cofiumada porque como prudente ao tempo. 
aos trabalhos da guerra:· & fe lhe fa_ ,que matatâo os outros,faluou efies,-
leciao comer' tinhão a condição efperando que com elles por foren1) 
das aues, folgarem maes de o ir buf- bomés prmcipaes, fe podia~ fazia · 
~ar~~ ca!_nr1 q~~ ~~ ~ ~ece~~~ 5~: algum .~ó ~1ego~io ~ P-~ qua~ft~~~~ .. 

~ 
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Afloofo d'AtbOqÜerque fe lapçou, fogo ao teLnpo·da maré vire~ (o.· 
~izendo que os Mouros erão do fei- bre a noffa armada: mandou a Dia 
cor Fráncifco Coruinel, & que elle go Fernádez de B~ja capitão de bú.i 
lhe mandaria que os reígataífe por galé que os fo!fe queimar, & com 
comprazer a elle Hidalcão: & com elle foráo Affon[q Pdfoa em outra, 
dl~ artificio por encobrir fua ne- & Simão Marriz er~ húa galeota,& 
cefsidade, re(gatauão ·os Mouros a o meíl:re da nao Frol da Rola cha-
troco de· mantimentos, que er? a mada Cafa verde d~ alcunha, por fer 
coufa de q n1acs necefsidade tinhão. homem def pachado pera çfias con-

fas;com hú parao pera ir de[cobrip-
- do di~nte as pontas da terra. Diog0 
. Fernandez .Partindo de dia a fazer 

eíl:a obra , foi jâ tanto no cabo da 
marê, que de não poder a força do 
remo romper o tefaõ da aguóa que 
vinha a elles, lãçou aQchora:& por 
fe melhor 1hformar do modo que: 

CAPITVLO VII. 

. auia de ter no cometimento daqlle 
· feito, quiz per íi em qtianto· efpe-

rauão a marê.,,ir em hú parao ver o _ 
íitio do lugar onde lhe dizião eíl:ar 
aqnella frota, com o-qual i'a Diogo 
Fernández o adail fórnente & os ma· 
rinheiros que remauão, & . diant<e 
leuaua o meíl:re Cafa verde com o 

rf (orno dom cv1.ntonio de~
ronha foi morto pelos Mou-
ros, por acudir a 'Diogo Fer-
nández.., de Beja, que Ajforfa 
d'v1.l/Joquerque tinha rnanda 
doqueimar certos nauiós de 
remo: f5 do maes q /e pajfau 
no rio de Goa te fa fairê delle. 

li A!fadas dbs coufas, que 

1 fezeráo re·colher o Hidal 
cão da foberba q tinha, 
vendo efl:aré já os noíTos 

liures do mayor trabalho gue, r~ce .. 
bião, que era fome & damno que 
lhe fazia a artelharia de Pangij: fo-
breuicrão dous caíós, que o torna-
rão aleuantar: os quaes atribulará.o 
muito a Affonfo d'Alboquerque, 
corpo verem,os na relação delles. 
Sabendo elle per auifo de Gentios 
que Timoja lâ .trazia , como polo 
rio acima junto da cidade eíl:auáo 
1nuitos paraos ordenados pera aqlla 
noite feguinte em companhia de 
muitas balfas de lenha ceuadas de 
;lÚite & r~z~na pera !h~ i1oerem o . 

· feu parao~ Os Mouros que efl:auáo 
no lugar dos paraos, como tinhão 
_vigia no rio, & virão o que Diogo 
Fernãdez fez , pofcrãofe parte delles 
de tras dos paraos que tinhão e111 fe-

. co,que feriáo are vinte·& tantas pe-
ças: & outros meteráofe dentro em 
húa galeara que fora no!fa, & cotn 
a prelfa da faida da cidad~ por efiar 
em [eco efqueceo, a qua~4i.€íl:aua 
mey a e1n nado. O mdl:re Cafa ver; 
de que i'á diante de Diogo Fen.1an-' 
dez,quando defcobrio detras de húa 
ponta COUlO os Mouros punbáo oa 
faõbros pera lan~ar- efl:es fcus paraos 

P e1n 
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enà Se,gunda 7Jécada . 
ttn: nado! tÔ~noll atrás rijo' dizéd~ tambem correrá o rife-o della ·sim:ão 
.a Diocro Fernandez: Tendeu os, fe- d, Andrade,Fernáo _Perez feµ innáo, 
11J1or,4 temos muitos . Mouros por ~}máo Rangel, & outros q_ dl:au~o 
.dau:-inte. Diogü Fernandez c01~0 p dentro na fuíl-a dos Mour?s,qua-
per íi quiz auer v!fia delles, gu:mdo ._ do o bat~.l~ de dom Anto1110 com-
tôrnou a voltar, pofio que bem re- que elles 1ao, fe alargou della: mas. 
maffe: ouucrãofe os Mouros rã0 foráo focorndos per Diogo Fernan~ 
def pachadamente e·m lançar os pa~ dez de Beja, que C_?m foa galé,peró 
r~os na a~uoa, qne primeiro q elle que os não podeík tomar,tl}andou 
chegaffe ~nde 6.cauão as galês , era pet hú batel_ que os recolheo , & a. 
tanta a frechada fobte elle, que fe 0 foil:a todama ficou ein poqer dos 
caminho fora maes comprido, não Mouros; os qu~es por ficarem.bem 
fe -podcra faluar: m~s como as gal~s fangrados dos no{fos, por aquella 
·começáráo varejar com arrdh~ ria, yez defiftiráo do g tinhão ordena-
entreteueráofe não paílando ma~s do. Affonfo d' Alboquerque pela 
auante. Affonfo d' Alboquerque co morte d~ dom Antonio ficou mui 
mo em baíxp ou.ui o os tiros , pare- anojado, porque alem de Íer Íeu [o_ 
cebdolhe .que pelej aua Diogo Fer- brinho filho de dona Coíl:ança foa 
nandez, mandolf dom An~~nici de irmaá molher de dom Fernando de 

_ Noronha a grão preffa com Íéte ou Noronha: era elle per íi tal cauallei-
0itQ batêis de geme q lhe ac,odifie: ro, & tinha com iíl:o outras quali .. 

. ·o qual com a maré que já tornoua a dades,que (e criaua nelle húa grande 
fubir,em breue chegou onde eíl:aua efperãça pera ante de. poucos annos: 
Diogo Fernandç:z, a tempo q ainda lhe poderem entregara gouernanç~ 
ouue vifi:a dos Móuros. Em al c~m- da India_, & os dias que viueo, era 
ço dos quaes foi qnto, té dar com · grandedefcanfo aelle Affonfo d'Al' 
elles ein feco defronte da cidade,lu- boquergue. Ca n·ão fomente o aju .. 
gar onde os noffos lhe niio podião daua nos t,rabalhos ,da guerra, mas 
fazer damno; (ómente cometerem ainda curaua algúas paixões entre 
querer cobrar a galeota que os Mou elle & os capitães; porq como Af-
ros com prefa não poderão de todo fonfo d, Alboquerque era ardego "& 

·varar, & .ficou meya em nado. Por fragueíro em os negocios de feu 
taufa de auer & defender a qual,ou- officio,& algúas vezes mao de c'on-
ue entre os no.ffos & os Mouros húa tentar, fempre fo aproueitaua de hú 
pedia de lançadas & frech~da~, que bom terceiro, per queni elle CJUeria 
d~rou hum bom pedaç?, té <] veyo foldar aquellas quebras de palaur~s . 
hua Jrecha que atraudlou húa pc:r- do primeiro impero de fua man,en- . 
na a dom Antonio de Noronha,dc caria. O que logo Íe mofl:rou com . 
que dahi a pouc9~ dias ·morreo. E a morte dç:dom Antonioneíl:e cafo 
~e!le ~eito,q foi caufa de fua morte, que lhe acon~eceo, mandando elle 

- · · · ,.. · · Affqnfo 

/ 
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Affonfo d'Alboqlierque enforcar la jufiíça: que de bõã. vontade elle 
bum Rui Diaz natural da villa A- lhos moíl:raria , que fobi!Ic m pera 
lanquer homem de boa linhagé: cima.Os capitães parecendolbe que 
0 qual foi achado cm acamara da a mo-fira dos poderes auía de fera al 
fua· nao, <;x. fegundo fe prouou, era çada , qurl lhe el Rey daua per fuas 
pera· ~úa e[~raua fua de muitas cap- p~tenre: ~m quanto gouen~affe a .ln~ 
tiuas q traz1J,a que elle cbamaua 6- d1a,fob1rao:mas com9 forao na tol-
lhas,& cafaua. A .~xecução do qual da,hum & hfros mandou meter na 
cafo poíl:o que foíle ordinariaméte bõba, dbndo na boca da e[cotilha 
per juíl:iça [egi.:mdo forma do di~ei-· -com a efpada na mão núa: dizendo 
ro, eíl:ando o delinquente cotn o queaquelles erão ~s poderes que lh~ · 
baraço na garganta pera fufpender auia de moíl:rar, & raes lhe âaua o 
no goroupez. de húà nao,quatro ou feu offi.cio de capitão cõ~ra os defon 
cinco capitães o tirarão aos mini- bedientes,& que impedião a juíl:iça 
firas da juíl:iça: dizendo que não d'elRey [eu fenbor. Feita eíl:a prifaõ, 

· auiáo de confentir q hú J1omé pade- com que os capitães ficarão fofpen-
cdfe por tal cafo, & inaes fendo de fos de foas capitanias,que elle Affon 
fangue,que quando ouueffe de mor- fo d~Alboqueique deu a outros 6-
rer , auía de fer per outro genero de dalgos ·: tpandou tirar. o culpado 
morte. E não fomente ·impedirão donde o tinháo,& foi leuado em hú 
efla ex~cução,mas .. em modo de in.. -batel per bordo de todalas naos có 
dinação nos batéis fe farão á nao pregões que den\}ncíauáo o fcu cú-
ddle Aflonfo d'Alboquerque, & me,té que per derradeiro o enforca~ 
nrnes confiada & foltaméte, do que rão. E fegundo algús familiares de 
fe deuia á reuerencia do feu capitão Affonfo d'Alboquerquedefpoís dif. 
môr. Chegados a bordodanao,on. ferão,pofto que o culpado merecef-
de Affonfo d'f\lboguerque os veyo fe 1norte pelo màdo q teue en1 co-; 
rece.ber,fabendo.que i'áo com aquel meter o.crime:' maes o chegou á 
le im.pet~,começaráo dizer:que_ po- morte·a pouca reuerencia dos capi-
dcres tinha elle per-a mandar enfor- tács,c'j a indinação do cafo, & maes 
Gar aquelle homem por tal cafo? & fe qui~ moíl:rar na execução della 
nues fendà homé de fangue,éj ausn ob~decido,que piedofo. Mas com-
do de morrer per algum ddiéto, tudo a friaes da _gente da frota ficou 
não auia de fer per tão vil n1orte. e[candalizada defte feito ~ por elle 
Affonfo d'Alboquerque como ti- · Affonfo d'Alboquerque fera parte 
uha jâ Cabido o q elles leixauão fei~ o!fendid~,& o julgador_,& macs cm 
to,& as palauras q .d1zião,erão con- cafos daquella qualidade, & em lu-

. formes á força:difsimuladaméte lhe gar & tépo qu~ tudo eráo trabalhos: _ 
refpondeo que fe el.le~ queriáo ver náo{C?métede dbrem todos con:1 
os poderes,q tinha pera fazer aquel: arma na mão,mas ainda era a fome 
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támanhà:qLlC vieraO ã quatro OO)aS mos, & afsi el1Ulat carregado ddles 
de bifcoito por dia,& cm algúas na- · hum nauio,capitão Anto_nio de Ma 
os [e camião ratos. Outros coziáo tos, que foi em côpanhia de Nuno 
cs coiros das ateas por fe nãà. pod·e- Vaz, por quanto elle _auia de fi~;tr 
ré rnárer,& fobre a fome,a aguoa q em guarda & cura deíl:es doentes:o 
bcbiáo era meya folobra,& tão bar- .que fe fez mui bem.PoHo que á fai- · · 
renta dos enXL~rrcs das crecentes que da da barra de Goa ambos correrão 
traziáo os rios naquella inuernada, rifco de fe perder: como fe perdeo 
q iiáo aílentauao pé· em dous dias: Feri1ão Perezd'Andrade, que à ef\:e 
& iíl:o porque não auia aguoada,q mefmo cafo Affõfo d'Alboquerq~Je 
oi:; Mouros não reueífem tomada:& mandaua hú mez ante,que era maes 
fe ás vezes os noílos a força de ar- . · na força ~fo inuerno, & porérn fal-
1nas a querião ir fazer, húa gota de uoufe a ge~1te. 
aguoa cuíl:aua tres de fangue. Afsi q . 
per búa parte fome & fede; & per 
outra, guerra, & relampados, corif-
c:os,& rrouoadas do inuerno: trazia 

· a gente cõmum tão affombrada,que 
começou entrar de[efperaçáo em a1-

" gús , que fe lançarão com os :Nfou-
tos, que foi a coufa q Affonfo d' Al-
boquerque maes fentio. Finalmente. 
paílados tres mezes dc:fie tão gran-
de trabalho,quefoi quaft purgarorio 
em vida, na entrad_~ de Agoíl:o, em 
que a barra co.meçou de [e abrir das 
areas que a cerrão llO'tempo do in-
uerno : mandou Affonfo d' Alba-

. querquc fair Nuno Vaz de Caíl:d-
branco com a foa nao, & Timoja 
com elle que leuaífe paífante de tre-
zentos doentes , que auia naquella 

. frota. Os quaes doentes elle au.ia de · 
ter em a·ilha Anchedina,porfer lu-
gar frefco pera poderem cõualecer, 
tê elle Affófo d'Alboquerque ir dar 

· com dles tanto que o rio deíie lu7 

gar a poder fair com toda a frota:& · 
Timo1a dos lugarês de ónor, & 
~ergeu a~ia de prouer ~ dtes cn~e~~ 

CAPITVLO vur. · 
~ !f <])f!-s arrn.Ç{das que e!Rey d'q 

JUanuel o_q,nno de qúinhen-
t os é5 dez. ;nandou á 1 ndia : 
ê5 dejpachada hua ; capitão 
môr Gonfalode Sequeira,(§ 
outra de 'Duarte de Lemos 
com cqrga de pimenta per a e-
ftu Reyno, djfonfo d:_Afbo-
querquefe partio pera GoacÕ 
hua groffa frot'a:f.5 de alguas 
coufas que pajfou,é§ fez. nefte 
meyo tempo f5 carninho. 

FFõfo d' Alb()quer 
que como defcja-
ua tirar a géte da-
quelle trabalho q 
paffauão no rio 

. ·de Goa,tanto que: 
·o tempo lhe deu,lugar, pozfe logo . 
fóra delle: ri~ gual faida por fer ain .. 
da_ mui.verde,correo outro tal rifco, 
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em que õ üúéra de perder duas naqs, 
<:orno ora contamos <las que man-
dou foir pera leuarem Tirnoja. So-
bre o qual traba.lho pareçe ~ue a for 
tuna daquelle tépo, ou comarca do 
lugar os não leixaua ; porque fendo 
rant'o auante como o cabo,a q~e os 
no!fos chamáo cabo da Rama, que 
he tres leguoas do rio donde Cairão, 
vfráo quarro velas,que os meteo en1 
tão grande fobrefalto cuidando f e-
rem Rumes , que fe. poferáo todos 
em armas. E pofio que donde elles 
vinhão, {empre as teueráo tanto ás 
cofias,, que as traziáo maes çafadas 
que os pelotes : ·rodaui~~como a gé-
te cõmú por caufa da f orne,& mao 
trataméto que ali palfou, vinha mui 
desbaratada & fraca: quando as qui-
ferão armàr, não auia nella outra 
força , fen., o a que dá o temor nos 
taes tempo~ & caías. ó qual temor _ 
també ouue nas proprias naos que. 
clles_ virão, tendo a mefma fufpeita -
ferem Rumes, ré que h~s & outros 
fe vieráo conhecer nas in íignias que 
todos traziáo ferem de hum f enhor: 
as quaes qu.atro _velas eráo . parte da 
armada, que elRey dõ Manuel man 
dou o anno de dez áquellas partes. 
E verdadeiramente fegundo a gente 
ciue Affonfo d' Alboquerque tinha, 
andaua cortada do trabalho, fe e!tc;: 
anno elRey o não prouera com gé-
te frefc~, & poíl:a nas forças _de foa 
natureza : trabalhofamente podera 
Affonfo d' AJboquerque acodir a 
<juantas coufas tinha em aberto pe-
ra fazer,& ·defpois fuccederão. Mas · 
Deos infpiro~ . ~ª vontad~ _d'elRey 

/ 
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em .mandar aquelle anno duas ar-' 
madas, que co~ foa chegada á In-
dia animarão muito o efpirito de 
Affonfo d' Alboquerque,pera fe tor-
nar a re.íl:ituir na poíle daquella ci-
dade Gqa ~que era a coufa que elle 
maes defejaua. A primeira foi de fe.- . ' 
te naos)capitão môr Gonçalo de Se-
queira rhefoureiro môr da cefa de 
Cepra, & filho de Rui de Sequeira, 
todas naos de carga pera tornarem 
o anno feguinte com efpecearia~ de 
que erão capitáes,Manuel d' A cunha 
filho de Trifiáo d' Acunha, Diogo 
Lobo d' AI ualade ~ · Iorge Nunes de· 
Lião filho deNuooGõçaluez deLiáo 
ch_ancdler da cafa do ~iuel ,Louren .. 
ço Lopez fobrinbo de Thomc Lo·~ 
pez feitor da cafa da India,'Louren-
ço Moreno,que 1~ pera ferfeitor de 
Cochij, & loáo d'Aueiro,que tam-
bem feruia de piloto, por fer neíl:e 
mifter do 1nar homé mui fuflicien...' 
rc:,a qual armada partio do.porto de 
Lisboa a dezafeis de Mar~o.A outra 
~rmada que era de quatro velas, ca-
pitão môr Diogo Mendez de Vaf-
co11cellos filho_ de Màrcim Mendez 
de Vafconcellos moradoi: na villa 
de Pinhel,partio ante deíl:a deGon.,.. 
çalo de Sequeira quatro dias, & os 
capitães das tres crão,Baltefar da Sil. 
ua filho do comédador Gomes Tei 
xeira, Pero ~refma que defpois 
foi prouedor dos. fornos d' elRey, 
Dinis Cerniche ar.mado{da propria 
nao em_q i'a. Ao qual Diogo Men. 
dez elRey mandou a lvlalaca aífen-
tar trato nella,que ficara aleuantada 
polo cafo .que 2conteceo a Diogo 
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~a Se,iunda Dec.-ida 
tôpez ·de Sequeira (como atras eL 
-creoemos) , poito que elRey ainda 
"diffo não era fabedor: Partidas as 
ql:laes duas armadas, tambem no 
m~z d'Agoíl:o partio Io5o Serrão 
hum cauá-lleiro da cafa d'dRey com 
tres velas, que elle mandJ.ua dc~co
brir a ilha de S. Lourenço, & aílen-
tar trato com "os narnraes de gen-
uiure no porto Matatána : & os ca-
~ -- d l "'P 1 pitaes as outras ve as erao ayq ac 
Soufo , & ouçro cauallciro da cafa 
fl'elRey _:da viagem do qual Ioáo 
Senão diante daren1os: razão. Ao 
pre(ente ~ontin~;;mdo com Diogo 
Mendez,, por fcr o primeiro que 
chegou á India:quamo a fua chega-
da ( icgundo diffemos) foi temero-
fa , tanto foi alegre def pois que Af-
fonfo d' Alboquerque fe vio com 
elle Cabendo da outra frota que le .. 
uaua Gonçalo de Sequeira. O qual 
chegou a Cananor defpois delle AL 
fanfo d' Alboquerque fer já chega-
do com os doentes , que mandou a 
Anchedma conualecidos de fua en-
fermidade, vindo jâ ellc Gonçalo 
de Sequeira de Cochij : & da arma-
da que leuaua deíl:e Reynb, perdeo 
:i nao de q era capitão Mar!ud d' A-
cunha junto de Moçambique, mas 
faluoufe a gente. Affonfo d' Alba ... 
querque quando via dez naos mui 
prouidas do ncceífario,& com gen-
te frefca,que elle mmro defejaua pe-
ra fe tornarrdhtuir na poúe de Goa, 
poH:o que dl:es apitães ião orde-
nados hum pera Malaca , & outro 
pera tomar com a carga da ef pecea. 

. !ia a eíl:e Reyno -~ ~ogo ~-1~ ~ln C~: 

nanor teue praticá com elles dan-
dolhe conta deite feu propoftto,pe-
dinelo quifeffem fer niílo.)polo mui-
to que importaua :i frruiço d•elRey. 
Porgu,c fegundo lhe dle mandaua 
nas cartas que derão foas, que foífe 
ao eH:reito do h1ar Roxo fazer húa 
fortaleza,& fegurar as coufas de Or-
muz, nenhú~ deí1as podia fazer em 
cp.ianto [e não acabaí1e de determi-
nar em as de Goa : & quando com 
o impetn de húa chegada a não po. 
ddfc leu ar na· mão com táo boa & 
limpa geme como dles traziáo, ao 
menos queimaria as 1nos cp.Je lcixa .. 
ra no efl:aleiro. As quaes elle defeja-
ua ramo queunar , como tomar a 
mef ma cidade-, porque não eíl:aua 
em razão leixar aquella ladroeira 
com os Mouros mui efcandaliza-
dos,& irao mar Roxo,~ a Ormuz1 

pera (partido elle) fairem elles dali, 
& fazeremfe fenl:iores de toda aquel 
la cofia : & não queria elRey , de 
C"lecnt, & todolos Mouros della 
fe náo achar quem os fauoreceffe 
com algúa armada no mar pera o 
coalharen1 co.m velas. Finalmente 
defpois que reprefentou dl:as & ou-
tras razões a Gonçalo de Sequeira, 
& a Diogo Mendez, perfuadindoos 
qui[eífem for com elle neH:e feito: 
Diogo tv1tndez prometeo que feria 
niffo polas razões que lhe Affonfo 
d' Alboquerque deu acerca ~o tem-
po em que auia de partir pera Ma-
laca , não lhe fernir fenáo def pois 
que eíl:c feito de Goa foífe acaba-
do per qualquer modo que_aprou ... 
~~gea De?s'. G?n~alo 9e Sequeira, 

como 
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cÕmÕ ó fe'u tênipo er~ inaes curto odio noQà nas guerras pa!ladas fe 
pera fazer carga de efpec~aria, & [e lançou com o C,amorij , & fazia 
vir pera e~e Reyno. com el~a, nao guerra a feu proprio tio,como attas 
fe determinou de todo niHo : dan- fic~.E porque não fomente por cau 
doipor caufa principal feré as maes fada pratica de Gonçalo de Sequei"' 
·J.~s naos .de armadores, & que per ra,mas ainda pelos recados que ca,. 
bem de · (eus contratos não podiáo . da dia tinha de Cochij . quanto ün .. 
fer impedidas contra vontade dos portaua fua prefença : determinou 
feitores dellas,que !áoem nom~ dos -Affonfo d' Alboquerque de ir lá, & 
fenborios. E maes que fegundo ti- leixou em Cananor toda-a armada. 
11ha viffo em C9chij donde vinha: Somente leu ou húa gahf, duas ca-
'ª elLe lhe parecia ter elle Affonfo rauellas, & fere paraos da terra : nas 
d'Albcquerqúe outra coufa maes qnaes vafillas foi a maes .da gente 
importante ao feruiço d'dRey,& a de Iorgeda Silueira, .& Fráci[co Ser-
que primeiro auia de acodir, que a rão, que vieráo ali a Canai1or ter có 
tornar Goa , & era a guerra que el- elle de Cocbij , onde inuernarão có 
Rey de Cochij tinha com hum pri- as naos da ef peceàlía qúe tomarão 
mo [eu, que com fauor do C,amo- em Baticalá (como atras fica) poJ: 
rij de Calecut . o queria lançar do a gente deíl:es dous capitães efiar_ 
l\eyno, dizet)do que por kr n10rto folgada do repoufo ·daguelle inue_r-
o Rey velho feu tio, a ellepertencia no.Na qual ida deCoch_ij quizainda 
a herança. As quaes differenç·as ti-:- Affonfo d' Alboquetqae ter hú tef-
11háo dado tanta toruaç~o na terrá, guardo, porque fendo Cabida, podia 
que não fe podia auer pimenta, fe- dannar o feito , & diante mandou 
não cpm a lança na mão, como dizer a elRey que fecretam.ente fem· 
dle Affonfo .d'Alboqúergue teria reboliço o vieíle efperar JUnto .d<! 
fabido perNunoVaz11de CaHel-brá- .fortaleza de Cocbij, como quevi-
·co,& per Bafháo de~Mi randa, que nba bufcar oamparodella, no qual 
-elle lá mandara erl? fauor do mef- lugar queria fecretamente.falar con1 
· m~o : poflo que e_m algúas vezes q elle primeiro que na terra fe fo1.1 ..;. 

fe rinbáo achado com a gen~e defte beífe fer elle Affonfo d'i\lboguer- : . 
· feu irpigo, ouuerão delle viétoria. que chegado. Da vifl:a ·& pratica'q .,~~ 
Affonfo d'Alboquerque por então ambos teueráo neíl:e lugar logoan 
não curou de apertar maes com . te manhãa -primeiro q ouueffe no '."' 

, Gonçalo de Sequeira fobre aq uelle ticia de fua ch,egada, Affonfo d' Al~ 
11egocio de Goa, porque via ter dle _ bequerque [e foi lançar em modo 
razão, principaltneqte por caufa do de ciliada janto da ilha Vaipij, per 
trabalho em ·que elRey de Cochij . onde tinha auifo que o· contrario " 
andau~ com aquelle [eu primo & d'e!Rey auia de vir .: ·& na foa che- . 
compecidor,quec~a aquelle que em gada aísi o faluou GdtÍl arÇt~h~ ·1~~. · 
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feras}& lanÇadas:g:1é perdeo o gen ... 
tio nrnita parte de {ua gente, & def-
baracado foi bofcar {ocorro em el-
Rey de Calccut noílo imigo, que 
1iaquelle tempo com a. morre do 
Marichal, (}Ue ai1)da não tinha P,3- . 
oo, dbua mui foberbo. Affonfo 
b . -
d'Alboquerque, auida dra viétoria, 
tornoufe a Cochij apaciflcando a 
terra, com que logo começou vir 
pim~nta pera carga das naos : de 
maneira que em brcue dcfpachou 
Gonçalo de Sequeira , poíl:ó que 
elle não pareio fenão _def pois do fei-
to de Goa, pera que Affonfo d'Al-
boquerque o conuidou , & não foi 
lliffo pola obrigação que· tinha á 
carga da pimenta & razões que ceu 
de o não poder fazer. E porque Ma-
nuel d'Acunba filho deTníl:áo d'A-
cunha não tinha emb.~rcaçáo pera 
tornar pera o Reyno tão honrada-
mente como de cá partira porca-
pitão de húa nao que tinha perdi-
do, ( fegL~ndo diífemos) quiz ficar 
com Affonfo d' Albo.qúerque : o 
qual o recebeo por razão de foa pef 
foa, & filho de feu pae, no lugar de 
feu fobrinho dom Antonio de No-
ronha, dandolhe a capitania da nao 
Rumefa, em que andaua Jorge da 
Silueira , . .por fe elle vir com Gon-
çalo· de Sequeira. No qual airno 
tambem veyo Duarte de· Lemos, 
<jU~ ante da partida delle Gonçalo 
de Sequeira chegou de Socotorâ, 
donde partio (corno efcreuemos) : 
ao qual quando veyo pera dh: Rey-
no Affonfo d'Alboquergue deu a 
~apitania mô~ de quatr9 ~1aos, a ué-

/ 

do reípeito ao foro & honra com 
que anda"ra na cofia da Arabia , & 
rodabs naos de foa capitania, & afsi 
as de Gonçalo de Sequeira paífaráo 
& vierão a eíl:e Reyno ~ anno de 
onze, fomente o mefmo Gonçalo 
de Sequeira que inuernou, em Mo-
çambique, & veyo o ~moo de doze.· 
Affonfo d'Albo{juerque porque a 
dor da faida · de Goa o aprdiaua 
·muito que Íe tornaffc: a reflituir na 
poffe que teuera della : em quanto 
o não pode fazer per fi, tinha man-
dado Gafpar de Paiua fidalgo da ca ... 
fa d'dRey & filho de Gileanes cida-
dão nobre de Lisboa, que com tres 
nauios andafie na barra de Goa , & 
não leixa!Te entrar ou fair nauio, 
que não foíle metido no fundo. E 
na cofia do)"1alabar em húa parte 
mandou que andafTe Garcia de Sou-
fa , & Simão Martíz : & em outra 
Diogo :Nk11dez de Vafconcellos có 
as naos de fua capitania , por ter já 
concedido a Affonfo d' Alboquer-
qt1e,que queria fer no feito de Goa.· 
O qual reguirimento Diogo Men-
dez lhe conccdeo pefa<lamente,por 
lht parecer gue Affonfo d' Albq-
querque o C]lleria embaraçar & en-' 
treter naquelle negocio: de: que po-
dia ficar tão desbaratado da gente 
que leuaua, que não poderia feguir 
feu G1111iI}ho. Pr:tticando o qual 
cafo com os capitães .da foa frota, 
affentaráo que fem tmbargo da pa-
faura Gtle dle Diogo Me11dez tinha 
dado a Affonfo d'Alboquerque,~an
to que o tempo foíle pera poderem 
feguir foa viagem , fo ·partilfcm, fe 

dle 
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'clle Affo11fo djAlboquerql.ie o qui- Fernaudez de Beja com ttes nao.>,' 
feffe maes .deter : por quanto elles que jâ tinha maJ.1dado diante a e( .. 
'.iá.o ifenros da foa jurdiçáo,& a n1a- - perar ao mome Dchj as glle vinhão 
yor parte da defpefa daquellas naos de Aden1 a carregar a Calecur. C? 
~rade armadores:. por a qual razão qual tinha tornado algúas, & etn 
dle os não podia entreter pera ne- hGa vinhão- dous Iudeus CaHelha-
cefsidade algúa tão importante: ao nos, que Íe fezerão Chriíl:áos : a hú 
fera iço d' elRey, qúe não foffe ma- chamarão Triíl:ão d' Ataide_ , & a 
yºro feito a que i'áo. Affonfo d' Al- outro Franci[co d'Alboquerque, & 
boquerque tanto que lhe foi reuela.. defpois leruiráo de linguas a Affon .. 
ào eíl:a determmação, fem dizer o . fo d' Alboquerque. Tornando a clle 
<f tinha Cabido, tomou a menage:a que fegu!a a foa viagem com eíl:a 
Diogo Mendéz & aos outros capi- frota, chegou a Onor: onde logo 
-táes, & 1nandou aos mdhes & pi- veyo Timoja folar cõ elleJdandol_be 
lotos que fob pena do cafo mayor noua do modo q os i\1curos tinháo 
não [e partiífem fem fua licença. A fortalecido a cidade Goa,cõ todo o 
qual coufa fr:ntio muito Diogo Mé. maes éj cõuinha faber do eíl:adó da 
dez, vendo o modo qüe Affonfo terá, por elle Timoja trazer lá ho-
d' Alboquerque queria ter com elle més lançados per os quaes tinha a .. · 
maquell~ ida foá : peró fofreo tudo uifo. E porque o tépo impedia a q 
com ef perança que vindo o tempo Affonfo d' Alboquerque fe deteueífe 
da mon~áo , que o não impediria. ali [em poder pa!far maes auante,& 
Paílado efre cafo, que faz muito Timoja andaua occupado em cele-
per.1 o que ao diante foccedeo, co- brar húas vodas,~(fegundo [eu vfo) 
mo Affonfo d' Alboquerque tinha elle fazia cõ húa filha da Rainha de ' 
tudo preíl:es pera ir fobre Goa, par- Garzopáo : pedia a Affonfo d' .Al-
tio de Cananor com vintetres ve- boquerque pois Deos o troLuera ali 
las, em que emraua Diogo Men- a tempo q elle cdebrauá aquellas fe. 
dez com os tres capitães de fua ca- · fias de foa hõra,qui[c:ífe fairem terra 
pitania, & Qs outros eráo Manuel com todolos feos capitães a tomar 
d' Acunha, Manuel de la Cerda, dó delle hum jantar. Affonfo d'Albo ... 
Hi~ronymo de Lima, dom Ioáo querque, par comprazer a eíl:e Ti-. 
de Lima feu irmão, Fernão Perez moja,como a homé de q tinha rece 
d' Andrade, S!máo d'Andrade,Gar- bido feruiço & auia muito miíl:ec 
eia de Soufa, Iorge Nunes de Lima, pera aquelle feito de Goa,cõcedeo a 
Antonio d' Acoíl:~ , G;if p::ir Cão, fou rogo/ainda em terra em bdtêis., 
Fernão Feijó, Nuno Vaz de Caíl:d - & elle em a galê capitão Bafüáo de 
branco, Simão Martíz,Affonfo Pe[~ Miranda, cõ os maes da frotà em cj__ 
foa, Baíl:iáo de Miranâa, Duarte de 1a muita gente nobre, cõ fonda1nê-
Mello, ~ntonio Rapofo, & Diogo to que re~ebido o jantar,fe ... t~rnaria 

as naoii . -. . ·~ 

... 

,_,~~ 

::--. .. ·~-
r 



,. 

I 

<JJtt Spgunda<Decada · 
ás nãos; Per6 Õ cafo fuccedeo ao cõ 
trario, faltando tão fubito tempo-
ral na.coíla, que.dkue elle tres dias 
cm cerra fom ,podçr vir ás naos, & 
ellas em_ condição de fe perderem: 
porgue alem de nio dhrem cão 
amarradas como -conuinha pera a 
força dp vento, falecia em as naos 
os capitães & algúa gente nobre 
que era c9m Affonfo d'Alboquer.~ 
c:iue em terra, os quaes ndks tem-

- pos dão' animo & indufhia á gente 
do. mar.Acabada a força do tempo-
ral que deu mayor trabalho & pai .. 
xão aos da terra, que aos do m~r: 
tanto que elle deu jazeda, mandou 
Affonfo d' Alboqt1erque q como ca 
dahú dos capitães poddl'e, fe faiffe 
do rio·& recolheífe ás naos.Na qual 
foida fe-perdeo hum batel , em que 
morrerão trinta bomés: bum dos 
quaes foi Antonio d' A cofia filho 
de Pero d'Acofra àe Tomar, capi-
tão da Taforea, ~ afsi Antonio de 
Lijs,que feruia de fecretario a Affon 
fo d'Alboquerque, que elle mt iro 
fenrio: & alem deil:es morto o tro 
bàrél_fe alagou, mas(aluoufe.a cren-
te indo ter meya afogada á cgíl:a. 
Recolhido Affonío d'Alboquerque 
ás naos,leúou cõfigoem tres nauios, 
de remo de Timoja a hum capitão 
Gentio chamado Medío Ra·o , ho-
mem .mui nobre que andaua em cõ 
panhia delle Timoja, por elle não 
poder ir logo , & ficar concertado 
que per terra auia de leuar feis mil 
bomés a foldo, pera a hum certo 
r:rnpo dar elle per terra, & Affonfo 

_d_(\l?~querque pe~ ~~r, & quei4 

1nare.n1 as 1'laos dos Rumes ~ que 
dlauão em eíl:alei~·o iia ribeira de 
Goa. Com o qual concerto Affon .. 
Jo d' Alboquerque fe efpedio de Ti· 
moja,& foi efperar (eu recado á ilha 

-. de Anchediua, fimulando que que .. 
ría ali fazer aguoada,por lhe d~r tem 
po a· elle poder ajuntar a gente, & ia 

íC poer em caminho, com que am-
bos fe ajunta!Iem no lugar ordena-
do: peró poreíl:e rec~do de Timoja 
tardar maes do que Affonfo d' Albo 
querque queria-; deteuefe pouco e1ti 
Anchediua, & foi forgir no rio de 
Goa a vinte dias de Nouembro do 
;111110 de ql!linhentos & dez. 

'l 
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~ (omoeAjfonfo d'Alboquer-
que fahio em Goa fegunda 
rue~,(5' a torn~u per força de 
armas. 

F Fanfo d.Alba: 
querque como a 
principal coufa 
que auia miíl:er 
pera cometer a-
q uella cidade Goa~ 

era leuar' os homés contentes & a-
legres, polos ver em algúa maneira 
defcontentes do que f~ pa!fara nella 
quando a leixarão aos Mouros, po-
íl:o que já fqbre efte cafo em algús 
confdhos entre os capitães fe tinha 
iuíb6cado: todauia lhe pare.eeo"ne~ 
ceífario dar publica razão.de li,. pola 
experiencia que tinha quanto ado-
çaua o animo dos homés que obe ... 
decem as juilifica~ões do fuperior, 

& maes 
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& "maes nÓ"s reinpÕs qi1ê dle~ vão ' de voITa honra: polo que COtlUÜ?híl 
offerecer foas vidas deqaixo de feu á minha obrigaç5o, foi neceffario 
p~andado. Afsi que mouido ddbs fcr afai: cá o animo vo{fo fern os 
caufas ( poíl:o que em todos viíle in{humentos com que [e elle fufté ... 
pronridáo pera -aquelle felto:) guiz ta & ajuda, que erão os mantimen ... 
proporlhe eíl:e arrazoamento. Re- tos & m~nições que nos falecião, 
petiruos, fenbores & amigos, o que fogo era Íern rn,areria em gue fe cllc 
remos paífado fobre efb. cidade cõfqu~L ~.1as parece que meus pec ... , 
Goa, foria trazerüos á memoria os cadps Caindo eu da cidade a bu(car 
ineritos da honra que nella tendes eíl:a conferua~áo de vofsJ vida & 
ganhado, fem fazer algum defcon- faude, nos l trou~_er~o a p:idecer n:' 
to ddla porque a· leixamos: como mar o·que1 eu tcrrna na terra: p01s 
algús de pouca coníideiação que- (como · viftes) a fome lauroll en1 
rem fazer, attribuindo eíl:e feito de nós maes, que o ferro dd1cs infiêis. 
a leixar não a obra de Portuguefes, ' Ora(louuado Deo~) n6s vimos pró-
& maes a íi mef mos que a mim f,m ui dos pera a necdsidade q me obri-.. 
capitão. Como [e eu não tiueíTe vi- gou leixar eH:a cidade,. & os vofsos, 
.fio em todos, que fe dle feito [e ou animas efiáo tão viu os perà vos tor 
uera do gouernar pelo que queria o nar a poufen,tar nclla, como os lu ... 
animo de cadahum: prin1eiro leixa- gares que tiueíl:cs por apoufentamé 
r~ a vida, gue húa ameya do que ti- to-ainda quentes _& frefcos de vof-
nha ganhado: por efl:a fcr a nature- fas pefsoas, pera vos receber: em íi 
za do le~l & verdadeiro Porrugues. como proprio & natural a[ento 
Mas como todos militamos debai- voíf o: o que h'e pelo contrario nos 
xo dos preceptos & regimento d' el Mouros que nella efião.Porque pe-
Rey noífo fenhor,&dlefemprefaz la noua que tenho, todos faó fóra .... . 
ma~s coma da vida de c~dahum de fl:eiros & gente alugada, que no 
nos,_ que do [enhorio das cidades da tempo da afronta, como não defe11 
India, & a principal coufa que en- dem cafas proprias, mollier, filhos,· 
comenda a nôs outros ciue temos f~, ou honra: [no primeiro ímpeto 
eíl:e cargo que eu ftruo, he a fegu- noffo logo virão as coíl:as , & def-
r:inça das votfas vidas: não podeis pcjáo o_ lugar que defendcm,de qµe 
vós ca1)to defejar de as offerecer á · já temos experiécia as vezes q pufe-
morte debaixo de fua bandeira, por mos o peitd em terra .no con1etirné 
lhe conquiíl:ar eíl:ados & fenhorios, · to.da fortaleza Pangij. Tudo fegúdo 
quanto elle he camellofo no refguar renho fabido nos conuida,tudo nos 
do que nos manda rer, por não en- amoefl:a que nos tornemos a dla 
cot11erdes em-perigo della. E poíl:o prop!iedade,que nós .Deos deu fen1 . 
que eu fentiífe ein vôs o pejo com fangue ,& íem o modo .éj trazia.: 
ciue lcixaue~~ e~a ~idade por_ parte m~~ ~e a ~omcter, _..quando ndli 

e.ntra .. 
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éíít'.ramos ·:. cia qual fe oj~ ell:amos em todalas .partes do mundo foõ 
fóra, verdadeiramente creyo fer por mui conheqdos & efbmãdos :poíl:o 
lhe não darinos graças · por quão que pelos feitos, que cm Africa tem 
barata a ouuemos de fua mão. Por- feiro,já reueffem grão nome. E pois 
qa.e a nação Port~gues onde não a no~o Oeos, a no ff~ Rey ,& a nof-

~..rõem .trabalho, nao lbe parece qu_e fas horas dçu.emo~ nao perder o ga-
tem honra: & deíl:a foa honrada o- nhado, mas ir a diante com a me. 
piniáo, vem ás vezes não ef):imar as moria deíl:as tres obrigações,ponha 
coufas: & de as não eíl:imar, n(lce o .rnos o peito e1n terra, que ella fe 

. efquecimento de dar louuor & glo- ~ef pejara de noíf os imigos , como 
. ria a Deos per qualquer modo que coíl:umão tanto que nos vê o roíl:o: 

lhe a elle apraz concedernos viéto- · cá fegundo vejO' no de cadahum de 
ria. Comrndo çomo eíl:a· milicia vos_,já lhe parece pouco o que _knos 
peró que nos fejamos miniíl:ros & fazer pera o que fará 'tanto que me 
iníl:rumentos de~la, a caufahe pro. ouuir lnuocar o Apoíl:9lo Sanétia-
pria delle mefrno Senho~; pois he go capitão de noílas viél:orias. No 

, contra Mouros & infiêis imigos de fim das quae~ palauras por algum 
fua fanéta Fê: ao. prefente neíl:a O· final, que dle Affonfo d' Alboquer-
hra, gue por feu louuor, & gloria que.tinha dado,como que fazia fim 
de noíf o Rey , fama de noffos tra. de f eu arrazoamento , começarão 
balhos imos cometer,eu confio em as trombetas de tanger: Armas, ar-

. fua 1nifericordia que maes facil nos mas; com que a gente fé aluoroçou · 
ha de {er o feito, que a mim eíl:a re- tanto,que naquelle iníl:antc nenhúa , 
lação que vos faço, do eíl:ado em q coufa duuidara cometer. Affonfo 
de certo fei dl:aren1 as coufas deíl:a d' Alboquerque (aífoffegado aquelle 
voífa cidade, de que temos perdido ruinor , & gêral aluoroço) tornou 
a poífe, & não a auçáo de a cobrar. a praticar co1n os capitães no mo-
Por tanto, fenhores & amigos, pois do como auião de cometer a çida~ 
-vos Deos deu animo, forças, pru- de: poíl:o quede Anchediua vinha 
dencia, .& feguimos lei fanéta, & já prouido como auia de fer, fazen-
foruimos a Principe, a quem elle doTundaméto da ajuda de Timoja 
mefn10 Deos concedeo 'o que não per terra. Mas parece que permittio 

. deu a nenhum-de feus antepaffados, Deos tardar elle con1 ella, pera fe 
defcobrir & coaquiíl:ar terras tão mudar eíl:e cometimento, que fem 
remotas do feu Reyno : deuem.os duuida toda a· naifa gente ·correra 
cre~ que nós outros frus criados,&, muito rifco:cá Affon[o d'Alboquer 
vaHallo~ trazemos em fauor noífo que ordenaua que Manuel de la 
aq~elle efpirito de Deos; q moueo . Cerda, por_ ter húa nao alterofa dos 
a elle pera continuar efia tão alta· caíl:ellos, & elle mui efpecial caual-
em_prefa. Pola ·qual º5- ~ortuguefes. . lciro_pera. aquelle cafo, foífe por· a 

· · - · . barba 
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barb1 fobre hum balu"arte .metido ribeira ficaua hurn pânno de mur~,, 
na aguo;t, cm lugar tão akantilla- que tinha búa porra pera o ferniço 
do, qne a nao podia bem chegar, . della,a que agora chamão de fanéb 
pe.ra dos caflellos . ddla lançarem Cathenna, em mernoria que no dia 
búa ponte -a elle, . porque a gente que a Igreja (o!enniia a feíl:a deíl:a 
paífaffe fen1 dam_no d~ artelharia, fanéta, per ella entrarão os no!Tos 
que jugaua per baixo ~10 coH:ado da a cidade.A qual ribeira 6.caua fecha-· 
naq. E fem dmüda fegundo o que da com húa dbcada de madeira 
dcfpois fucceqeo, & elle rriaes ~r- · mui groíTa entulhada per dentro, & -. 
dcnaua na repattição da gente ;t fon rebatida a maneira de· vallo,que co-
de entrar per eíl:e baluarte: como na meçau'a junto das naos que elles ri-
cidade auif:l mats de. noue mil ho- nháo em dlaleiro, & fa correníl? 
més de peleja,& os noífos erão mil ao longo da praya; & tanto que en. 
& quinhentos Portuguefes, &·. tre- fiaua a porra que . efürna no muro 
zentos Malabares, ellc fe vira ·c1n per que a·cidade feruia da ti~eira,fa-
mui grai1de perigo. Mas conformá~ zia ali hum cunhal a maneira de ba 
dofe com o intento principal, que luarte bem entulh::ido de terra, & 
era por fogo ás naos que os Mouros tornaua correr outro longor .mui 
tinháo no efl:aleiro ( gl1ando maes comprido de dh.cada, que fa fechar 
não poddfe fazer ) qui:fe ~rdenar . cm cima no muro, ficando a porta 
d' outra maneira, _defpo1s que teuc da Íeruintia, que diílemos, 111etida . 
auifo como a cidade efl:aua fortal'e- dentro defia eíl:acada. De maneira 
cidada banda do mar. A qual inf~r · qÜe como as cafas da cidade ficauáo 
mação lhe trouxe dom Ioáo de Li- àentro dos mmos de pedra & cal q 
ma, & [eu irmão dom Hieronymo ella tinha: afsi as naos dentro deíl:c 
que dle mandou em batê~s dar húa · circuito do muro & eíl:ac~das, fen1 
viíl:a á cidade, pera notarem a força auermaes feruintia pera ó nur, que 
que os Mouros tinháo feita:_ o que per entre as proas das naosJgae pera 
elles fezeráo com muito perigo de quem per ali qnifeífe entrar ficauão 
foas peífoas, por defcarregar .nelles em lugar de torres. E porqu~ os 
todaarrclhariaJ queeíl:aua apontada Mouros toma!IeBJ prefunçáo que 
naquellafrontaría onde elles chega- queriamas · cometer a cidade pda 
r~o; & o modo em que ·a cidade parte de cima, pa{fada a dl:acada & 
eH:aua fortalecida , & ordem que frontaria da cidade , onde d~es ti-
aíl'entou pela inforn1ação·delles de nbáo pofio toda fua fm ça!por aqlle 
â co1neter, foi eíl:a. A cidade per~ lugar fer menos fufpeitofo:ordeücu 
quão pouca gente era a noífa tinha que todolos nauios pequepos & de 
f ómente hum combate , que era remo, gue demandauão pouca ª"" 
pela parte da ribeira , o ride as naos guoa, a noite ante do dia -de fai1éta 
dl:auáo vara~as: ~o !~~1go ~~ qual ~ad~e_ri~a que cl1.~ ~f pe_r~ua tomar, 

terra> 
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~errafoílê111 tomár ãquelle poufo;q Matos, & Simão fyiartíz. O outro. 
~ra junto d' outra porta ~a .cidade, corpo degente,q_ue ?rdenou ~ome. 
que be onde defembarcao todalas ter.a entrada da nbelfa, repan10 ern 
çou!as~ l}Ue pagão direitos ·per en- . tr.es -pa.rr~s: húa que feria de treien-
trada, em húa cafa grande q a.11 efl:á, tos bom és, fairia em baixo a refpei-
.a que ell~s chamão Mandouij, ao to do lítio da cidade, & poufo das 
1nodo das noífas alfandegas: & por noffas n,aos: na qual iríáo eíl:es ca-
e(l:a caufa fe chama eíl:a porta do pitâes ; dom Ioã.o de Lima,, dom 
Mandouij, em os quaes nauios !ão Bi~ronymo feu irmão, Diogo fer-
Duarte, de Mello, Frácifco Pantoja~ nandez de Beja,- Antoni~· R.apofo, 
Affó11fo Peffoa, An~onio d' Abreu, · Gafpar Cam, Nuno Vaz de Callel-
Fen1ão Feijó, & outros. Porq [emin , branco. Na parte de cima, que era 
do os Mouros <le noite q os noffos do Mandouij,_ auia de Cair outro ef-
nauios tomauão eíl:e lug~r, _acudi- quadráo de outra ranra gente: de q 
rião ali com algúa força, pera defa- erá-0 capitães, Manuel de b Cerda, 
bafaré os lugares debaixo, onde AL Aires da Silua, Manuel d'Acunba, 
fonfo d' Alboquerque queria defem Fernã.o Perez ·d' Andrade, Simão 

· barcar, repartido per dla maneira d' Andrade feu irmão, & Gaf par de 
em duas partes. Elle auia de fair an.,. Paiua. E no meyo defies dous cor-
'te de chegará tranqueira , & -ir per pos de.gente; qµe era maes na·fron-
fóra della tê encaualgar o alto jun.. taria da cidade, íairia Diogo Men-
to do muro por fer ladeira a.cima, dez de Vafconcellos com até cento 
~trabalhar porromar a porta que & cincoenta homés, qae eráo d'ar-
tinha o feruiço ~a ribeira, a que ora mada per~ Malaca , de que elie era 
çharnão de fanéta Catheri_na, per~ capitão mór .com os outros capi-

. entreter os Mouros de dentro da ci- tães della. Ordenou rnaes Affonf o 
dade não fairem ajudar os de fóra d'Alboquerque que os nidl:res de 
da ribeira, & eíl:es não fe podeflc1n algúas naos, de que o principal, a 
acolher pera dem:ro: com que os quem competia o gouern·o delles_, 
capitães, que elle.mandaua que to- era Antão Vaz, & certos bombar-
maífem a terra da ribeira, ncaffem deiros com feu condefiabre foílem 
fenhores della por caufa das naos q nas coíl:as deíl:a gente de armas ., & 
elle queria queimar: . E a gente que, coll} muitas rocas de fogo , & arti-
leuaua comfigq_,feria até oitoce~1tos ficios deli e queimaffem as naos, que 
homés: em que . entrauáo eíl:es ca- dbuão ein eíl:aleiro: com tal tento 

- pitáes, Iorge da Si!Ueira, Jorge Nu- que· não cometeffem efia obra, fe-
nez de Liáo,Francifco Pereira Cou- não quando viífem que "ºS noílos 
tinha , Baíl:ião de Miranda , Pero fe tornauáo recolher aos ~atê is, porq 
d' Afonfeca, Rui Galuáo~ Antonio em quanto lhe Deos deíle v1étoria, 
d~ Sâ, lorge ~ot~lno, A11~~1~i9 d~ não queria q o.fezeífem 1 por ~aufa. 

--- - de lhe 
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de lhe ficarem ~s naõs taluai, que onde todos co11coirerão afsi Mou"" 
elle muito eH:imaria. Dadó eíl:a or- ros como ChriH:ãos: porc_]ue com ó 
dem do lllgar, on~e çadahnm auia dl:e era o intento de rodos tomar 
de fair, a primeira coufa éj m.ereo ou defender a poffe delbs, ouue ali 
os .Mouros em. reuolra, foráo. os tanta pedia de lançadas, cutilladas; 
nauios de temo, que de noite co1n frechadas, & d' outros agulhóes de 
a mar~ tomarão o poufo defronte morte, que fom mudar pé ficou a• 
do.Ma,ndouij, que (como diífemos) quelle lugar juncado de corpos de 
er:i )á no fim da cidade paffadâ á. Mouros fe1n algum dos noíl'os.An ... 
frontaria ddla, onde eíl:aua toda a te com a viétoria que fentiráo , co-
força defoa arrelharia, & defenfaõ: meçarãq feguir algús., qtre fe forâc> 
câ {entindo o rumor dos nauios & recolhendo caminho da porta da 
da ae1~te do mar, que de induihia o cidade: onde acharão a cauallo hú 
fazfão mayor do neceíTur.io, acudio capitão della, que era hum capado 
qudft a maes da gente da cidade pa- home1n valente de foa peífoa, que 
recendólhe que per alí queriáo os a ponta do ferro os fazia tornar ti , 
uoffos tomarterra. Peró defpois q ribeira. Porêm defpois que elle vio. 
elles na aluorada da manhaã ou ui- o pefo da gente que carregaua fobre 
r~o tron1oetas em tres ou quatro elle por fe recolher , vindo .agui--
partes, na ribeira & pela coíl:a aci- lhoada de algús capitães noffos que 
ma,gue erão as de Atfonfo ·d'Albó. a perfeguia: não a pode maes entre .. 

• querque, não fabiá0 onde ac~1dir: ter, & por fegurar fua peffoa dentro, 
tê que a claridade da manhaa lhe dos Mq~ros dando a ribei~a por. 
mofl:rou q a ribeira era entrada dos arrombadadetod0,recolhe0Íé pola · 
no{fos, ou (por melhor dizer) o porra da cidade já com húa lança-
ferro que fentirão em fuas carnes. da no rqfto.Os Mouros como per ... 
Porque ainda que :a luz do fol def... deráo a viíl:a de feu capitão por fc- · 
cobria roda aquella região,naquelle · re1n muitos & o lugar defte reco ... . 
fitio era húa noite.de nuués de fumo lhimento, eíl:reito: começarão de: 
fem maes claridade, que os fuzis de fe efpalhar correndo ª? longo do 
fogo ao modo de relampados,quan tnuro: como que111 ama por maes. 
do fe pu11 ha na efcorua da arteUiaria: prdl:es os (eus pés pera ir buícar en 
de maneira que ali não auia conbe- trada per outra parte.) que ef perar. 
cimento de imigo em viíl:a, fómé- vez quando poderia entrar pela po.r · 
te em voz. Mas eíl:a entrada das trã ta, porque os noílos per <letras lhe 
queiras que os noffos fezeráo, não e[calauão as carnes de mon:e. Final .. 
foi fem muito do feu fangue perdi- mente no recolher per efia porta 
do, & inuito maes deípoís que os ouuetanta preíl·a & defacordo,& os, 
capitães [e baralharão hús com ou- no{fos eráo já tão entremetidos c:ó_ 
~ros, pri11cipaln1~n~e ~ntr~ ~s 1~~~~ e!les,q começãdo ._~e abo~~r o p~:l 
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t~l perãeí1trãren1 todGs de mifiura, taráo táoi:ijament:e __ com.el_ks,. qt1"e: 
deráolbe com- as portas no rofio: & daquel~a vez n1~rar~o dom Htero. 
peró que rrabalhaífem por as fechar nymo de Lin1a,,& a hum caualleiro 
de rodo , não poderão , com húa por nome Cof mo Coelho; q mor. 
chu.ça gue meteo entre ellas Dinis __r_eo em fua companhia'. E- dando 
Fernandez de Mello. Eráo neíl:e té~ noua a dom loáo de Lima que feu 
po á entrada deíl:a porra Diogo Fer. irmão era morto', acodio a elle, & 
nandez de Beja, dom Hieronymo chegando onde o acho~ armado ao 
de Lima, Gafpar C~m, Antonio de- muro vazando o fangue co.m avida, 
Soufa, João Lopç:z d1 Aluim, _Simão diffelhe dom Hieronymo:Adiame; 
Velh0, Antonio Vogado; Vafco fenhor irmão, não hetet'npo de de-
d'Afonfeca, Francifco Coelho de . ter, que eu em meu lugar fic;o. Na 
Vifeu,& Fradique Fernandez:o <]ual ~ qual afrõta que os noíTos padecião, 
ainda gue nefra relação feja o derra~ -chegou Pero d' Afonfeca com algús 
deiro, elle foi o primeiro. éj entrou homés que com figo leuau~, que foi 
pela porta viuo: em premio da qual caufa delles tomarem folego:ré que· 
entrada Affonfo d'Alboquergue lhe c6-m a vinda de Vafco d'Afonfeca, 
deu a capitania de hum bargai1 tm, Mendaffonfo,GafparCa_m ,& outros 
& dRe'y dom Manuel o tomou po.r que fe ajuntarão e1n hüm corpo, a 
feu criado.Feita eita primeira ~ntra- força 1de ferro leuaráo os Mouros 
da , fobreuieráo eíl:outros capitães ante fi, t~ chegarem a hum terreiro 

· & principaes pefioas:> q.tJe fezerão a defronte das cafas do Sabayo, que . 
f~gunda, dom Ioáo de Lima,, Ma~ fora fenhor da cidade. ~ porgue,co .. 

. -.nuel de la Cerda,Fernão Perez d'An mo a lugar m~es nobre della·, aqui 
drade,.Aires da Silúa, Manuel d'A- cõcorrião todolos Moqros.:foj nelle 
cunha, Gafpar de P.aiua,- Antonio amayor força de peleja,' por os nof-
Garces,Mendaffonfo de Tanger. Os fos fe~em mui poucos em compa~
quaes.com o impero da viél:oria q ' ração do grande num.era delles, & 
le~auão, de dous e~ dous, & tres maes algús •acauallo qm:;os 'âfadiga, 
cm tre:s com outra gente que os fe_ muito. Porem com·o a fuluaçáo de 
guia, começarão dt'. fe meter pela fuas vidas dl:aua maes na efpada,que 

'Cidade: onde fe ouueráo de perder. nos pts: foi aqui 1norto Vafco dºA-
Porq COll)<;> nefia primeira entrada . fonfeca, Aluara Gomez, Antonio 
os maes delles eráo eíl:es _capitães & Garces, Antonio Vogado : & Ma-
géte nobre q nomeámos, a qual.nos nuel de la Cerda foi frecb~do a b~ixo 
lugares de honra fempre hc a d1an- de hum olho , & Antomo de Sana 
teira ( porque a força da gente ain- maçãa do roílro : & . outros per par 
da ficaua na ribeira) tanto que os tes que não fe podião aproueitar das 
Mo~~os virão quão poucos os per- mãos & dos p@s, que nos taes tem~ 
fegu~ao, to~na~~o (obre fi: & _~per- pos rodos faõ minifiros _da g~1erra~ - . - - ~ -- l Fina -



-Liuro ~inio: Foi Í 2 I. 

Finalmente êin todolos q a efl:e té-
Pº dhuão dos muros a dentro ,auia 
tanto fangue vertido, & dl:aua en1 
tanto perigo das vidas por a grande 
multidão_dos imigos,cí fe lhe tarda-
,rafocorro, nenhú ficaua viuo: mas 
fobreueyo Diogo. Médez de· Vaf cõ-
cellos có a. fua gente, o gual não [ó. 
mente deu folego aos no{fos, mas 
ainda nouo animo có hum Saútia-
go q deu em chegando. E foi tanto 
o impero q poferão·em cometer os 
Mouros,éj lhe fezeráo virar as coüàs, 
hús acolbendofe ás caías do Sabayo, 
& os de cauallo per eífas ruas,como 
gen~ejá maes confiada nos pés,que 
11a defenfaõ das mãos. Affonfo d'Al 
boquerque neíl:e tépo não efl:aua ou 
ciof©, porg não fóméte teue muito 
trabalho em fubir coíl:a acima hum 
bõ pedaço por encalgaro alto: mas 
.iinda quando chegou á traüqueira, 
achou quem lha defendeo hú peda-
ço.A ciual desfeita a força de macha-
do por caufa da fortaleza della,guã-
do quiz encaminhar pera ir to1nar 
a pofra-- do rn uro , por o caminho 
fer entre hús vallos,ali ouue a mayor 
defenfaõ: de maneira q fe deteue tá-· 
to, rê éj veyo ter cõ elle hú grumete 
cm cüna de hum cauallo, gue ouue 
dentro n~ cidade de b'um Turco~ q 
matarão, pedindolhe aluiífera que a 
cidade era entrada .E.como Affonfo · 
d' Alboquerque o conhecia ! por fer 
diligente e1n feu mifier , & as vezes 
gr.acejaua com elle, refp01~deolhe: 
Bem te entendo , a cauallo veés : q 
queresJ íer caualleiro da terra, ou do 
.mar? eu r~e vo~ ~(as ~ua palaura, &-: 

./ 

tu toma efl:a de mim pe(a te accref.. 
centar, ou a caualleiro ou a tnari- • 
nheiro, qual tu qui(çres. A chegada 
do qual grumete tanto aluoroçou a 
gente, que a não podia entreter, & 
quaíi hús em puxando os outr.os,che 
gou 'ao terreiro: onde Manuel de la 
Cerda em cima de outro cauallo a-
cuberrado de hú Mouro q matou,o 
veyo receber com _ palauras dignas 
daguelle lugar & aéto. E como elle 
vinha lauado t0do erp fangue da 
frechada do rofl:o,, trazendo ainda 
o ferro cõ p_arre da afie nelle, & per 
outras partes outras: vinha tão géril 
homé nos olhos daguelles que tra-
zem os feus poH:os nos aétos da hõ~ 
ra, qne começou _ Affonfo d' Alpo-
querque de o louuar', & afsi·áqlles 
que .o vieráo receber t,imos;o corpo 
em feu proprio fangue, & as armas 
no dos imigos. Finalmente cõ fua -
chegada não ficou Mouro q m!1es 
ef pera!fe na cid~de , buf cando cada 
hú fua faluação, & os macs delles fo 
acholheráo pela porta que diífemos 
fer chamada do Mandouij, per on .. 
de virão que o feu capitão da gente. 
.d' armas fe acolhia: o qual ré li foi a· 
cauallo, & com algús principaes, q 
o feguião , fe paa·ou á terra firme~-
0 outro capitão capado , que diífe.: 
mos que foi ferido" no rofl:o áentra .. 
da da portaJ poíl:o que feu proprio 
officio era o gouern~ da fazenda do 
Hidalcão 1 & não o da gente d' ar.-
nus: era elle tão valente caualleiro, 
que não fe contétou com fcr ferido, 
mas ainda morreo esforçadame11ta: 
4 p_ona das cafas de feu fenbor de-

. · 9- f~nd:~~do 
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fendendo o [eu.Todo o outro pouo . parte dos que acàmpãnl:ará,ó Álf~n: 
da .ciclade, por não teren? a em bar- fo d' Alboquerque, não receberao 
c~çáo que efl-cs principaes tinháo tanto damno, por não [e acharem 
no Mat1douij, fo airáo pela porta, a no co~1íliéto da primeira entrada.O 
gue ora chamáo bde nu{fa Senhora defpojo. della, como toda a maes 
da Serra : & forão ~x1{far o rio per da gente que então ali efl:aua,era de 
onde [e chama o Paffo [eco,no qual guarnição &,temerofa de nôs, .náo 
·por não eíl:ar a maré vazia, {e per: tinha omro mouel [enão arm~s, ~ 

, dco muita geme.E legmido a comu por iífo ouue .Pouco: tudo fo1, hua 
opimáo, a[si ndta fugida no no, co eíl:rebana de muitos & bõs cauallos 
n10 debaixo do ferro dos noíTos,dos que o Hid<"1lcão coíl:umaua rer pera 
Nlouros morrerão maes de {eis rnil acodirem os homés d'armas ás tena 
pe.íToas de tod? idade; porque não darias da terra firrne, que (como 
{Ómenre. ndle dia oul1e efla ddtrui" diílemos ) ás vezes os Gentios na 
ç~o dclles,m:is ainda nos rres fcguin ferra as vinhão roubar. E afsi acha-
tes: mandando Affonfo d' Alboguer ráo muitos mantimentos,& grande 
que algúa ·gente de cauallo de húa rimniçáo de artdbttria, poluora, & 
fermofa .efl:rebaría delles, que [e Jli . enxarcca pera as · naos que eíl:auáe> · 
,achou _do Hidal.cão pera def<::nfaõ no eíl:aleiro: as quaes, fe Affonfo 
da terra, correr toeh a ilha não per- d' Alboql1er(1ue não prouera, farão 
doando a nenhum. Mouro.Na qual . queimadas pelos mefl:res & bõbar_;. 
matança o principal miniíl:ro foi deiros, que mandou a iffo:mas pelo· 
Medeo Rao o capitão gentio da cõ- recado [eu ( fegundo diíTemos) tan...' 
panhia de Timoja, que ( como di(- . to que virão qutt a vitl:oria era por 
femqs) veyo com Affonfo d' Albo nôs, teueráo mão. E verdadeiramé .. 
querque, & elle Timoja veyo def- te [e elles o fezeráo, não fomente as 
pois co1n tres mil homés defcul- naos farão queimadas, que Affonfo· 
pand.ofe de não pode.r vir a1ite do d' Alboquerqne muito fcntíra : mas 
feito.Ganhada eíl:a cidade em dia de ainda fezeráo tanto damno aos no{:. 
fanél:a Catherina (como diffemos) fos, como aos Mouros: porq~e co-1 

4 cuíl:a das vidas de quarenta &·ran 1no o lugar entre ellas era de mui..: 
tos dos no{fos, em que entrarão as tas voltas & a colheitas , ali· foi a 
peffoas notaueis já nomeados: co- mayor furia , & por iífo [e o fogo 
meçou Affonfo d' Alboquerque en- laurara em as naos, tamb~m laurara 
téder na cura dos feridos; dos quaes nas peffoas. Afsi que em todo eíl:e 
náo fazemos relação por ferem tan feito, por {er maes gloriofa a viél:o-
t~s, que faríáo hum grande cara- ria delle, Deos inípirou no animo 
logo. Bafl:a faber que não ouue no- de Affõfo d' Alboquerque~pera mã ... 
bre fe~1 ficar por afsinalar de quan- dar aos mefl:res q teueffem tento no 
Eº pengo pafiarã~: (o~ét:e ~ mayo~ queimar das -naos: p0r não perder 

- ' hum. 
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hú tão grande defpojo~ como ~11as -partes. Feita e!ta obra cõ os mortos, 
foráo,_que elle muito eíl:imou,po'a mandou fazer outra aos Mouros 
necefs1dade que auia dellas pera os viuos, q foi nio perdoat à quantos 
'ªminhas que auia de fazer,& maes foráo achados afsi na propria ilh~ de 
auédo pdioas dignas de capitanias, Goa, como nas outras q dtáo der-
a que . leixaua de prouer por não ter redor della, per capitães q,., púa iíl'o 
vafilhas. · d CAP I TV LO or, enou: ali~pando a·rerra ~aqlla 

X. ina calla: afs1 dos dhangeirôs , <;:o-
rpo dos Naiteas naturaes da terra. ;; . !J 1Jascoufas q Ajfonfad'rv1.l-

boquerque ordenou na ci"dade 
Coa, f5. d'alguas rviéforias q 
quue de Meiique e.A.g-ri ca-
pitao do Hidalcão: é5 co·mo 
prendeo CJJiogo .. /'V.fende~ de 
VP!fconcellos, (5 outros capi-

. t4es que ião pera Malaca, 
& o cafligo q por ijfo deu aos 
mef!res f5 pilotos das Juas 
na os. 

'~=:.:~. Efpois que Affon(o d'Al . m . boquerque com d.l:a vi-
. ~ ~-··. él:oria q lhe Deos deu, fe 

· · ~';' via refl:ituido-11a poífe, q 
já teu era da cidade, a primeira coufa 
em que entendeo, foi em dar fepul-
tura ao~ mortos da noífa gente: & 
afsi mandou dar aos Mouros ourra 
fepultura digna de (cus meritos,que 
foi aquelle rio de Goa por ccua aos 
lagartos. Parte dos quaes corpos a 
maré foi lançar per dfes dl:eiros da 
terra firme ante a vifta dos feus pera 
ferem melhor cl}orados: porque fc 
logo não -fezera iíl:o, como eráo 
muitos corpo~ & a terra quéte, cor-
rompera o ár em pefte ,, cçufa que 
. mui poucas . ~ezcs fe v~ ~laquellas 

· -~nto ao pouo Gentio lauradores 
della,, & outros que viuião na cida-
de, mandou fegurar com pregões éj 

·pera iífo bnçarão, notificandolbe 
que podião vir laurar .foas proprias 
herdades, & po.uoar fuas caías pa-
gando feu foro , fegmido o vfo da 
terra, por quanto elle náó tinha 
guerra com o Gentio natural, fenáó 

,.com os ~1ouros. E pera que as Gou-
fas tomaffem a!f ento , & a cidade (e . 
tornaife a pouoar,ordenou q Timo-
ja éj defpois veyo, foífe capitão do 
Gen ti õ da terra,; & q feus deb~tes & 
differen ç-as elle as detcrminaíle ·fegú 
do o vfo-delles, com limitaçáó de 
jurdiçáo: porq morte, perdimento 
de fazéda, & 'outras taes coufas não 
cabião em foa alçada. Mas elle Ti-
moja-durou. pouco ne.fieofficio por 
o Gentio fofrer mui mal fer goucr-
nado perdle,por {er homé de baixo 
fangue, & q de coílàiro fe leuantára 
áquelle dlado de capitáo:& o prin• 
cipal refpeiro porq Affonfo· d' Albo 
querque o tirou daquelle o~do, & 
ainda quifera cafl:igar rígurofatnéce, 
foi porq cõ dous nauio~ de remo q 
~inha no rio de Goa,m·ãdou a Chàul 
tomar duas naos de mercador-es~ 
pedindo licença a Affonfo ·d'Albõ ... 

-· ~ ·querquc 

.l 
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·querq~1e que Õs mãnJaµa a Onor. . Batiéalá nauios ~ gc1lês pera traze. 
Sobre o qual elo o mandou préder rema eíl:e Melrao com toda fua gé 
tê t1zcr a enrrega do roubo ·, por fe te. O qual ao tempo de foa chegada 

, 1n:indar. queixar diffo o goµernador a Goa, foi recebido honradamepte1 

de Chaul,como 4migo éj er~~ noífo: & em fua companhia vinha Ayça-
mas tcue hú padrinho gue lhe vJ!eo ráo hum capitáoLprincipal d'elRey 
.tornandoo fobre ti de pagar, & eíl:e de NarGqga, que andaua fora de fua 
foi ou'tro gentio chamado Melráo, graça~ a quem Affonfo d'Alboquer 
a quê Affonfo d' AlboqUerque deu que tambem agafalhou dando a ca 
o fen officio que a gente da terra de- dahum cauallos & joyas fegundo , 
fejaua por gouernador por fer homé foas qualidadas. E logo entregou a 
de real fangue fobrinho d'.elRey de Melráo o gouerno da terra, vindo 
Onor. O -qual era l1erdeiro ddle ant'dle todolos Neiquibares, éj faõ 
inefmo Reyno Onor, cá fegundo o as cabeceiras della, os quaes com fo 
cofiume dagudle gério da ln dia os lennidade de palauras & aétos fe.;. 
fobrinhos filhos das irmaãs faõ os gnndo [eu vfo, o receberão por feu 
herdeiros & não os proprios filhos: capitão: porque alem de elle ferdo 
peró quádoveyo á ora da morre o rio maes nobre fungue daquelle Gétio, 
em feu reíl:amento o desberdou por per fua pe.ffoa era mui aceito a to -. 
algús defcõ.tentamé.tos éj reue delle, dos, por fer homem liberal , cauaL-
& herdou a outro irmão maes mo- · leiro, & ter outras qualidades , que 
~o do mefmo Melráo. E vendófe geralmente aprazé a todos. A qual 
çlle afs\ desberdado,& fobre iíf o em entrega q lhe Affonf6 d' Alboquer-
differenças cõ o irmão: recolheofe que fez deíl:as terras & tanaCJarias 
com algúa gente,q feguia feu parti- de Goa, foi per modo de arrcndi-
_do pera as terras de Baricalá , .por o mento, que elle Mdráo pera fua 
gouernador dali {cr feu parente don peíÍoa & pagamento da gente de 
.de fazia a guerr.a a feu irmão: & por guerra, que auia, de trazer pera de-
ter niíTo fauor per algúas vezes fe fenfaõ dellas, aueria hum tanto, & 
mandou offer~cer a Affonfo d,Al:. todo o maes auia de ~ntregar ao~ 
boquerque, principalméte quando ofEciaes d'elRey: por eíl:ar em co .. 
da primeira vez tomou Goa, mas fiume naquellas partes que os capi-
não ouu,e effeito por razão dopou tács & gouernadore{ das terras ,Pe-
co tempo que os noífos a teueráo. los pnncipes cujas ellas faõ, porra;.; 
Perô neih íegúda vez fabendo AL zão de as conferuar em paz., fazem 
fonfo d.'Alboquerque particularmé os tambem rendeiros dos direitoii-
te as coufas deíl:c Melráo', & quão reaes, porque a paz dá rendimento 
neceífario lhe era pera ·o bõ gouer- & a guerra o tira , & húa coufa 
no da terra : tanto qne ordenou de fe conferua com a moderação da 

.t!Eª!!:°~~oja ~~ o~cio> m~~9~~ a ~urra. O qual negoçio tambem 
· Affonfo 
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Affonfo d' Alboque_rque "tinha co- Nfdrao,'porqüeáo 'diante (fegui1do 
metido a Tímoja: mas elle poíl:o q verernos)afsi elle,como Timoja per 
diligente feruidor era, como tinha f~ruiçós que fezeráo a elRey dó Ma 
J11narnreza de co!fairo , alem das nuel, merecem ferem aqui Iembra-
t raudfüras que fazia, todo o rendi- dos: & maes por fere~ bum fuzil q 
®ento da terra confumia fem lbe encadeão os feitos da noífa bifiaria; 
,poderem auer da mão algum paga- como fe adiante n1oíl:ra. Alé deiles 
.menta . ElRey de Onor fabendo em~aixadores d' elRey de Onor, q 
efü1s honras, que Affoufo d' Albo- era o maes vizinho ás terras de Goa: 

·1querque fazia a feu irmão, & temé- como a noua correo que era ~oma
.-Oo éj eíl:e fanor lhe podia a elle dá- da per nós, logo outros mandarão 
inar, mandou a elle embaixadores: viíirar Affonfo . d'Alboquerque por 
:aos quaes Affonfo d'Alboquerque embaixadores fe.us , afsi como el-
,refpondeo que elRey de Onor não Rey de Nadinga., &-de Baticalá, &. 
deuia tomar por ·aggrauo as honras Bengapor a elle fojeitos:& Melique 

·!:~ gafalhado, que fazia a feu irmão, Az fénhor de·Dio, & elRey de Câ-
.. anre niífo tinha a elle feito muito baya [eu fenhor, ,& outros muitos . 
é boa obra,porq o tiraua das terras de Príncipes da terra Malabar, todos 
.Baticalâ, dõde lhe elle fazia guerra: em requirimento & ojferras,por fe_ 
& que eíl:e azo de não contenderé gurarem foa:s nauegações, & nego-

,amhos per armas, poderia fer cami- · cio_s particulares. Tantp · aballo foz 
; nho pera as vontades fe virem a con em toda alndia eíl:a tom_ada de Goa, 

. :cerrar-per algum bõ modo, de que priricipalmente quando ouüirão:di .. 
~elle Affonfo d' Alboquerque folga.. zeras viél:orias que, defpois da to-
ria fer medianeiro. Peró com eíl:as mada da cidade, os noífos ouuerão 

·:pàlauras lhe meteo outras pera o af- de algús- capitá~s do Hidalcáo que 
fombrar, porq como eil:e Rey era vieráo co1n força de gente v·er (e 

ifenhor de Mergeu, que he lugar do podiá paífar da rerra ·firme á. cidad~, 
Reyno· de Onor perto de Goa, & o ou ao menos queimar alg0as das 
. Rey paífado feu tio pagaua cerro tri . no·ífas naos q elrauão:no-rio::impe- -
··bum, que lhe o Vifo-Rey dó Fran-. dindo tãbem-q _os Neiquibares da~ 
cifco d' Almeida pos, & elle defpois terras firmes não acodi(fem com -0 

·que.herdara o não tinha pago, & rendimento dellas, 'nem proudÍem 
· fobre iífo fauorecia os Mouros de a cidàde de mantimento, & das ou 

--Goa:,alem dos mentas de Melrao, erras. coufas de q fe ella ferue:rodean 
:grande parte foi_ pera Affonfo d' Al~ dõ a·ilha logo nos primeiros· dias 
boquerque o fauorecer eíl:es deme- per húa maneira de cerco~ apparecé 

.. ritos de feu _irmão, pera o poder tra do hoje em húa parte, & logo em 
zer ao jugo da obedien_cia noífa . Fi~ outra, com ·o qual 1nodo .andaua 
~emo~ ~íb ~~!~~ã~ ~~ªe Pi:íncip~ a noífa ~éte derramada per todolos 

- , Q 3 · pa!fos 
~- . . -
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p;i.ílos da ilha & inúi canfada,& fo- por os gétios q pagauão a Goa,náo 
bre tudo remerofa d'outra pàffagé . feréroubadosdosMouros.Gafplrde 
como a ·primeira. O c~pitáo mór Paiua chegado Melique .. cõ gente de 
do qual exercito era bum Meli(1ue cauallo & de pé em duas . b~talhas 
Aarij, peffoa g.ue o HidJlcáo efco- cerradas, deu ndles afs1 oufaêÍaméte 
lh~o por bomé caualleiro,& éfauia lança refa em punho, que logo no 
de: dar conta de íi: o qu:ll a primeira primeiro rõpimento que nelles fez~ 
coufa que fez, foi vir [obre as terras lhe matarão m mtos cauallos, & fo .. 
de Caudal, & Báda a viíitar aquella bre elles os {enhores:outros andauão 
cntrada.Affonfo d'Alboquerque co -pelo campo a húa & outra parte có 
mo foube o q elle vinha cometer, os Turcos mortos na [ella, pdrquc 
mandou com certas galês & i1aL1ios como fcu coíl:ume he andarem bem 
de remo a Diogo Fernãdez de Beja arreat~dos nella com muitas voltas 
que lhe não confentiffe paífar per o de touca,por não cair, andauáo fem 
rio de Banda ás terras de Amrux & gouerno de_ redea. Era neíl:e feito 
Xaile: na qual ida Diogo _ Fernád~z Vafco Fernandez Coutinho filho de 
com os outros capitães, que cõ elle IorgedeMello,q matarão ~sMouros 
foráo, ganharão muita honra def- em_ Mazagão:o qual fendo'bé mo~o 
baratando duas vezes a gente deíl:e cf perou hú Turco a cauallo q vinha 
capítáo. E porq elle Melique Agrij fobr' elle,& defuiádo o corpo, leuou 
cuidou qne com a gente de cauallo o cauallo pela redea,& per baixo das 
podia reíiíl:ir maes aos noffos, deu cubertas mcteo a· ef pada nelle cõ q 
fobre Drogo Fernandez en1 o rio de o fenbor,& elle vierão a terra, & am 
Banda :o qual fahio em terra a elles, bos ali ficarão mortos. Eráo tambê 
.& afsi (e ouue bem cõ os Turcos q neftefeito cõ Gaf par de Paiua , Mar~ 
vinháo a cauallo, que metidos em timGuedez,Affonfo Pcíloa,éj naqlle 
fogida fe lan~aráo per húa b~rroca dia entre outros muitos q ganharão 
:ibaixo, onde morrerão muitos. No~ honra, elles fe dhemarão nella: no 
qual feito erão com Diogo Fernan- qual comerimento os Mouros rece~ 
clez, ·Aires Pc:reira, Anto11io d' A- berão muito dano, & os noílos có 
brca, Gàfp~r Cam,Antonio de Ma- dla vittoria fe.tornará-0 recolher á 
tos, & outros fidalgos, & caualki- ilha Diuarij, onde tinbão fua efran-
ros, q de fua peffoa o fozerão mui eia. Mdique Agrij vendo quão mal 
honradamente. Tornado Diogo lhe fuccediáo feus cmnetimentos, 
Fernandez com efra viél:oria a Goa, paffoufe daquelle lugar a outro cha 
dahi a poucos dias reformado Meli- mado Diochili defronte de Goa,on 
que Agrij deil:e dam nó, paíf ou[e eh de f e fez forte com húa !=erca de ma-
outra parte do rio de Banda contra deíra: a qual mudança ". & força fa_; 

-a ilha~Diuarij:ondeefbuaGafp~rde bendo Affonfo d'Alboqu_erque, p;i .. 
Paiua com gente e1n guarda d~ ilha, ~eceolhe que com dous n1il' homõs 

e - - Portu: .. __ .., 
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Porttiguefes, & do gentio da terra o poderão búa·noite fairã.o pela bana 
podia leuar na mão. E indo pera o de Goa fóra: do .que logo Affonf9 
cometer per m0do de cilada, como d' Alboquerque foi auifado, & algús 
M.dique era homê fabedo.r na guer- queré dizer q per Pero QL1aref ma_ij 
ra, fentindo o ardil, po-ll:o que lhe era.hú dos capitães · da companhia, 
lan~arão diante húa baralha do gen- que não fahio cõ os outr os1que erác;> 
tio da terra: não fómente lhe .não Diogo rvtendez, Dinis Cerniche, & 
quiz Cair, mas ainda defcmparou o o nauio de Balthafar da' Silua por 
lugar arredádofe da borda da aguoa. elle eíl:ar doente en1 Cananor . Na 
Affonfo d'Alboquerque defeípera- ef\:e1ra dos quaes Affonfo d' Alb~
do de o poder acolher, n::\qlle pro- · querque logo mandou hú batel, & 
prio dia fe pa!fou á ilha Dii.iarij: )ei'- nelle Baíl:ião Rodriguez,<} orn ferue 
xa?do naquelle paífo a Manuel de la de juiz da balança da moeda cõ húa 
Cerda & a Rodrigo Rabello, & elle . carta a Diogo Médez, & afsi recado 
tornoufe a Goa a prouer nas obras · a· duas galés, capitães Duarte da. Sil-

. da fortaleza q mandaua fazer. An- ua, & lemes Teixeira, as quaes ~n
dãdo afsiL~eíl:es trabalhes, fobreueyo dauáo na barra gue lhe requereílem 
outro, que elle muito fentio,por fer - que [e tornaífem fobpena do cafo 
com Diogo Médez de Vafcõéellos : mayor.Chegado B~íbão Raíz a Dia 
q naquella entrada da cida~e tinha go· Mendez:> fezlbe crer. q Affonfo 
ganhada muira honra, & feito affaz d' Alboquerque eíl:aua em húa das 
de feruiço a elRey cõ fua peffoa , & galés. O qual artificio pei:6 quç hú.a 
gente da Gta célpitania. Porque tédo dellas q lhe feguio o alcanço ( pola 
lhe clle tomada a menagem q não cõmiífaõ q leuaua de Affonfo d'Al. 
parriífe pera Malaca fem fua licéça, boquerque) fez algús tiros com que 
(como a tras fica) elle & os capitães matou dous hoinés a Diogo Men .. 
àe fua bandeira a!fentaráo de fe par- dez, & lhe defapãrelhou a verga:pa-
tjr, obrigádo aos meíl:res & pilotos iecendolhe a elle. fer ve.i;dade ·que 
.queo fezeífem,pofl:o q lhe nãofof- ~ A·ffonfo , d'Alboqçerquc eíl:aua na 
fe dado licença: porque elles tinh-áo galê, & era grãde crime ~~fenderfe 
cõprido em vir á tomada daquella ante fua peffoa,entregoufça Ma.nqel 
cidade, onde feruirão elRey , & de- de la Cerda, Rodrigo Rabello, & a 
tdos maesAffonfo d'Alboquerque, Simão d'Andrade,que tambem per 
era impedir não irem onde elR.ey os terra a cauallo foráo tê a barra .. por 
mandaua, & maes fendo aqudlas o tempo da marê fer contrario a iré 
11aos de armadores, que i:ão bufcar per m_ár, & lá to111arão batéis pera 
carga, & não eráo obrigados andar íífo . Finalmçnte Diogo Mendez_, 
gqftando o tempo naquella _guerra Dinis Cçrniche, & Pero ~refma 
de Goa. Finalmente poíl:os em ordé fo rão prefos , & condenados co1n 

· d~ partid~ o m~e~ !i:cretamemequé os ªtltos d~ fuas c~s pera vir~~ 
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'dar rezão de íi a eíl:~ Rey~10 a elRey, . . 
& enforcados hum mdl:re & bu1n e A P 1 TV L b XI. 

·piloto nàs vergas d~s nac;s,' por feré S" ']) . .,1s obras f5, prauimentos 
, que .A Jfonfo d'c:Al6oquerque 
fez, f5 or4enou eni. Goa: (§ 
do caminho que co711eteo pera 
ir ao rnar Roxo , f5 dejpois 

. pera Malaca. . , . · 
. . \ \ 

. os maes culpados, & a outros dous 
~ eráo ?1enos, de9 a vid_a por inter- ~
cdiàõ de hús embaixado(e.s d~elRey 
de NarGngaJ q erão prefemes, a que 
Affonfo ~'Alboquerque quiz çõpra-
zer. Algus quiferão condenar dle 
feito q Affonfo 'd)Alboquerque fez 
defpóis q e lle cometeo foa ida peta 
Malaca : dizend.o q a cçnção de eHe ~ Ntre outras coufas q 
re.ter Diogd~1édez dfepois. da toma 1 . Affonfo d' Alboquer .. 
·da de Goa,maes era por elle me[rno . ·li que ordenou pera de~ 
Affon[':? d'Alboquerque querer" ir ~t ~~\J .fen~~õ daquell~ c~da
·ern pd1?a a eíl:e neg9cio de M1Ia. . : . . · de ·~oa, a prmc1pal 
ca, que por ter muita necdsidade fo1 hua fortaleza: a qual pos nome 
da gente & nauios, que Diogo Men . Manuel per me:noria d'elRey dom 

·dez leuaua cõfigo. Mas parece que . Manuel, em CUJO tempo fora toma 
: cfte neg~~io, ainda q~1e a tei:ção dé ~~ · E porque o· nome delle Affon~o. 
''Affonfo d Alboquerque foffe efra, ~:Alboqu:_rque & de .t~do!os ca~~
:proccdeo de permiffaõ diuinâ:porq · taes & algus fidalgos pnnc1paes nao 
fc 1:a ida que ellefez .a Malaca leuan fica!Iem efquecidós em · tão illuíl:re 
ào tantas naos & oente (como a feito: mandaua poer húa pedra. em 
diante veremos ·) teu~ aílaz de tra- hurr1 lugar norauel de hGa torre,em 

· balbo cm cõquiílar aque1la cidade, que dizi~ q~ando, & per querp a-
q~e podera fazer Diog~ Iviendez, fe . 9uella c1daae fora tomada aos Mou 
nao o que fez Diogo topez? querê- ros. Sobre o qual negocio Affonfo 
do poer o feito em armas como êra d' Alboquergue fe vio ráo atormen-
caualleiro de fua pdfoa,perçlerafe de r;d~ dos __ mefmos homês; ·hús por~ 
todo. Po: tanto ainda éj .as tcnç.ões q nao er __ ao dos primeiros ~daquella 
dos hornes que go·uernão, acerca nomeaçao, ~:mtros por nao (e~em 
dos gouernados fejáo condenados nomeados, que mandou fazer ou ... 
& ás vezem com razão,náo [e deue · tro letreiro nan1dina pedraem ·o1,1 .. · 
re~r?uar a obra; porque com.o faõ . fra face, I~?- q~al dizia a~uell~ p_a .. 
1J:1m1íl:ros do bem comum, Deos lauras da dcnptura: Lâp1dem quem 
enderença oeffeito dellaao que lhe rcp1:obauerú,tedificátes,foétus efl:it~
apraz:, pof\:o que elles a ordenem a caput a11gu~1; & a outra face da có-· 
feus propofitos. • . · pe~encia_ ficou metida na pared~, & 

a~s1 ficarao. t~dos contentes; porque 
a,o Por .. 

..<. 
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~o Porrugues maeslhe doe o lôuuor fame, como atras cfcreuetnos. Cot1 
do vizinho, que o efqueciméto do firadas as quaes coufas> ·& també v'é 
feu. E daqui vem que os feas feitos 'do o íirio daquella cidade; & que a 
fendo dignos· de muito louuor açer comarca das terras q rinha derrador, 
ca das gentes, por efia razão de có- prometia d~ íi grãdes efperanças pe ... 
petencia ficão fepultados no efque- ra fegurar o efiado da India, fe foffe 
cimento: da qual verdade temos ex pouoada, & podia ficar por metro ... 
periencia no trabalho.que nos dcm poli das maes g ao diante conqui ... 
tirar do peito delles as coufas do dif- ftaffemos, & eH:a pouoaçáo não po 
curfo deíl:a hiíl:oria; & Deos ·be te.- dia fer fem conforcio de molheres: 
ftimunha fer eíl:e o rnayor q nella posem ordem de cafar algúa gente 
leuamos. Alem defia memoria di- Portugues cõ ~íl:as molheres da ter-
gna de quem a rnandaua fazer, fez ra,fazédo ChriH:áas as g eráo liures> 
Affonfo d' Alboquerque naqHella '. & o unas captiuas que: os homés to-
cidade outras de não menos lou~10r · r.narão naquella entrada & rinháo 
q foi triandar laurar moeda de ou- pera feu ferniço, fe algú homem fe 
ro,prata, & cobre: á primeira cha- coméraua della pera cafor, cópraua 
mou Manues, á fegunda Efperas, & a feu fenhor,& per cafamento a en-
ineyas ef peras , á te~ceira de cobre tregaua a eíl:e como a feu marido.: 
Leá-es: pera lauramemo da qual or- dandolhe á cuHa d'elRey _ dezoito 
denou cafo, & logo Gétios da terra mil reaes pera ajuda ,de tomar fua 
ofliciaes deíl:e miíl:er a tomarão por cafa,& cõ iífo palmares & herdaqes 
arrendamento de dous mil pardaos d~quellas q na ilha ficarão deuolu..: 
por atino, que valem ao ref peito da tas e& a fogida dos Mouros'. O Gen..: 
noffa moeda feifcétos mil reaes. Fe~ tio da terra logo no principio quan~ 
n1aes ~mtra obra e1n louuor deDeos~ · do Affonfo d'Albo.querque lhe to-1 

& de prande prudencia·, vendoq o maua fu:is fill:ias,fe algú horné [e có~ 
Genti~ da terra tomaua de boa võ- tentaua ·dellã".per~ a ter por mo~her,' 
tade .o noílo modo de a gouernar, recebiáo niíl:o efcandalo,& auiáo q 
& o tratamento .9 lhe fazia mos, & lhe era feito força: poré defpois que 
que as molhere5 Canarijs da terra a'."4 virá o as filhas honradas có fazenda 
ceitauáo a nc!fa gente de boa von- · i1a terra, o q ame não tinbáo,& qne 
tade fem aquelles efcrupu~os de reli- . elles por razão dellas erão bem tra-
giáo q rinháo as do Malabar do ge- tados, & preúalecião fobre o outro 
nero das Naires, q he a maes nobre Gentio, ouueráo q qué tinha maes 
entre aquelle gentio: as qua~s não filhas de q fe algué contéraífr, tinha 
podem cafar,fenáo c.om os natur!es a vida maes fegura. Finalmente có 
Brámanes: & fendo ellas comúas a os mimos &-fauores, que Affon[~ . 

. dles, náo.admiçtem .outro l:iomé fo d'Alboquerque fazia ~ eíl:es defpp..:. 
ta deíl:c genero fobpena d~ ~ca~ in- fados , foi em tanto erecimento 

1 • 
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âcerca da gente · baixa eíl:e aluoroço 
de cafar: q acertando Affonlo d' AL 
boqu_erque húa noite de q1far hús. 
poucos em fua cafaJquando feefpe-
dirão dat1udle aéto do def poforio 
leuàndo éadahú fua efpofa,parece q 
cõ a multidão da géte por não auer 
muitas rochas q os · acõpan haífem; 
perderão as molheres: & no bufcar 
dell~s,como a luz não era muito ela 

-ra,ttocarão as e[pofas. Peró quando 
veyo ao feguim_e dia caindo no en-
gano da troca, desfezerão eH:e enle~ 
yo: tomando cadahú a que recebeo 
por molher , ficando o negocio da 
hõra tal por tal. E como nefie prin-
cipio agente baixa não fazia muitos 
efcrupulosno mod<? do cafar,ora fof. 
fe efcraua de algú fidalgo , de éf elle 
\euera já vfo,ora nouaméte tomada 
da manada do Gentio & feita Chri-
fiãa,a recebia por molher,& conté-
ta uafe cõ o dote q lhe Affonfo d' AI 
bqquerque daua,& mimos que lhe 
fazia, chamando a efies tae~ ef pofos 
genros , & ás molheres filhas _: erão . 
todas eíl:as coufas rnateria de zõba-
ria en"tre algús fidalgos. Principal-
mente quando ouuião.dizer a Affõ-
fo d' Alboquerque C]Ué dle ef peraua 
cm Deos de arrincar as cepas da mâ 
caíl:a que auia naquell~ cidade, que 
crão os Mouros,& plantar cepas ca-
tholicas,éj fruétifica{fem em louuor 
de Deos,dando pouo q por feu no-
me com prêgaçáo & annas conqui 
f\:affem rodo ªGuelle Oriente. Ao q 
clizião eftes mofadores entre fique 
aquelle feu bacello era de vidonho 
!~~r~f~-o ~m fc! mi~i~o, pr~_~cipal: 

inenre·por Íér da mae.s baixa pla1~ta 
do Reyno,que feria para dleiparrei-
ras d' ante a ponta)g o primeiro afoo 
de trabalho q vieífe áqoella eidade,. 
lhas auia de roer: porq de gente t,áo 
vil,como era aquella q aceitalla ca ... 

- far per aquelle modo~. não fe podia 
ef perar fruéto, q teueíle honra nem 
as C]Ualidades pera aguellas grandes 
ef peranças de Affonfo d' Alboquer-
.que. Contra as quaes razões çldl:es 
homés d~ pouca coníideraçáo,a re-
gra do mundo eíl:aua em contrario: · 
pois· vemos q todo foi pouoado de 
rnaes baixos princípios,& de gente,, 
a ·que podemos chamar enxurro de 
homés.Cá fe elles olharão aos prin 
cipios de Roma noífa cabeç~, mo-
11archa doimperioRomano,e maes 
nobre de toda á terra : acharão que 
foi hú conforcio de gente paíl:oril,, 
ou(p'or melhor dizer) húa acolheita 
de malfe_ito.res : & q as moças $abi .. 
nas q eUes teueráo pera ter por m.? .. 
lheres, fe eráo maes aluas por razao 
do clima, não feriáo de mae~ .nobre 
fangue, que as Canarijs,nem tinháo 
m~es conhecimento de Deos, nem 
feus maridos lhe auião de eníinar 
algúa catholica doutrina, né em-os 
feus ef poforios cõcorrerão duas ten-
ções em hú vinculo de confentimé-
to,como quer o aél:o matrimonial: 
fomente h~ ilnpeto de força, cujo 
fim foi hú cõmun1 eíl:upro,ao tépo 
que o bailador mouia os pés ao [ó 
d frauta pafl:orilJegundo moteja o 
feu poeta Iuuenal. E por não andar 
_per·rodo o mundo bufcando toda-
. !~s grandes pouoa~õe~ delle princi-

fiadas 
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l;iad~s de mui b~ixos fundadoré.s, qudla cid~dc: por terem por àdu~t·~ 
venhamos lOS exemplos de cafo, & Cario o mayor príncipe Mouro que 
perguntemos á ilha dJ M"1deira,Ter auia naqudlas partes. O.qual .a pou-

-ceiras, Cabo-verde, São Thome, co cuíl:o , fom~nte vindo a comet 
quem farão (e~1s -primeiros pouoa- o rendimento das terras firmes de 
dores: ~(refponderuos hão q o não Goa, a teria tontinuamente ccrca-
queré dizer por honra de feus netos -da : de maneira que compria eíl:ar 
q hoje viuem,& podé jâ per nobre- fempre ~tulhada de geme, & ná0-
za contender com hú gentilbomé terem fuas armadas outro_ offi.cio,Ce-. 
Romano. Finalmentecoó.10 Affon. não eíl:ar em defcnfaõ que o Hi-
fo d' Alboquerque nefüts coufas ti- dalcáo ou (~os capitães não paílâf-_ -
nha di[curfo de nYUita prudécia, pe- fem á ilha. Fnalmente chegou o 
ró q foubeíle quátos dánadores auia demoúio a r-anto vendo a diligen-
ddla fua obra, não leixaua de ir cõ eia que Affonfo d' Alboquerque fa_ 
ella auãte: &-por ma.es cõfúdir eíl:es zia,por fufientar a po!fe deíl:a cida-. 
contrarias della, entre cíl:es cafados de, & pouoala de gcmte cafàda, & 
efcolheo os de melhor qualidade,& que fezeílem conta de viuer nella, 
maes aptos,per os quaes_repartio os &-não de fe vir pera eH:e Reyno; 
of-Ecios do gouerno da cidade : afsi que por o tirar dali, fe pos_ fogo in-
como vereadores, almotaceis, jui- duíl:riofamente ás naos> que eila_uá-o 

- zes, alcaides, &e. Mas o dcmonio e111 dl:aleiro : por ellas fer~m çaufa 
vrdia tantas coufas por enueja deíl:a de Affonfo d' AI boquerque entéder 
fanél:a obra,c] teue Affonfo d'Albo~ naquella cidade, temendo que __ cllas 
querque grande trabalho em a fu- acabadas indo elle a Ormuz çiu ao 
fientar contra parecer & vontade eíl:reito do mar Roxo, Caií1e dali 
de muitos. Porq como a gente _no- húa armada de Rumes,como dlaua 
bre fazia maes conta de fe tornar a ordenado , & to1naífem p<?ífe das_ 
cíl:e Reyno de Portugal,que dos ca- fortalezas de Cochij, & Canauor 
famentos 'delle, & todos fabiáo co- neíl:e tépo. Peró ora que eíle fogo 
mo elle efr:reuia a elRey dó Manuel foffe poíl:o per induíl:ria de algum 
grandezas das coufas de Goa,& quá dos noífos/íegúdo a maes certa fuf-
co fundamento :deuia de fazer della pc:ita,ora per algú Mouro ouGentio 
pera fegurar o eíl:ado da India, dan- da terra:elle foi apaga~o,como ou-
do pera iífo muitas razões : eráo troe] jâ d' ante també fora poíl:o nas 
todas àdesfeitas ante-elle per algúus , ~afas do arrabalde, q eráo cu berras 
cartas, que capitães & ofEciaes que _ - de olla, rnateria em que, elle tomo\J 
não tinháó boa vontade a -Affonfo boa poíle: mas afsi dle~como o da•_ 
d'AlboquÇrtjue_,_ ~e eCcreuiáo, re- nJos efpertou maesa Affonio d. Al-
prefentat~~~ · ._cai~iun1 as fuas, & · boque:rque a mandar ter grande vi~ 
~uáo }mpq "~ c~a /ufie~tarfc ·ª-: g1a.E fegudo ~ trabalh? q lcu~u ~a 
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pÕuoação . & confel'uaçáo de.fia e~- uamente• rnandaµa :r~~er no port,q 
dade loao l1cfies primeiros ptinc1- de Soez, que he no vlt.1-11;10 feyo do 

. pios·, c6 verdade [e póde dizer_q~e efireito do mar Roxo, fegun?à a 
muito maes embates teue por iflo; . noua queelRey dom Manuel tinha 
do ·que foráo os combates polá éÕ- -per via de Leuante .. Afsi q_ue por a 
guiíl:ar da mão dos Nlouros:& m~es grão necefsjdade q auia de acodira 
{e lhe deue pela primeira obra, C]Ue dl:e negócio cão importáte, o maes 
por eíl:a fegunda;porque pouoala & é breue q pode ordenpu as coufas de 
.defendela das contradições dos nof- Goa,pera [e poder partir: leixat1do 
fos, foi obra propria f~a : & cõqui. nella quatrocentos homés·de armas 
-ftala, foi de rodos. ·E tendo có aílaz em queentrauão oitenta de cauaHo, 
·de feu trabalho affn1tado as coufas, os quaes erão d'elRey dos que ali fe 

éí cónuinbão pera o gouerno & de- . tomarão, & repartidos per a\gúas 
· fenfaõ della, determinou àe ir fazer pdfoas coíl:umadas a pelejar a caual-
ourra obra,cí lhe elRey e[creuia mui lo. E ao Gentio ·Melrab leixou Cin. 
dheitamente que fezeífe: q e.r a tra- _ co mil peães d.a terra pera andar pe. 
balhar por auer -0. fua mão ·a cidade las tanadarias da terra firme arreca-
'Adé,q eíl:á f6ra das•portas do dhei· ·dando o'rendim,..ento dellas,as quaes 

- to do mar Roxo,& nella feze{fe húa (como atras diífemos) elle as tinha 
fortaleza pera defender a paí1agem tomadas por arrendamento, afsi as 

· ~as liaos dos Mo~ros; que fahião & da propria ilha, com.o das terias fir .. 
e1~trauáo· per ellas : & qaando iíl:o mes é cincoéta & dous 1nil pardaos 

~ não podeífe fer per algú bom cõcer- · em· cadahú anno,repartidas per dta 
to do Xeque fenhor deHaJoífo a for -maneira : doze éj pagaua a propria 
ça de armas. Porém entrando elle o ilha de Goa,& os quarenta as outras 

: Eflreito, & parecédolhe melhor af- ilhas, & ·as terras firmes q erão vin ... 
· fento pera fegurança dá' fortaleza,& das a noífa obediencia. E na ·cida-
, àefenfaõ ddl:a entrada & Caída das de ldxou por capitão a _Rodrigo 
naos dos Mouros,a ilha q eíl:aua na Rabello-de. Caíl:el-branco ,··o qual 

· boca do mef mo Efl:reito , ou a ilha ell~ tirou de capitão deCananor on 
Camarão q era já metida 1"1elle: em de eíl:aua, por efta cidade fer cou- -
tal caf o elle le1xaua a eleição. do lu.. fade maes impor.rancia, & elle ho~ 
gar a elle , pois ~mia de ver per íi, & mem pera o tal cargo · per-fua pef-
náo per informação d' outré.A ·qual foa & cauallaria , pofio que hi ou .. 
obra deíl:a fortaleza, pofio que ao ueífe outras de maes nobreza de 
d_1ante fer.uia pera impedir a gêral fangue: & por alcaide môr Francif_. 
n~uegaçáo dos Mouros daqudlct E- co,Pantoja filho dê PeroPantoja:& 
ftre~t9 , particularmente conuinha feit-0r Francifco Coruinel, por fer 

. entao fer feita pera refifl:i~ a húa grã.:. ho1:11em que entendia em os nego-
~~ an1'.!ada;q o So.ldáo do _Cairo q,o- cio~ do cõmercio.:& efcriuáes da{~ · - ---~ __, -- . __. __ --~ .. 

cargo 

/ 
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cargo Ioão Teixeira 6Iho d~ Ioáo fiesfoa armada~moíl:ra11do q queria 

, Façanha de Alanguer,& Vicére d'A f1-z;er dtes caminhos, a gm: mãd:ma 
coita filho do meHre Affonfo fifico diante Diogo Fernandez z peró de[:. 
m~J. Leixou IT?aes por cap1tão qo . pois pelo que fuccedeo, [e vio que 
Il!ªr da cidade a Duarte de Mello de fua tenção era fazer outro, & não 
Scrpa com algús nauios de remo, q efie. Porque indo com roda fua ar-
andaífe em torno da ilha: o qual mada via do dheito de Mecha,co--
auia de obedecer a Manuel de la Cer mo era Jâ no fim da tnonçáo, tépo 
da,que era em Cochij,& ficaua por em gue fe náo podia n:megar pera 
capitão mór do mar de toda a cofta aquella parre:rornou arribar a Goa, 
da India com cenas velas. E tam- ante q paífaíl'e os Baixos de Padua. 
bem lhe , :mia de obedecer Diogo Surto na barra de Goa em con(clho 
Fernandez de Beja, CJUando vieíie, propos aos capitães como foa téçáo 
<]Ue elle Affonfo d'Alboquerque ~i- erafazeraquelle caminho ao Eíl:rei-. 
uha enuü1do a desfazer a fortaleza ro",fegundo lhe já tinha dito: & qu~ . 
de Socororâ, como elRey manda- . (como. elles fabião) a canfa de _partir 
ua, vendo feruir pouco pera o fim r~o tarde, fora por leixar as coufas. 
que fe ordenou : de que era capitão de Goa pof.las em ordem pera ficar 
Pero Ferreira, que a efte tempo era fegura dos fobrefaltos dos capitães 
jâ falecido fem o el~e Caber. E lena- do Hidalcão. E viíl:o o grande ap- . 
ua Diogo Fernandez maes em regi- parato que tinha feito. pera aquellai 
mento que com outros dous nauios viagem do Efireito, que os tempos 
ele fua capitania, de que eráo capi- lhe não feixauão fazer,& a monçáO: 
táes Antonio de Matos , & Gaf par delles fera popa pera Malaca: a ell~ 
Cáo : desfeita a fortaleza & recolhi- lhe pareda muito 1naes feruiço d' d".' 
ela a gente della nefies nauios,& na Rey feguir efte caminho,que po.erfC-. 
foa nao , andaífe naquella cofia da no rio de Goa a comer os manti~ 
Arabia fronteira a Socotorâ ef pera11 1nentos que tinháo,& onde. per vé-
d0 por elle Affõfo d'Alboquergue, tµra podião padecer outra t.al neccf.. 
porguanro fazia fundamento de ir fidade de fome,como já ndle paffa ... 
ao Efl:reiro fazer o que ~cima diífe- ráo,por os mantirnérosferem pou-
rnos. E quando não fo!fe ter com cos,&agente muitafem terem rrte:-
elle per todo Mayo, qu~ era o tem- do de os naquelles mezes do inuer~ ' 
po que podia ef perar naquclla cofia: no.poderem ir bufcar. O ql:lal cami 
em tal cafo fe foffe a Mafcáte,& não nbo de Malaca,náo era tanto de foa. 
o achando ali, que foífe inuernar a· võtade;q.uanto de dRey o mandat, 
Ormuz,& pediffe as pareas.a el~ey, tomo coufa que elle muito defeja-

. & dahi fe vieff e á India.pei: todo A- ua, & de" que elles tinháo experiécia 
goíl:o~ Dada ordé-a todas eilas cou- na ida de Diogo Lopez de Sequei-
fasJezbª"<?.nfo d:Alboquerque pre: ra, & uaqudla~ nao~ em q_Diog~ 

Mendez 

" 
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Mendez de Vaíconcellos fora. Pro- ráo, por falhar as pc:~as; na qual 
poetas eíl:as & outras palauras per peleja delles· morrerão muitos : & . 
Affonfo· d'Alboquerque, rodas or- · dos noíf~s,fete: qtiatro na carauel-
deriadas a fon de fazer t i1: t víagem, la de Iorge Botelho,.~ tres na de Si ... 
pofio que entre elle & os capirães mão Affonfà. Chegado Affonfo 
ouue diuerfos pareceres : todauia d' Alboquerque com roda fua frota, 
vicráo a concluir no que lhe a ellc & efl:as caraudbs, que tambem le-

. par~cia, vendo defejar elle dl: em- uou a Cochij jâ po fim de Abril ve-
prefa de Malaca, & muitos aílema- yo elRey logo a o ver:o qual faben. 
fáo que dl:a fora a caufa ae entreter do delle o ~aminbo qu~ Jeuaua, cõ_ 
·a Diogo Mend,ez.A pprouada a qual m uiras razoes o ccitílt~anou ,_ repre .. 
ida, partiofe logo via de Cananor, fenta~dolhe grandes mconuemen-
oride efiaua por capitão Diogo Cor- tes mUi importantes ao eHàdo da 
reafilho de frei Payo Correa em lu- Indià,& fortalezas que nella leixaua 
gar· de Manuel d' Acunha filho de feito .. Os quaes argumento,s Affon-
Tnfião d'Acunha: o qual elle ti- fo d'Alboquerque lhe desfez, fen-
rou dali por algúas coufas , & fica- tindo nas r~zões que lhe daua , feré 
ua em.Goa doente, onde defpois a- forjadas per os Mouros mercadores 
cabou (como veremos.) O qual de Cochij,que tratauáo em Malaca: 
Diogo Correa fora captiuo com os temendo que fe temaífc aquella ci-
outros que 1áo cm c~mpanhia de _ dade ., ou aílentaí1'é nella trato, per 

, dom Affonfo de Noronha, (como qualguerviaquefoífe,pcrdiáo mui- · 
atras vimos)& era ali vindo,& com to. Finalmente em dous ou tres dias 
ellc Francifco Pereira de Berredo, que fe Affonfo d' Alboquerque ali 
.~mbos por parte delles pet licença deteue prouendo algúas coufas da 
d'dRey de Cambaya, a requerer a fortaleza,& outras pera fua viag{!m, 
Affonfo d'Alboquerque que os má- & leixando ManiJel de la Cerda cõ 
daJie tirar: do que a diante fa remos ·quatro velas pera guarda da c9fia 
mayor rda~áo. Prouida a fortalez,a ( cc~"º diffen1os) ellé etn húa.nao, 
de Cananor, partiofe via de Cochij, & Pero d'Afonfeca, Antonio de Sâ;. 
110 qual caminho vieráo ter com & Simão ,Affonfo,cadahum em fua 
elle Jorge Botelho de Pombal,& Si- carauella : partiofc: via de Malaca a . 
mão Affonfo, que and~uão porca- dous de Mayo com dezanoue vc-
pitáes de duas carauellas na paragé las. Das quaes eráo capitães, dom 
de Calecut em guarda daquella co- I-oão de Lima,-· Antonio 9' Abreu, 
fta: os quaes tinbáo pouco auia deC Ballião de Miranda , Aires Pereira, 
baratado hú;:i 11ao gro{fa & rica ,que Fernão Perez d' Andrade , Simão 
vin?a de Mecha, peró não.lhe po- d-' Andrade feu irmão, Iorge Nunez. 
9erao maes fazer, que dar com ella de Liáo , Gaf par de Paiua , Gomez 
~~?fia,, o~~de os Mouros .fe a~olhc... !ei.xei~a,N~1:1oVa~ de Ça~e~-brá_co 

· - Duarte 
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DL1arre da Silüa, ~.erb·d'Alpo~m fe~ das,fomente daquella breue ida qu~ 
crerario, Iorge B"~telho , Dinis Fer- Diogo Lopez de Sequeira fez ~on
nandez de Mello,Sim:ío· MartízCal tra aquellas partes orientaes;& fi-
deira, Affonfo Peífoa, & Fraqciíco nalmente tomou pofle daqu~lla ri-
Serráp.Na qual frota leuaua até mil quifsima Malaca íiruada na Aurea 
& quatroc~ntos homés de armas, 'cberfonefo terra ráo celebrada dos 
oitocentos Portuguefes , & os ou4 antigos Geographos : entraremos 
rros Malabares de ef pada & adarga, nefta conquifta della cotn princi~ 
fegundo feu vfo do pelejar. E por-. pio de fexto liuro,nouo em ordem,: 
que nefta viagem,queAffonfo d'Al & o fegundo defpois que Affonfo 
boquérque fez, fahio da cofta da d'Alboquerque começou feruir o 
Jndia,& nauegou mares nouos, ~9- officio de capitão gêral daquella~ 
mando portos de Reynos & terras partes~ 
té aquelle tempo per nós não fabí:: 

LIVRO -·- -- ........ ~ 
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~LIVRO S - EXTO~· 
DASEGVNDA DECAD.ADA 
ASIA DE IOAO DE. BARROS: DOS FEITOS QYE· 

os Portuguefes fezerão no defcobrimento,& conqui~a dos 1narcs, 
. & terras do Oriente: no qual fé conth~rn a tomada do · . 

,Reyno de Malac-a, &,o maes que"' Affonfo ,... 
_~ ~Alboquerqne fez nos an-

11os de onze & 
doze. 

~Capitulo 1. Em qu~fedefcreue oJi!io)do ~eynode Mala~a:(§ : 
- · ofundamento da prtrnetra Pº~ºªfªº da ctda,de, é§ do trato f5 

coufas de/la. ; · · 
- ' -} 

.. 
~~~, MA DESCRIP-

~, '. çáo gêral que fizemos 
~--1"17...::tl:'~~~J.. 1 l de toda a cofia da ln-

. : ~' dia -& foas comarcéis, 
~~~~ relatádo todolos por-
tos;&-- prlncipaes pouoações do ma-
ritimo dell:i: fe via como efia cida-
de Nialac~,queAffonfo d'Alboquer-
que fa conquiíl:ar, efl:aua füuada na-
quella parte da terra, a que os Geo-
graphos chamão Aurea Cherfone-
f o. E porque em as tauoas da no{fa 
Geographia a olho fe póde ver a fi-
·tuação deil:a cidade Malaca: aqui 
fomente pera' entendimento da hi.-
íl:oria trataremos da fundaçáo,com-
1nerci0, & coufas della, té o dbdo 
em q Affonfo d'J\lboquerque che-
gou a feu porto , o maes breue que 
em nós for. Porém primeiro que 
entremos na relação defias coufas, 
po_rque como efb hifl:oria vae em 
linguagem,,& algús qnea lerem,per 
ventura não entenderão efie tern10 
'--· ·- · • l. . - ·· . . 

Cherfonefo,vfado enrre os Geogra~ 
phos : deuem faber que he palaura 
Grega,& propriamente fe çoma per 
húa pequena partiçula de terra pe-
gada per tão delgãda c~ufa , como 
·he o pê da folha da figueirà pegada 
no ramo della ; a qual figcira tell'} a 
terra Peloponef(), a que ora chama-
mos Morea, que antiguamente era 
a frol da Grecia, pE>íl:o 9üe Plinto a 
quer comparará folha do plarano, 
por a muíta femdhança que tem 
com ella. Eíl:e nome Cherfonefo, 
per6 que feja nome cõmum de to-

. qalas terras que .tem eíl:a figura,pera 
propria denotação ga terra,, de que 
os Geographos querem falar , fem-
pre-lhe dão hum_epithero : aCsi co-
mo a dta de que falamos Aurea, & 
a que faz o rio Tanais, que diuide a 
Europa da Afia, a que elles chamão 

· Taurica CherfoneCo. Eíl:a noífa de 
. Malaca parece q ouue eíl:e epitheto 

de Aurea,por razá() do muito ouro 
~ue 
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qtie fe craz de ~~1ln_ça~o, & Bar- , guim & Araz,,An'guin1 que ciuer di 
ros, que·faõ duâs c~marcas onde [e zera baixo dos ventos & acima dos 
dk tira na ilha C,amatra: que he a ventos : a baixo Ponente, & acima 
propria a ·que os antigos chamão Leuáre.Porque como os principaes; 
Cherfonefo, cuidando fer continua com que fe nauegão aquellas par-
a outra terra JfrQ.1e, em que ora eíl:á tes, procedem de dous grandes gol .. 
firnad~ Malaca. O;rempo cerro em· fáos,o· de Bengala,& o outro 'que fe 
q [e fundou c;íl:<i ci~ad acer.ca dos vae eíl:en dendo contra as terras de 
feus moradores nao ha e(cnptura, China,furtando[e em grandealm_ra 
que vieífe a noífa noticia: f ón~ente do Norte : tem razão de chamar~ 
be fama comú e11tre elles q ao tem- eíl:a parte, acima : & a eiloucra, a 
po q nós entramos na India, aueria baixo. E tambem porque qua11do 
pouco maes de duzentos & cincoé .. . o fol lhe nafce,[e aleuanta:& quan .. 
ta annos que era pouoada·, & que a do fe poem, dece : que parece imi .. 
caufa de fua fundação foi dh.Anti- tarem o noífo ~odo, donde .dize._ 
guaméte a maes celebre pouoação, 1nos Leuante & Ponente : & quan-
que auia naq~ella .terra de Malaca, . to ao íitio ddh grande cidade Cin-· · 
era húa chamadaCingapura,que em gapura, onde todos vinhão deferir 
foa língua quer dizer falfa demora: .. corno a hú gfralemporio & fcira,à 
a qual dtalla íituada ern húa ponta hú~ ficaua hum, mar lemu1te & a 
daquella terra,que he a maes auíl:ral outros ponente. E f egundo os po-
de Afia fituada em altura de meyo uos Malayos dizem (de quem nos 
gráo da parte do Norte,fegúdo nof- :recebemos eíl:a relação) no tempo 
fa graduação. E fe neíl:a parte aue- .. que a cidade Cingapura florecia~era 
mos de dar credito á rauoa de Pto- fenhor della hum Rey per notne 
lcmeu~ deue fer aquella terra, a que Sangefinga, & neíl:e mefmo tempo 
clle chama o grande promontorio, faleceo outro Rey na ilha Iáoa feu 
o_nde fitua a cidade Zába: em que vizinho chamado_ Parárifá: o qual 
f;z tanta cõputação de duas diíl:an- leixou em titoria dous filhos de 
cias,como coufa n1ui celel5re: porq mui pequena id~de encwmendad~$ 
ante da fundação da: cidade Malaca a hum feu irmão. Eíl:e tio dos mo-
neíl:a Cingapura (que pelo íitio feria _ ços defpois que começou gouernar 
aquella Zába .de Ptolem~u ) con- a Iauha,com cobiça do Reyno ma .. 
corriáo todqlos nauegantes dos ma- tou o mayor .delles , que foi caufa 
res occidentaes da India,& dos orié de [e leuantarem contra elle os fe;.. 
caes a ella,que faõ as regiões.de Sião, nhores da téi"ra: & como a fortu-
China, Choampá, Cambója, & de na fempre fauorece nos primeiros 
tantas mil ilhas como jaz é naquelle principios a maldade,ouue elle tan~ 
Oriente.As quaes duas partes os na- tas viétorias delles!que inuitos co1n 
turaes da terra chamáo Dybanan- temor come~aráo de [e deíl:errar,&· 

· · .. · · R bufca.t 
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. bu fcar 1iôu.ãs ·poüóações , entr~ ~~ por gouernador:ao qual podia mã-· 
quàes foi hum per nome Param1fo· Ôar que o vieílê-ali bufcar, pois ain-
ra. O qual vindo ·fugido deíl:e ty- da efiaua em tefras de feu eílado &· 
ranno,qne o gueria matar por"elle fenhorio,cómo erà rod;:raquella co:-
d<:{ender a juíl:iça do feu principe, fia. E porque ao ~empo q Parami..., 
& Cc:ndo recebido com amor & ga- .fóra fogio eile furor d' etRey de Sião 
falh;ido d' elRey Sangcfínga de Cinl trouxe comíigo húa gente,a que et.: 
gâpura,que elle foi bufcar pot am- les cbamão ellates,homés que vi. 
paro & refugio de feu deíl:erro: co~ uem no mar,cujo ofE.cio heroubac 
meteo tontra dle outra mayor mal- & pefcar, com o fauor & ajuda dos 
dadc, que aquelle de quem elle vi- quaes elle fe fez {erilror de Cingâpu-
nlra fugindo: porgue não tardou ra 3 & foffeue por cf paço de cinco . 
muito . tempo que lhe náq pagaífe annos: quando veyo a [e recolher 

· ~i honra , & gafalhado que lhe fez, · no rio Muár, como jâ eftaua com 
rendo modo como o matou , & fe menos poder,temendofe ddle;s não 
fez fenhor dà ódade com o poder os quiz recç:ber em foa pouoação 
da gente Iauha quecomiigo trouxe. de Pago, & dando a iffo algúas ra:.. 
Sabida eíl:a maldade per elRey de zões iimuladas, mandou que maes 
Sião fenhor & .fogro deíl:e morto, · a baixo fezdfem fua pouoação. Os 
mandou log,o hum fou capitáofo- Cellares, pofio que foa viuenda he 
bre Paramifora: mas affi eíl:e,corno maes no, mar·que na terra,& ali lhe 
outros que defpois vieráo,todos fo_ nafcem os filhos,ali os criáo fem fa_ 
ráo com a cabeça quebrada, tê que zerem algú affcnto na terra:todauia 
o mé[mo Rey de Sião per Ít com porque ficarão em odio com os de 
grande exercito de elefantes,·& po- Cingâpura, & com todalas ilhas de 
der de gente per terra , & frota per feu fenhorio,náo oufarão de tornar 
mar veyo fobre elle._ Paramifóra áquellas partes,:& por então vierão 
11áo oufando efperar a potencia d'el fazer fua viuenda á borda de hú rio, 
Rey, defpejada a cidàde Cingâpura onde ora dl:á fituada Malaca, gue 
com dous mil homés veyo ter ~o ferá cinco leguoas do tio de Mu~r, 
rio de Muár,que feria de Cingápura onde Paramifora fez feu aífento. E 
obra de quarenta & cinco leguoas, a primeira póuoaçáo q fezerão, foi 
& cinco donde ora cilá fituada a ci- em hú 1nonte que eftá fobrea for-
àade Malaca: no qual _rio em hum taleza que ali temos, no qual acha-
lugar per elle acima, a que chamão rã.o al gúa géte da propria terra quaíi 
Pago,fez húa força de madeira,on- meyos faluages no modo de fcu vi-
de fe recolheo remédo a inda o po- uer:·cuja língua era a propria Mala-
rler d' elRey de Sião. Porque dado ya,de que toda aquella gente vfaua; 
que fe elle tori1aífe,leixou naquella & com quem dles Cellates fe en-
~~dade Cingâpu~a ~u1n capitão f~u t~n~~á~: ~n~re ?S quaes per~ q logo 
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no principio büs fe efquiuarão .~os 
0 ucros pola differença do viuer: to-
datii~ per meyo dás molheres.de q 
ps Cellares. andauão désfalecidos, 
[e vieráo todos rajuntar e1n húa po-
uoaçáo : confernáodofe entre íi có 
0 exercicic:> . a que eráo coíl:umados, 
0 i; Cellates trazendo do mar, & os 
Malayos dçs frLiétos da terra. E co-
rno o lugar em gue eíl:auão por feré 
já muitos era eíl:reito , 1nudaráofe 
dali obra de húa leguoa per o rio a-
cima a hú monte . de comprimento 
de meya leguoa, a que elles chama-
rão Be.itam :na fralda do qual dl:aua 
hum c-arnpo, a que rambem <lerão 
eH:e nome, com o qual íirio por [er 
orande & efpaçofo,& faberé quePa .. 
~1mi[óra viuia em lugar eftreito, o 
farão conuidar,leuandolhe por mo.,. 
ftra da fertilidade da terra algúas fru 
étas. Entre as quaes foi húa , a que 
ora chamáo durióes,coufa n1ui efii-
mada, & ráo golofa, que cantão os 
mercadores de Malaca vir já áquel-. 
le porto mercador com húa nao 
carregada de muita fazenda, & co-
meo toda ~ieíl:es duriões, & gafiou 
em amores das moças Malayas. Fi-
nalmente víf\:o ef\:e lugar per Para-
mifóra , leixou a viuenda do Pago, 
& veyo pbuoar naquelle campo 
Beiram onde viueo muitos annos, 
fem pre affom brado dos g?u.ernad_?-
res , que por elRey de Siao ellauao 
·em Cingâ.pura. Perô def pois que e~ 
fie cafo com o tempo foi ef quecido, 
·&·hum filho de Paramif Óra chamav 
-Oo XáquéDarxá gouernaua aquelle 
pouo por feu pae (er mui velbo)p~_r 

Fol r 3o. 
' " 

fc apr~ueitaretn do mar~, qne çra· o 
principal fundamento de que elle 

. e[peraua vir rer a grande eíl:ado, ve-
yo fazer pouoação de Malaca:a gue 
elle deu eltt nor:neem memoria do 
deH:erro de [eu pae, porque em fuai 
propria lingua quer dizer homem 

. deíl:errado, donde os pouos fecha-
n1ão Malayos. E o çampo Beiram 
leixarão feito em p01nares. com al~ 
gúas cafas ao modo das no{fas quin-
táas, ás quaes elles chamão duções, 
onde em certos t~mpos do anpo 
coíl:umauão lcuar foas molheres a 
f~lgar. E poíl:o que os pouos Cel-
lates era gente baixa & vil ; & os 
naturaes da terra meyos faluages, 
Paramif óra & feu filho Xaquem 
Darxá por os acharem fiéis amigos 
em feus trab~lhos, ou (por melhor 
dizer) nos males que. com feu fa-
uor cometeráo, & principalmente 
por fe aproueitar muito delles na 
pouoação & nobrecimento de Ma~ 
laca , lhe derão nobreza, cafando 
com os maes nobres dos Iayos que 
elle trouxe da Iauha : & deíl:es Cel-
lates & Malayos namraes vetn to-
dolos ~andarijs, que ora faõ os fi-
dalgos de Malaca , em modo de 
priuilegio dos Reys que ao diante 
farão, como a primeiro~ põuoado-
res daquclla cidade, o qual titulo 
de Rey começou neíl:e Xaquem 
Darxá. •Porque falecido o Rey de 
Sião que feu pae temia, com arma-
das de nauios de reino a que os cel .. 

·.lates erão mui cof\:umados, cóme-
çou de obrigar as ·naos que naue- . 
gauáo per aquelle dl:reito d'antr~ 

'R z Malaca 
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Mahcã & a i\hà c)ai11atr~, que não leguoas:com a <-Jual àemarcJÇâo elle 
fofTcm a diante a Cing1pura, & . ~s ficou fenhor por coih do mar atê 
de Lenanre que vidkm ali fazer cõ· n ouenra l~guoas, que ferão de Cin-
efbs de Ponentc fms commmações gâpura ré Pullocambilam. E poil0 
de mercadorias, frgnndo feu ~ntigo que d1:e nouo dbdo de l\.-1alaca de[.. 
vfo: com a qual força Cingâpura fezo outrotão ánriso deCingâpura, 
começou de fe defpouoar de mer- a principal caufa toráo o curfo dos . 
cadores vindo babirar Malaca. El- temporaes, com que totalmente a 
Rey de Sião fa~endo pane.do cafo, cidade [e defpouoou: por~ domes 
em que elle perdia grande rendimé de Seprembro em diante te entrada 
to, pàr aquella fua cidade fer e[cala de Dezembro curfaõ os· ventos Po. 
oêral de Leuante & Poncntc co · nentes & Noroeíl:es, que enrráo per 
~eçou de moucr guerra a eíl:e Xá- eíl:e canal que faz a ilha C,amatra, 
']Uem Darxá. Finalmente véJo elle & a cofia da terra firme de ' ~falaca. 
que pera viuer frguro,lhe conuinba Perô não paffaõ do m:tr do Ponen. 
fazerfe vaífallo d'elRey de Siáo, & te, a que Prolei:nen chama ae nfea. 
gouernar a terra em fru nome: man da Sabarica, á outra Perimulica do 
doulhe febre iífo feus embaixada- Leuanre: mas moráo os de cá obra 
res, pedindolhe que po_r quanto ro- de quarc:nra legupas de Malaca jun-
da aguella coíl:a era berma & fem · to de búa ilha, a que os l1oílos cha-
pouoàçóes, & feu pae & elle tinbáo mão a Poluoreira , & os da terra 
pouoada aquella cidade, a gual.{ fe- Barala, que quer dizer cafa de Deos, 
gundo a comum opinião) efiaua íi- por razão de hum antigo templo q 
tuada 'em melhor lugar pera naue- ali dleue. E com dres taes tempos 
gaçáo de Leuanre a Ponente, que a nauegáo pàa lá de toda a India , & 
cidade Cingâpma,lhe aprouueífe de do ~Iij, & iíl:o da fim de Agoíl:o 
o confirmar naquelle eíl:ado, limi- té a fim de Oétubro: porque como 
tãdolhe demarcação de ter a: a qual vem Nouembro, correm Nortes & 
elle queria gouernar em feu nome, Nordeíl:es atê a entrada de Abril, 
& como vaílà llo pagarlhe outro tan · cõ os quaes vão de Bengála, ·Pêgu, . 
to tributo, como elle auia dos ren- TanaçariJ, & de toda aqlla cofia, & 
dimentos tje Cingapura. Aceitada feruem tambem ~KJuelles que vem 
elta obediencia per elRey de Sião, de Malaca pera a India . Com eíl:es 
limitoulhe por comarca dagudlc mefmos tempos quecurfaõ Dezem 
e fiado em que o cõíl:itmo por Rey, bro & Janeiro na outra coíl:a da 
começando do Oriente em Cingâ- terra de Malaca da bandà doleuan .. 
pma, entrando niffo as ilhas de Sá- te, vem dos Reynos da China, 
bam & Bimam tê húa ilba chama- Choampá, Camboja, Sião, & das 
da Pullocambilam., que bé ao Po- ilhas de Burneo: c01n os quaes che-
.n~nt~ de ~1~!~ca ~br~ d~ quarent~ gão ao Ca~al de Malaca per rod? 

Mar~~ 
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MarÇõ & AbrilJ más ºnão paífaõ de 
Cingâpura por acalmarem ali) & 
com elles Caem de Malaca em mo~ 
do de embate pera toda a Iauha, . 
Timor, Maluco. E de Mayo té a 
fim de Agoil:o pela mayor parte 
curfaõ os ventos Su_l ,Sueíl:e~ que fer-
uem pera vir de C,unda & de tan-
to nmnero de ilhas como cfiáo na-
quell~s partes ) co1n os quaes d1e-
gão té o canal de Poli~bam) que 
be o derradeiro porto de C,amatra, 
quanto. a n6s os de Ponente & pri-
meiro aos de Leuante: poíl:o _que 
algGas vezes faõ tão tefos que che-
_gáo quaíi té Malaca;mas geralmen-
re morrem neíl:e canal an i:e de che-
gar a ella. Porém fempre de C,a-
matra) ilhas de Bintam & Sabam 
vizinhas a ella) per entre as quaes 

' vem o canal da nauegação da parte 
oriental: ferue vento & mare que 
leua os nauios tê Malaca. De ma-
neira qm: ambas eíl:as nauegações 
afsi da parte abaixo do vento a que 
elles clnmão Ponente,como acima 
do vento que be a. de Leuante , ain- • 
da ~]ue as rnonçóes gêraes acalmem 
quarenta & cincoenta leguoas al1te 
de chegará cidade de Malaca, que 
eíl:á íituada no ineyo daquelle eíl:rei 
to: baíl:a pera tomarem o (eu porto 
marês & ventos terrenhos d'am- ~ 
basas terras. E como dl:es tempo-
raes do anno nãô feruiáo tanto a 
proueito dos nauega:ntes quando 
Cingâpur~ prof peraua, de duas fa-
zião húa & eíl:a era a maes com mn: 
rodolos que nauegauáo da parte.do 
Ponente_;ião pe~ fóra da ilh~ C)a1na 

tra entrai1do per o canal que (e faz 
entre ella & a Iauha , ou entrauão 
per entre ella & a terta de _Malaca. 
E pôr lhe os tempos não feru1re1n 
todo aguelle eíl:reico t~ V-aza-
rem da outra parte em CingâpLi_ra, 
forçadamente inuernaráo no meyo 
delle: & per qualquer maneira guo 
foíf e,era eíb viagem afsi per fóra co 
1110 per dentro da ilha C,amatra tão 
vagarofa_, que não tornauáo a foas 
terras em menos tempo que dous 
apnos. O qual efpaço de tempo tá .. 
bem auião rnifter os gue nauegauáo 
o mar de Leuáre : porq auiáo de ef-
perar em Cingâpura que foífem os 
de Pónente com foas mercadorias 
pera fazerem foas rri mações. E por-
que geralmente todolos que naue" 
gauão per fóra da ilha ppr fer viagem 
tnaes fegura ainda que (;:omprida, 
eíl:auáo (eguros de inuernar como 
indo por dentro, ao modo que ora 
vemos os noffos nauegantes daqui 
pera a Ind1a , c_iue quando parten1 
tarde, vão per fóra da ilha de Sáo 
Lourenço por terem os tépos maes 
largos: deíl:e cofiLJme com algúas 
fabulas gué a antiguid1de fem pre 
tem, afsi como os perigos de S~ylla 
& Charybdes no traníito de Sicilta, 
bancos de Frandes entre a terra fir • 
me & a ilha Inglaterra) ou os bai-
xos de Ceiláo entre e fia ilha & a ter-· 
ra do cabq Comori j, aueria opinião 
na India não ter aquellen1ar tráíito 
de Ponente a Leuante) donde os 
Gregos & Prolemeu chamarião á 
gudla terra Cherfonefo.Peró pouo~ 
da a cidadé Malaca c1n nieyo da-

.· R ) quellc 
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'quelle eíl:reito que pelas razões a- ráo a e!Rey de Sião: & ao tempo q 
cima deu focil nauegaç.10 pera fe Diogo Lo,pez de Sequeira ( como 
nella fazerem breu emente as com- atras efcreuemos) veyo ter a eíl:a ci .. 
mutações & cõmcrcios dos dePo- dade, aueria noue annos que elRey 
nente & Leuante: ficou manifcíl:o deSiáo tinha mandado hGa groífa 
dk caminho, & auida a tcrr.a de armada fobre ella_, reinando Ma11a. 
C_,amatra por ilha, & não Cberfo- med: o-qual foi o derradeiro dos 
·nefo. Com a facilidade das quaes Reys daquella cidade que de todo 
naucoações em breue tempo afsi lhe leuanto.u a obediencia. ElRey 
engr~flou a cidade Malaca eni rra- de Sião vifra a defobediencia deíl:~ 
to, & creceo em pouo:lção por fer Mahamed, poíl:o que auia já annos 
'efcala de Leuante & Ponenre da- q a difsimnlaua por andar oçcupa-
,quelle grande mundo : que per cÓ- do em guerra dos pouos Gucos que 
n1C~éio naquellas partes era a maes per cima do Norte vem cercando 
riquifsima. O firio da qual [e não rodo o feu Reyno: como fe vio def-
fora tão ap3ulado & doentio aos occt1pado deíl:a guerra,1nandou fa_ 
efhangeiros & tpaes tão vizinha da zer húa armada de até duzentas ve-
linha Equinocial ,que drá della pou las_, quaíi todas la.ncháras & calalu~ 
co maes de dous graos cõtra o Nor- zes,que faõ nauios de remo, em que 
te: fora húa das maes populofas & dizião vir perto de feis mil homés; 

. de mayor policia em edificios de . da qual armada era capitão mór o 
todo o mundo. A grandeza da qual Poyoá da cidade Lugor que he co-
deu animo .aos Reys que fuccede- roo Vifo-Rey no modo do oflicio 
tão a elle Xáquem Darxá que pou.. & gouerno . Ao qual Poyoá eíl:e , 
co & pouco começarão de leuan- Rey de Malaca & os gouerqadores 
tara obediencia aos Rey~ de Sião-: de Patane, Calantarn, Pa1n_, & ou-
principalmente def pois que eíl:es de •trôs de toda aquella coíl:a , erão o-
1\!lalaca induzidos por .os;,Mouros brigados acodir com os tributos 
Parfeos & · Guzarates (que ali vieráo q cada anno dauáo a elRey de Sião 
refcdir por caufa do commercio) de & a dle [e pedia .conta delles: & por 
Gcnrios os conuerteráo á [eéta de dh razão como ~oufa da foa gouer 
?v1ahame<l. Da qual conuerfaõ por pan~a vinha por gouernador deíl:a 
ali concorrerem varias nações, co- armada.Mas co1úo tfa cidade Lugor 
1neçou laurar efiá infernal peite pela a Malaca he caminho de duzentas 
vizinhança de Malaca: alsi como · 1egüoas_, fempre ao longo da cofia, 
~m C_,amatra,Iauha, & outras ilhas a qual he mui íuje/ita a trouoadas 
em torno 'ddhs. Finalmente com &.Jemporaes, ante de chegar a Ma-
a potencia· de tanta riqueza & fanor laca, lhe deu hum teJnpo com que 
dos Mouros que dl:es Rcys de Ma- eíl:a frota fe derramou: vindo ter 
.l~~a ~~~1há? ;1 ~~~~!m~~e ~e~o~ed~~~~ ~lgús nauios dclla ~.húa ilha cl1q--- - - -·· - · mada 
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mada ·Pulloçapata tres lguoas ~ de grãnde indinaçâo & preílà mandou 
Malaca. El~ey Maha11íed como fazer prdtes outra armadJ, & per 
foube que dtcs nauios eráo ali che- terra grande exercito,em que enrra-
gàdo~, o1andoulhe muito refre[co -uão quatrocentos elefantes : & afsi 
mo{handD dl:ar á obediencia ;d'el- per mar,como na terra auena tnnra 
Rey como t[crauo que er'a Ceu : có mil homés. E porque n:-t cidade de 
as quaes íimulaçôes de palamas e- Pam eíl:aua por gouernador hú pri-
·fies capitães dos _nauios fem efperar mo defre Rey 1\1alumed, que com \. 
feu capitão môr Íe farão a Malaca feu fauor tamb~m fe tinha rcbella .. 
em companhia dos que lhe trouxe- do a elRey de Sião : mandou elle a 
ráo o refrefco : e[pedindo primeiro eíle Poyoá/ que de caminho com 
dous Calaluzes com recado ao Po- a armada em que elle auia de vir,& 
yoá per que lhe faziáo faber como per terra o omto capirão,tomaffetn 
Mabamed fomente da viíl:a delles eíl:e reuel, & lho leuaffem pre[o, & 
eíl:aua fopmetido a mdo o que elle - em feu lugar pofofie o capitão que 
rnandaffe, por tanto que v1effe de · ·melhor o fezeífe naquelle fcico. O 
vagar a fcu prazer~1ne elles o !ão e[- qual negocio o Poyoá cornereo 
perar a Malaca. Peró elRey Maha- mui bem com obra de tres milho· 
medos mandou hofpedar mui dif- més com que [e achou , apetrando 
ferente do que elles cuidauáo, pórq ta mo o gouernador de Patn ,iqu.e o 
recebidos o dia de fua chegada com tinha .cercado em húa forralezadõ-
a face alegre,forão repartidos per to de c;lle mouia: al_gús partido~ P.~ra (e 
do los moradores de ~falaca co1n re- entregar: os quaes o Poyoa ia én.:. 
tado-que cadahú hofpedaíle os que . tretendo té chegar o e~e~rcíto pet 
lhe,coubeí1em em forre: a qual for- terra ou a outra parte de fua frota, 
te foi não ficar áquella noite net}hú mas parece que ai,nda n~o era Ghe-
com vida. E como a coufa eíl:aua gàda a hora contra · a d'elRey Ma-
cuidada pera aquelle 'fim , logo de· .bamed ,ou (por melhor qizer)tii1ha 
noite ante q em os [eus nauios ou~ ordenadõ q o caíl:igo de foas _culpas .- . 
udfe r Uri1or defie feito pera iré aui- foffe dado per nós,& não peles Sta-, 
faro Poyoá, [e meteo muita geme mes. Porque vindo oexercitô per 
veíl:id~ ao modo dos Siames indo terra .hum pouco derrant~dó corno 
ao encontro delles: o qual como por fua propria terra; acertou de vir

1 

aindá não vinha com toda .fua ar- rer húa parte delle á cidade Calan- .· 
tnada .junta, & a fonulaçâo deíl:es tam ,que eíl:á entre Pata11e & Patn: 
lbe, fez parecer ferem ·os ícas, em & como a gente da guerra he de[ .. 
. tm.Íi breue foi desbaratada fua frota, tnandada & folta, & priticipàlmen .. 
·& elle e[capou á for~a -de remo. te em aufencia de feu capiráa môn 
~rÍdó elRey de Sião fombe parte . começou de fazer al"güas f o.rças dm 
·tkH:amaldadç de Mahan1ed: com roubâr & for.:5ar .molheres, eJitre ~ 

... .. - - - - · - R 4 . qua~s 
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quâes farão duàs müi .nobres cata · ~ armada groffo,& outro per eRoutra 
d:is com dous filhos do gouernador cofb de Tenaçarij & Tauay,que he 
da cidade. Os quaes como naquel- ao Ponente ddl:_e P?rto P?r toda a-
le in Hame da força feitçi .:i _fuas _mo~ quella terra ler {ua, & per marram .. . 
lberes não poderão acodir,di(<; imu- btm outra armada pera toral~ente 
lada a injuria fccreramére cÕllocan- ddhuir a eíle Rey Mabamed. Parte 
do maes de quinhentos homés, a dos quaes apparatos virão em·a ci-
mayor parte dos quaes tarpbé eráo dade Odi~ metropoli deíl:e Reyno 
injuriados: derão de no_ite nos Sia- de Sião, Antonjo âe Miranda d' A-
mes,cm que matarão grande nume- zeuedo,& Duarte~oelho: quando 

· ro dellcs. Feito. eíl:e eíl:rago nos qae Aifonfo d' A!boquerque deípois da 
acharão peb cidade, feguindo oca~ tomada <le ~11alaca fobre eite nego .. 
minha de Pam em búka do oLitro cio os mandou com húa embaixa-
ramo de gente qúe 'ia jâ diante ddb, da a efie Rey de Siáo,que eíl:aua ne~ 
foráo matando nelles t~ chegar a íl:a fua metro poli (como adiante [e 
cidade Pam, onde o gouernador e- verá), per onde ceffaráo dtés ap-
fbua cercado do Poyoá de Lugor, params· de vingança. EIRey Maha-
.que (como d1ífemos)eíl:aua eCperan- med de Malaca como rinha per eíl:a 
cto por eíl:es feus gue ficauáo mor- via indinado elRey de Sião,& a nós 
tos. Finalmente entrados eíl:es de pelo modo que teuc com Diogo 
noite.com o gouernador> cercado a Lo·pez de Sequeira,& ailte diíl:o por 

-quem deráo conta do que leixauáo reinar mortos a hum [eu 1rmao, & 
feito, fem maes detença todos em hum primo,& també a foa propria 
bum corpo ante que o Poyoá fo{fe ·molber : com eíl:es & outros inales 
auifado,deráo nelle, com que o fe- tinha a vid~ que os tyrannos tem, 
zerão recolher aos nauios: ficando. andarem com affombraínentos & 
lhe em terra a mayor parte da geme fof peitas, tudo remia, r.uêlo receaua,._ 
1norta,& parte dos nauíos ro1:11ados. · & finalmente rn'do erâo cautellas & 
O qual coll! efia tão grande perda, · refguardos,remendo o dia que fobre 
& maes com a noua da outra per elle ~mia de v~r o juizo de Deos. 
terra: leixou a via de Malaca,torni- Com o qual temor manhofarnente 
do a tras per onde viera., a recolher trazia ~nganados por fe ajqdar del. 
·&ordenar a genre q vinha per terra les em íua necefsidade a elRey de 
por Cc não perder de todo. ElRey Pa1n feu parente, & a elRey dt:: Li ~1-

. de Sião def pois que per ellc foube as ga , & a outros princi pes feus vizi-
c~ufas de tanto damno, & que a nhos com recados & prome[as gue 
principal caufa era Mahamed,man- .lhe queria dar húa filha por molher_, 
d?u .i:1aes de v:igar fazer dous exer.. fabendo q cadahum a defejaua po _ 
c1ro~ : hum que auia· de vir per dl:e razão do dote, & maes fer fua fil h-a: 

.~an1i.nho ~~ Ca~~ut~lll.2 & pe~ ma~ · d~ • maneira que quando Affonfo 
d,Albo,,. 
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d' Albogúerque ch~gou a MalacaJe- Ilber', & à outro do Ponenie, Vpí: 
ílaLlJ nella elRcy de Pam vindo a nos quaes víuiáo dous Líos hor11és 
dl:e negocio do caGmento. Pera o mui groffos cm fazen&t, trato, & 
qual alto tinha feira húa grande ca- grá.de farnillJ : & t;inra,g por rat;Ío 
[a de madeira fobre trinta rodas, a de não poderem caber no corpo da 

• qual toldada & param~rnda de p:m. cidade,aceirarão viuerem baixo per· 
nos de Çeda , au ia de kr leuada pe~ · Ji. Per meyo da qual( como já efcre-
eltfant~5 pela cidade com os noiu9s uemos)entraua hú rio a nuneira de 
& as principaes pdfo::is dentro pbr .. , eíl:eiro de aguoa falgada,que lá ben1 
m::ies _folennizar eíl:a feita : & po- dentro recebia alg9a aguoa doce q 
ré,m elle 1a dilatando efbs vodas vinha dos aJagadi~os & brejos do 
quanto podia, a fim. de ter comíi- fertáq: & quafi onde eH:e rio fc .me-
go muiL1 geme, como homem a tia no' mar eH:aua húa ponte mui 
,que o "Cemor dana fufpeit4 que mui ·. grande de grofia rnadeiraJper a qnal 
cedo auia mifler todas dhs ajuda~. fe feruia a cidade do bairro onde d ... 
A!ern deíl:es appara~os das vodas,ti- .. Rey viuia, que era contra Ilher, & 
nha dentro na cidade oito mil pe- ali eflaua rambem foa. mofquira de 
ças de artelbaria , porgue como ella· pedra & cal, & per derredor algúas 
efbua toda ao longo do mar eflen- ·calas de gente maes nobre. A caufa 
dida a rriandra de húa touca per de a pouoaç~o deíl:a cidade ja~er to .. 1 

comprimento de leguoa, & era to- da ao longo do-mar, era por,quealé. 
da de madeira fem muros nem ca-. · de todos fe femirem delle em feu .~ 
ua, fomente a defenfaõ dos homés tratos & cõ1nercio pera carregar & 
~orno gêralmente fe ve nns grandes defcarregar a menos cuíl:o fua fazé- . 
ro.uoaçóes : prouiafe deíl:e grão nu. da ; a· mefm;i terra em íi era p~r dé-
mero· de peças de artelharia pera a tro ráo alagadiça & cuberta.de aruo ... 
por tóda ao longo da ribeira, fe aL re<lo,q quaíi cõ eíl:a efpeffura guer.ia 
gGa arma,da ali foíle ter, principal- vir fechar com a ribeira do mar'. E 
mente a no(fa gue el1e maes temia não fomente o litio da cidade e1n íi · 
que outra algli~ , por as marauilhas éra alagadiço,mas ainda todala_s. ter- -
que vira fozer a artelharia que Dio. ras daquella região, por ferem vizi- · 
go Lopez de Sequeira leuaua. Po-. _ nhas á linha Eqllinocial: clima que 
rém a maes ddl:a fua arrdharia ri- naturalmente he' quente & humida., 
nha etn feus almazés com grande & tão fertil na criação das coufas~ 

· ~opiót de nmniçóes: & a outra or- qu~ caufaua fe.r mui doentia & mal 
dinariamente eiláua em certos lu. pouoada per dençro. Iíl:o em tanta 
ga.res onde a poupaçáo da cidade maneira, que começando da ponta 
era maes baíl:a, que os cabos della de Cingâpura, té Pullocambilam, 
ficauão ein modo· de arrabalde; A que he' o compriµlento dcfl:e Rey..:: 
j)um da par~~ d~ ~ellá~e ~~1amauão ~?d~ ~alaca (que (?filo diílemd os 
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podem fer ·nouenta leguoas) não ba íl:as _ coufa propria 011 al~1~a, por 
omra pouoação que renha nome ~nu,it~ que lhe dern por tflo, todo 
fenáo eíl:a cidade MJlaca: fomen- . o knnço delles .be per e[crauos, O · 
te algús portos habitação de pefr:a- exercício _e~n gut1 gaíl:áo a vida & 
dores, & per dentro 1nui poucas fazenda, fao doçuras, mufica,amo:.. • 
aldeas. E ainda a maes ddb mifera res, veihdos, & tratamento de fua-
gente dorme e'tn cüpa das maes Jl- peffoa : & fob.re-,:tudo ,grande opi-
tas amores que achão , porque de niáo ·de c~ualleiros : a qual os foz 
altura de vinte palmos os preáo de táo .atreuidos em cometer, que não 
pulo os tiores: & [e alcrúa coufa fal- reinem a morte, por fica( delles 
ua a eíl:a pobre gente 

0
delles,. he fo_ n1emoria da9uellefeito: porém en-

gueiras de fogo de noitt que d~es tre elles _[e traz em p~ouerbio, ~a. 
muiro remem. Dos quaes ha rao layos 11arnorados ·' Iaos cauJlle1ros: 
grande nurner~, que m~itos entr~~ & a~si h~n~ ver?~de. As annJs c.1ue 

, de 9oite _a .prear na cidade: & p vfao, fao bus cníes de dou~ palmos 
aconteceo def pois que os noffos a & meyo até tres de comprido , di4 
tomarão; faltar hum tigra em hum reiras de dous gumes, & com dles ' 
quintal cercado de madeira bem arcos de frechas, azagay~s de arre: 
alta, &-leuou hmn tronco de ma- · meílo, a que cbamáo zargunchos: 

. ~eira com .tres efcrauos. que eíl:auáo zeruatanas que bnça húa frecha 
' · prefos nelle , co111 os quaes faltou 1nui pequena ifcáda com herua ráo 

de claro em claro per cima -da cer.. fina , que como venta fatigue logo 
ca. Afsi que eíl:es grandes aruore~ derrida , . porém fe pri.meiro pa«a 
dos , na efpeífura d~s quaes fe ena per o yefl:ido, parece que alimpa aH 
muita diu~ríidade de alimarias no- parte da peçonha,· porque vae·ji 
GÍuas,faz que a terra feja mal pouoa. maes branda, & elbs zeruatanas to" . 
_da,& agricultada : fornente pegado marão dos Iáos. Tem dous modos 
con1 Malaca naquelle campo Bei- de efcudos com q [e cobrem; hum 
tão tem os Mandarijs & gente· no. que parece panes,& outr0. maes pe-
bre-as quintãas de feu prazer, a que queno: & fo1nçnte 1 com eíl:as ar-
elles cham ão duções (como diífe- mas he gente mui determinada em 
mos.) Porque eíl:a gente Malaya, cometer , & mui ligeira no aéto da 
como toda viue de trato, & náo de peleja, & todos pelejáo em mago~ 
outro vfo, em o negocio de recrear tes de capitaniás, cada capitão per íi 
a vida, he a gente maes mi mofa da- com fua bandeira, tudo de opinião , 

_ quellas partes, & a maes alt:iua em por fe efl:remar,&_ que o vejáo. FÓ-
op~niáo : tudo he fidalguia , & tão ra deíl:e aéto de pelejar, tudo faõ 

. vaa nef\:a·parte,quefe não acha hum rabolarias & opinião defi,mui pou-
l1omem i:iatural Malayo , por po- co fi~is hús aos outros acerca das 
~re que feja,-que qu~ira !euar ã,s co: molbcres:porque tat?:~bc~ dlas dáo 

azo 
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azo pera iffo, por os.mimos, & do- Parfeos,& Guzarates temendo nof-
çuras com que fe trarão entre li. A- fas armadas não oufouão tão oêral-

d ' b 
ceréa a mercadoria be gente m~1i mente cometer dl:e caminho : & 

' experta, & arrificiofa pera feu pro- fe algú:i nao fua lá ú ter, er.1 furtada 
ueito : c_á ordinariamente trarão cõ da noffa vifia, o que elRey Nfaha-
dl:as nações Iáos, Siames, Pêguus, 1~ed de Malaca logo começou fen-
Bengálas, Quelijs, Malabares, Gn- tir na perda dos direitos que leuaua 
zarates, Parfeos, Arabios, & outras deite commercio que [e ali fazia~ 
inoitas nações,que os te~ feito mui O qual como e.ra çoíl:umado cotn' 
fugazes,. por ali reíidirem, & acida- o grande numero das naos ter cada 
de fer populofa com as naos que anno grande rendirne1~to, vendo 
concorrem a ella, em que tambem quanto perdia por razao das pou-

. foem vir os pouos Chijs, Lequios, cas que Já lá 1áo com eíl:e temor, 
Luções,& outros daquelle Oriente, parece que neíl:as poucas queria re-
trazendo todos tanta riqueza orié- compenfar a perda: fazendo · tan-
tal, & occidenral, que parecia hum tos roubos & ryrannias aos merca-
cenrro a que concorria todo o nl- dores reíidentes na cidade, gue co-
tural que a terra criaua , & artificial n1eçarão de a defpejar. Porque tam-
da mecha nica d os homés : de ma- bem fobendo elles o que era feito 
neira que fendo a terra em fi eíl:eril, a Diogo Lopez de Sequeira, & que 
per a com mutação .que fe ali fazia, nós eranios fenh.ores do n;ar,& náo 
era m:res abaíl:ada de todas , que as fofriamos offenfa, receauao que al-
·proprias regiões donde ellas vinhão. gúa armada noífa lhe foífe pedir 
E poíl:o que ali auia grande copia conta deíl:e feito : a qual Affonfo 
·de todolos metaes, afsi co1uo ouro d' Al~oquerque lhe foi .tomar co1n 
de C,amátra fua vizinha, eíl:anho _a frota em que partio de Cochij, 
-da mefma terra,prata de Siáo,cobre ·como veremos neftes feguintes ca~ 
da China, & ferro d~ muitas partes pimlos. 

CAPITVLO IL 
derredor delb, por tudo_feali ajun-
tar em modo de mercadorià, & 
muitos em leuar qua~quer coufa de-
íl:as , por a nJ.o auer em fua terra, 
ganhauão regularmente a trinta ·& 
quarenta por cento: ante faziáo fea 
emprego em efpecearia , drogaria 
arom~tica, cheiros, feda, & mil ge-
neros de policias por ganhare111 do-
brado. A qual groíf ara do trato du-
rou 1nui corrent~ té a noífa eptrada 

f <Do que J.jfonfo d'Afbo· 
• querque pP!jfou no caminho q 

fez. de (och~· te a ilha C,amá'-
tra , onde foi '""vifitado dos 
Reys de Pedir é5 Tacem:(§ 
do que maes Je;z; _te chegar a 
Malaca. 

na h1d? 1 qu~ ?s ~º~-~º~ A~~bios,. · , Affenfc 
o 
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~~~~~~ FFof6 d' Alboquer paífaráo áquella ilha co~ e(peran.Ça 

·' que partido cleCo de [e faluar: a qual foltura & fugida 
cLij com fua frota fua , fora ',per induíl:ria de húa filha 
roda em hum cor do fenbor em cujo poder elles efta-
po, tanto que foi uáo, que trouxera comfigo. E vin .. · 
no golfáo que jaz do ndl:a land:ára. defronte de Pa-

entre a ilha Ceiláo & as a que cha- cem, que he hua cidade cabeça do 
mão de Gamifpóla,deulhe hum té- ~eyno afs~ ~ha?1ado _ que eíl:aua a 
poral, cotn que.<: mar Ih: comeo a diante, fa1rao a ~lle: certas man:. 
galê capitão Simao Marnz: mas a- chuas J em que vmh~? Mou~os da 
prouue a Deos que fe fa1u~u rod: a terra, ~om que ouuera~o pe~qa: ~1a 
gente, por lhe l3go acodn F rnao qual fo1 ~norto hum Ioao Dia~ ena-.. 
Perez.Em refeiçao da qual ndla rra- do de Diogo Lopez de Sec.1ueira, & 
udfa toti1ou cinco naos de Mouros elle com os outros mal feridos vie-
Guzarates, que.f~ziâo fua viagem a rão ter áquelte porto de Pedir, on-
tv1alaca,& a C,amátra: na qual ilha de forão mui bem recebidos d'el .. 
foi ó primeiro porto que tomou em Rey, & os mandou curar. O qual 

~ · húa Cidáde per nome Pedir, cabeça . gafalhado a elle par_ecia [erlhe feito,. 
do Reyno aís i chamado , dos mui- por elles dizerem que tanto que o 
tos que ha neH:a grande ilha C,amá- cJpitáo môr da Incha foubdfe o 
tra : dos quaes & della faremos re- que fe fezera em Malaca a Diogt> 
lação em outra parte.-Cbegado ~f- Lopez : fem duuida não tarda~ia 
fdnfo d' Alboquerque a dl:e porto~ inuito a vir tomar vingança da-· 
por a cidade fer per hum rio acü ia qu~lla traiçáõ. Affonfo d' Alba-quer-' 
.em q não podiáo entrar naos gi:of- que de[ pois que fe infonnou mui 
fas, veyo a elle hlia lanchá.ra n~mada, particularmente de algúas coufas 
..em que vinhão íeis Mouros hc;mra- defre Ioão Vieg~s, per elle refpon-
dos da terra,& hum Portugues: per deo a elRey dandolhe· agradeci-
º qual o Rey della o mandaua vifi- mentos de feus offerecimentos, & 
tar com offertas do 9ue ouudfe mi- tambem do gafalhado que fez a 

- fier para prouifaõ da frota , como elle Ioão Viegas , & aos outros 
ciuem entendi-.1 o fim daquella íua Portuguefes: & em dous dias que 
viagem a Malaca. Do qual Portu- ali efteue, foi vifitado d'elR,ey com 
gües que fo cbamaua João Viegas, algúas_ coufas que lhe mandou de 
Affonfo d'Alboquerque foube fer refre[co, & elle lhe concedeo a' paz. 
el~e hum dos vinreguatro homés q que Diogo Lcpez tinha com elle 
ficarão captiuos em Malaca do té- aílentada. E porque Affonfo d'Al-
po de Diogo Lopez de Sequeira: & boquerque foube per Ioáo Viegas 
que elle & outros . oito homés ou- - que eíl:aua ali hQm Mouro hon-
~:!ã~ ~ mão h~~ !~1~c~~~a ~ & f e ~ad_~ d~ M~laca per nome Nehodá 

-. · - -- - ~eguea, 
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Begueà, que fora hú dos .principaes 
que ordenarão a traição a Diogo 
Lopez, pedio elle a e!Rey de Pedir 
que lho mandaíle entregar : o que 
elRey concedeo de palaura,mas per 
outra parte dealbe de mão em hmn 
nauió de remo , & que foífe leuar 
recado a elRey de :tv1alaca da ida del-
le Affonfo d'Alboqucrgue. O qual 
recado deo a dl:e Nehodá l?eguea, 
111aes per lhe fazer bem pala amiza-
de q ç011.1 elle tinha, que por amor 
d'elRey:mandandolhe pedir perfua 
carta que lhe perdoaífe o efca~1dalo 
que delle tinha:porq não efraua em 
tempo pera trazer feus vaífallos fóra 
da fua graça,& maes eíl:e fendo pef-
foa tão principal. A caufa do qual 
efcandalo que elRey tinha delle,era 
porque auia pouco tempo q man-
dara matar o [eu gouernador Bédá-
ra,por [é dizer que andaua copilan-
do húa traição pera o matar, & [e 

,,leuantar com o Reyno, & que efre 
Nd1qdá era na traição : & á força 
de remo veyo fugindo da fotia d'el .. 
Rey, & fe acolheo a efre de Pedir, 
por fer grande feu amigo. Vedo Af-
fonfo d'Al.boquerque-q elRey lhe 
·não entregaua efie Mouro, pofto q 
náo foube logo defies let1s artificias, 
como era coH:umJdo ã difsimular 
palauras de N1ouros: não quiz efpe-
rar -maes recados, né menos os par-
tidos que lhe mouia, prom~tédo de 
lhe dar vintecinco mil cruzados po 
las cinco naos que tomara dos Gll-
zarates. Partido dell:e porto de Pe-
dir,_chegou ao de Pacem,onde tam-
b~ foi vifitado d: e~Rey >man~andóÇe 

de[á1lpar da cuf p~ qii~ lhe elle ptt ... ' 
nha na morte do Portugues,& feri .. 
roenrodos outros dacompanbiade 
loáo Viegas:o que eile recebeo bra. 
damente , p_orgue não fe gueria ir 
detendo na íarisfoção <ldlas coufas, 
efperando que á tornada de MJlaca 
per aquelles portos faria hGa correi-
çáo de fuas culpas.Efpedido d'elRey 
de Pacem,peró q elk muito de[ejou 
de o ter ali hú par de dias com fdta3 
& refrefcos por caufo do q logo ve-

. r . 
remos : como Jª começaua entrar 
na paragem dos baixos,fogundo lhe 
dizião os Mouros pilotos éj leuaua, 
mandou ir diante todolos nauios 
pequenos,hús ao longo da coíl:J da 
ilha,& outros m.aes ao mar por ref-
guardo das outras naos de mayor 
porte. Indo a.fsi neíl:a ordenança,foi 
Aires Pereira de Berredo capitão de 
búa Taforea pequena dar com húá 
pangajóa que [e fa furtando ao lõgo 
da terra cõ temor das naos: na qual . 
1a Nehodá Bcguea, o qual não fo-
n1éte defendeo a entrada da foa pan-· 
gajóa, mas ainda como homem de 
peffoa entrou á força da eípada no 
batel de Aires Pereira : & afsi aper-
tou com elle_, que não ficou alguin 
do batel, que não fofie bem fangra-
do delle, & elle não de algum: tê q 
maes canfado.,cJ vencido ineyo ata[.. 
falhado cahjo , onde foi tomado ás 
máos,(é auer remedia de morrcr,né 
de verter fa11gue- per quantas feridas 
tin11a. Algüs dos marinheiros co-
mo dle vmha hem tratado no ve-
íl:ido, começando de _o esbulhar; 
acertarão de lhe achar húa manilha 

·- de 
·~-·~ 
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Óe otio ei1caítoada {'.tn ouro da face 
de cima & oíl"o da b:mda da carne ) . . 
do braco donde a elle trazia : tirada 

" a qual) [e ;vazou rodo em fangue & 
cfpirou. Efpantados os noffos d_e tão 
nona coufa, fouberão. dos Mourns 
que ali tomarão , que aquelle o(f o 
era de húa alimaria q auia na Iauba, 
a que ~lles ·chamauáo Cabal: co_ufa 
1nui dtimada entre os principes da 
<]Uellas partes, o qual tinha virtude 
de reter o fongue da maneira q elles 
vião. Aires Pereira maes contente 
com a matiilba que com a viétoria, 
~leu ou a Affonfo d' Alboquerque, 
<]Ue ell-e efiimou em muito: & deC 
pois a perdeo com outras muitas 
joyas·á tornada de Malaca em a iúo 
Frol de b már, como [e adiante ve-
. rá. Paíiada eíl:a afronta de Aires Pe-
reira, que Affonfo d' Alboquerque 
tomou per final de viétoria q ef pe-
raua terde Malaca,, pois já de cami· 
11ho per tal acerto tomaua vmgãça 
daqudle Mouro auétor do damno, 
que os noífos nella receberão: foi 
com foa frota naqueHa ordem -que 
dante fouaua : té q fen~o tanto auan 
te como '1 ilha, a que os noífos cha. 
mão a Poluoreira,& os da cerra Ba-
relá, que ferá de Mafaca quarenta 
leguoas,beípora de S. João Baptifia: 
.ouueráo vifia de hum junco, .11ao q 
feria de íeifce1itos tonéis: ao qu~l lo 
go farão d~mádar os batêis d~s naos 
qe dó Ioáo de Lima, DiQis FernanA 
dez, Nuno Vaz de C1fiel-branco, 
& Atfonfo Pdfoa na fua fuíl:a. O jú. 

_ co não fómente fez pouca cõta dos 
rc~uir~me~~os que !he e1.les ~~~ião q . 

amainaff~, m~s ainda de fe dks en. 
tremetere1n. a querer fobir acima: 
efpedindoos de 1Í com muito ~rre. 
meffo que feze.rão de cima ' de que 
Affonfo. Pdloa leuou húa caixa a-
traueíhda có hum zarguncho. Pero 
d'Alpoem q i'a na eíl:eira do junco, 
quádo· o vio e[pedir de íi os b,atêis, 
quiz abalroar: mas em perp::iílando 
perelle,teueráo os Mouros tanta in-
dufiria no marear das velas, 4 ficou 
Pero d' Alpoem conrrauéro Cem po-
der tornar a elle. Affonfo d' Albo-
quergue; como ifio era fobre a noi. 
te, táto q arnanheceo por afua nao 
Frol de la mar fer grande, quiz-abal-
roar o junco: na qual chegada com 
a artelharia lhe fez tanto damno, q 
lhe matou quarenta homés de tre-

~ . ., 
zen tos q trazia: os quaes com o erao 
indufiriofos na peleja do mar, po-
ferá.o fogo ao junco: co1n que feze .. 
rão <Jfaíl:ar Affonfo d'Alboquerque, 
defaferrandok delle a tempo que já 
a labareda do fogo lambia pelos ca-
fiellos da fua nao. Do qnal perigo 
Affonf o d' AI boquerque efcapou: 
porque como fabia que os Mouros 
naquellas partes vfauão deíl:e arE-ifi-
cio, lemma o feu batel eíquipado pe 
ra iíf o,& a força de remo [e afaíl:ou. 
Os Mouros tanto que o virão afaíl:a 
do, a grão preífa corneç~réo apagar 

· o fogo, que ardia eín hú certo oko 
de terra, de que em Pedir ha grande 
~uantidade, em húa fonte gue ma ... 
na:ao qual oleo os Mouros chamão 
Naptai, coufa acerca dos medicos 
mui i1otauel, por for excellcnte pera 
algúas ~n~ernüdad~s .i. de que nós 

ouuemos 
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ouuemos algum, ·& temos experié-
cia fer mui apropriado pera coufus 
de frialdade, & cornpreílàõ de ner-
uÓs.Finalmente por não ,gaíl:armos 
ta'i1to tempo, quanço o junco fede-
fendG:.0~1 elle deu que fazer dous dias 
aos noífos; donde def pois entre el-
les [e chamaua o júco brauo: & per 
derradeiro mãdou dizer per Fernão 
Perez ao capitao que lhe perdoam~, 
que não fobia fer elle a peíf oa con-
tra quem fe defendia , & que lhe a .. 
prouueífe de o receber não como 
imigo, mas como vaífallo d' elRey 
de Portugal : ila cf peranta da pro-
tei~áo & amparo do qual ellc fe en-
tregaua. Na qual e[perança elle [e 
ná.o enganou ; cá Cabendo Affonfo 

_ d'Alboquerqu~ fuafortuna, elle o 
confolou offerecendo[c: ao rdl:iruir ' . 

cm feu .dl:ado:& fegundo dl:e prin-
cipe per nome Geinal lhe contou, 
dle era o verdadeiro Rey de Pa·cem, 
&. não aquelle que eíl:aua em poile 
do Reyno , mas feu parente , & fo_ 
ra gouernador d'elRey feu pae del-
le Geinal. .N·o qual tempo por feu 
paefer homem de muita idade, cíl:e 
oouernador no modo do gouerno b . fe fez tyranno, & elle Geinal em 
quanto foi moço , o fofreo : per6 
como teue idade & quiz entender 
cm fuas coufos, eíl:aua jâ o tyranno 
tão fenhor da terra,que em duas ba-
talhas ficoú elle Geinal desbarata-
do : & vendofe fe1n fauor dos na-

. 'turacs, & fem forças pera reíiíl:ir a 
eíl:e tyranno, com algús qLte o ·qui.J 
feráo feguir 1a á Ia\llha a algús princi-
pe~ d~ f~~ l~nh~g.e~ q~e ~ quifeQ~ 

ajudar· na rdl:iruição de feu ehado. 
Affonfo d' Alboquerque tornando 
a fou caminho, não tardun muito 
que não tomarão dous juncos : o 
primeiro tomou. dõ roáo de Lima, 
Simão de Miranda,& Simão Affon-
fo,por lhe cair~m na dl:eira e.m que 

. elle 1a pera M~laca , onde fe ouue 
mui groífa prefa : & outro · ma~s a 
diante tomou Nuno Vaz, a geme 
do qual que vinha de Malaca,fe fal .. , 
uou em terra em hurri barel p<?r fer 
já de n·oite : & como o maes que 
trazia era ouro, faluaráo quafi todo 
fomenté algum gue fe achou l:or~ 
outro esbulho dé fazenda qu.e tra ... 
ziáo pera Pacem. E de algús Mou-
ros que fo tomará<:> neíl:e,foube Af-
fonfo d'Alboquerque como Rui 
d'Araujo & parte dos captiuos que 
ficarão càn1 dle, eráo viuos : & afsi 
o dl:ado da terra,& o grande temor· 
que lá auia daquella fua armada,po-
íl:o que á partida dellcs ainda não 
auia noticia della. Affonfo d' Albo-
querque afsi pdo que foube deíl:es· 
Mouros, como por começar já en .... . 
trar nos termos de Malaca, & úâo 
Cabia fe elRcy por andar temoriza .. 
do Cabendo da.f ua ida, matídaria ao 
caminb0 entre aquelles baixos a o 
receber com algúas lancháras por 
lhe detrabar algús nauios mãcos da 
vela q leLlaua ; começou recolher & 
ajútar toda fua frota enfiando as ve4 

las, húas na~ dkiras das outras p01; 
razão do canal, fem lhe acontecc:r 
algum daquelles _ grandes perigo~ 
que os Mouros fabulauáo auer na-. 
q~~!!~s _baixo~ d~ Capa~i~, COf1:10 

nos 
~ _, 
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nos baii-cos do cânal de Frandes, ou cm ver a grandeza da cidade, & o . 
perigos de Scyl a & Ch~rybdes en- ·grande numero ~e- pouo;a mu~rid~o 
tr.e Sicilia & Napoles. Có a .qual fro das naos & namos, rarnbem ri~1h~o 
ra roda em burn. corpo ancbor_ou que cuidar, p~íl:o que pela grao fa. 
11~ porto de Malaca o pri_rneiro dia ma da f~a riquez-a,tud~ [e ~onuertia 
de Iuiho do anno de quinhentos·& em de[eJO de a conquil1:ar. Affonfo 
onze: junto de húa ilheca, que era d'Alboquerque de[pois que repou-· 
poufo das .1~aos dos éhijs ~ onde a- fou da ~ua primeira ~hega~a, riot~n 
chou tres 1ucos delles. A cidade po4 do o íino & poíl:ura da cidade; v10 

fto q em as naós q Diogo Lopez de que entre aquelle grande numero 
Sequeira leuou ,tinhão viíl:o a feição _ ~e naos & nauios algúas que eráo 
dos noífos & a mareagem dellas,to~ de carga, a que elles chamão. júcos, 
daqia quãdo viráo o gráde numero fe ordenauão como quem [e'- queria 
d·e velas, as bandeira~ , eíl:andartes' partir &Jeixar o porto,, temendo 
tron1beta~, & pompa da frota, & poder receber algum darnno delle. 1 

fobretudo a tra~mf!da da artelharia, Pe!a fegurar a qual fuípeita, & mo-
que durou per efpaço de meya ·. ora: ftrar fer fenhor"do marrem temer o 
afsi como lhe foi trifie coufa, a viíl:~ grande n.mnero delles : mãdou cor'" 
das velas: -afsi a fua muíica,,& muito rcr per tod<:>s em ~lra voz hum rná-
maes trifte a in1aginação em q auia dado feu, que nenhúa nao de mer..,' 
de parar aqi.ielle-táo temerofo efpe- cador eíl:rangeiro fe moue!f~, nem 
étaculo a elles. Os noffos tambem partiífe fen1 fua licença: cá elle era 
ainda qu(náo vião grande magdta- capitão mór d' elRey de Portugal 
de de edificios de pedra, & cal,mu-. em todas aquellas partes da India,& 
ros, torres, ou algúa outra defenfaõ, vinha áquella cidade bufcar certos 
& fermoforadas cidades de Hefpa· · Portuguefes, que ali ficarão de húas 
nha: vião hú_a pouoação éle cornpri- naos d'outro feu capitão, por tanto 
m~to de húa boa legu_oa, coalhada a elles podiáo eftar fegDros tê f e el,le 
fua ribeira de muitas naos de carga, yer com elRey daquella cidade. Os 
& outras velas de carreto & feruiço Chijs, cujos eráo os juncos que ef-
della.E fe a pouoa~ão era quaíi toda tauão junto da ilha onde elle Aflàn · 
de madeir~, & as c.afas cubertas de fo d" Alboquerque foi furgir , quan .. 

,. olla (como geralmente fe vfa na- do <?UU~ráo efta notificação, poíl:o 
quellas partes) tambem vião outras que não foílemdos que fezérão eíl:e 
torr~s, muros~ & architeéturas de mouimento pera fe . partir, · como · 
.melhor parecer & defenfaõ, que era eíl:auão efcandalizados d'elRey Ma-
g~oílo pouo que ench_ia todolos lu- hamed em algús maos pagamehtos' 
S.atês altos . & l:f~ixos , que ~íl:auão de fazenda q lhe tomou.: vieráo os 
.em v1f\:a da ribeira. Afsi que fe elles principaes ver Aff onfo d' Alboqucr-
~~ nós yiáo qu~ ~emer ~ ~-~ noífo~ que, por entenderem que aquella 

. · - fua 
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fua vinda 'era a 6m do efcandalà fo/;re~a entreg:ã de Rui d '(iA ~ 
ue 0 mefmo Mahamed tinha feiro r aujo, f5 dos outros captit~os, · q r ., r ' ,._, . 

a Diogo Lopez, por ier Jª couia te que rvierao em romp:men-
inui notoria entre todolos mercado to de guerra. . 
res que deí pois ali vierão. Aos qua~s 
Affonfo d' Alboquerque fez ~afalha: a,.·' ~1/ll O feguinte dia,ftn 
do & folaou nruito de praticar co do J. á boa _ narre ' · ~ l d r elles pola fama: que tin 1a a poten- delle, paffado,, vie;.. 
eia do [eu Rey, grandeza da terra, ráo ter á nao de 
policia & riquezas della: & ·no tra~ Affonfo d' Albo· 
cametn'o das pellÜas delles vio parte . querque duas man 
do q fe dizia. E por fin.al do co~1ten- chu:;is remadas: em que vinha al~ú~ 
raméto q tinha de os vev, mandou- gente luzida em ~ompanhi~ de hu 
lhe dar algúas peças: coiti_q ~e e[pe: Mouro dos pritictpaes da terra. ~ha
diráo delle mui aleares, pnnc1palme inado Tuam Bandam , que vmha . ·· 
te po las olf er.tas éj íl1e A/fonC o d' A 1; ver Alf o n [o d' A l boSJ u erq ue per h ú 
boquerque fez pera-refiiruiçao do q modo fimulado. Ao gual. MourQ 
lhe elRey não pagaua, fegundo lhe elle mádou receber a bordo da ~iao 
elles concarão. Veyo tambem a el.le per alaús caualleiros leixãdofe eíl:ar 
por ta ufa deíl:a notificação hú Mo~ aíTent~do em búa c;deira de ef pal- ,. 
ro Guzarare de oaçáo,éj ali eíl:~u.a co das auarnecida de fedã & euro~ . & 
húa ~rande & rica nao, que d1ffe fer todglos capitães da frota aíl~ntado~ 
de Mclique Gupij f qihor de Bar o- em bancos cubertos d~ alcatifas po-
che, aquelle grande competidor de fios per orden1 , todos vdl:idos de 
Melique Az , ao qual Mouro_ ca- paz & de guerra:& outra gente d'ar-
pitáo ~ feiro~_da, nao por amizade mas em pé em boa ordenança com 
éj Meliq Gupq [eu fenhor mofira~a veneração á ·pdfoa delle çãpitáo 
ter a noífas coufas, & feguro que mór. o· qoal como auia muit? t~1n 
Affonfo d'Alboquerque _tinha dado P.º que não fazia a barb~, polo dito 
pera foas na os naúegarem ( como que elle .trazia que auia .de ferem 
atras efcreuemos) elle lhe fez hon- Ormuz fobrc o corpo morto de 
ra, offerecendofe a tudo.º que.ou... Coge .Atar, & por razão de (ua ida-

- ueffe miíl:er deile. . de era muito alua, & dlc neíl:es 

CÁPITVLO III. 

.~·Como .AJfonjo d'0l6oquer-
que júi rvifltado d .e!Rey de 
Malaca: (5 das dijferenç as 

. qpe~~~~~~o~ ~n.t~~~l!~:ºt!~~ 
1 

, 
aét:os por temorizar os Mouros mo .. 
ftrauafe mui pcmpofo no tra10~110· 
aílento, & nos aétos d~ foa peíloa: 
le1xoufe eíl:ar com aquella rµageíl:a-
de, tê que o Mouro fez fua ~m;rdia,. 
a que elles chamá o çu~nb'!ya, 'zum-
bando todo o corpo tê poerem o ., . 

S rolho 
:_, .... · r ~ ~ 
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i-oílro nos giolho?,& fe rornáo ~ en- . qual elRey fe defc~ 1 paua do feito q 
dircirar . Affonfo d'Alboquerque . [e fez a Diogo-Lopez, dando toda a 
erouido em pê o recebeo -com ga_ culpa·ao feu gouer~1ador Be1;idára, 
falhadõ, & rornando[e aílentar, lhe & que.effafora a principal caufa por 
mandou por hGas almofadas.de [e- que elle o ma!1dou matar. Affonfo 
da, cm que [e aílenrni1e: & ~adas as d1 Alboguerque poíl:o qt1e foubeffe . 
faudaÇões que lhe elRey de Malaca que a morte do Bendara fora per ou 

· per elle mandana, começol;l Tuam tro cafo, não refpondeo a iffo:[Ómé 
Bandam praticar com elle na difpo te ao que elle não falaua, gue era pa 
frç2c de fua pdfoa , & [e trouxera entreg~ de Rui d' AracljO & dos ou. 
boa vi.agé, fcm tocar na caufa delta . tros captiuos_, çarrando[e de todo na 
nem pergunrar a que era foa ~indJ. pratica do Mouro, [em querer falar 
Vendo Affonfo d'Alboquerque pa- em outra coufa. Em o qual' negocio . 
!auras tão d~1-ramadas & fórJ do feu por aquelle dia né per QUtros dous, 
intento, & a m.aneira das cautdlas em q ouue muitos recados d'ábalas 
do Mouro com húa frieza da fua · partes, não íe ton1ou rpaes cónclu. 
vinda, folal1.do ni!fo como coufa faõ, que ao terceiro mandar elRey 
menos principal' & dando ainda a fair fóra do rio muitas 'lancháras, &· 
entender que dRey o não manda~1â pangajaos que faõ naoios ~e remo, 
inuito de propoftto que o vidf e ver, ( armada com que fe elle feruia per 
fomente gue elle como official feu toda aquella cofia, ) & derão húa 
vinha fober delle fe queria algúa mer moíl:ra de íi em modo de ·efcaramu 
cadoria, a qual elRey lhe mandaria ça de prazer, & per derradeiro tor .. 
logo dar ·por ellefer capitão mórd' el narãoíe recolher ao lugar donde fai-
Rey de Portugal, cõ quem defejaua rãa. Cotn iíl:o ao longo do mar em 
ter amizade: ref pondeolhe Affonfo partes que elks temiáo poder defem 
d'Alboqu~rque a efl:as ·'derradeiras barcar gente, tudo era fazer paliça-
palauras dizendo. ~quanto ao q das & repairas, affeíl:ando nelles ar .. 
lhe perguntaua fe queria algúa mer- telharia, como qué n1oíl:raua que~ 
cado~ia, ~o prefente não queria ou- . rerfe defender vindo.o cafo pera iífo: 
tra, fenão certos Portuguefes que ali & ta1nbem a fim de temorizar os 
ficará o de lium capit~o d' elRey _fru noffos neíl:es apercebim.étos. Affon 
fenhor, que veyo ter áquelle porto: [o d'Alboquerque vendo eíl:as mo-
& auida c:íl:a, que era :& ·de mayoi ihas & rebolarias, & qqe não lhe 
preço & que dle mac:s efiitnaua, en vinha recado dos captiuos, que elle 
tão lhe dinao maes que qtreria d'el· . com tanta iníl:ancia pedia: m~dou 
Rey, & daqudla fua cid~de. Efpedi- ·. dl:es qaarro.capitáes Bafbão de 1v1i- . 
do Tuam Bandam fem tirar outra randa, Fernão Pe~ez d' Andrade, 
.palaura de Affonfo d' Alboquergue: Aires Pereira, & Iorge Nrunez 9e 
· pá9, !ardou m~~to com repoHa , na Liáo que en1 batê is arm~dos f o.íiem -·· . . . -·- . -- - -· ---- - - dar 
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'dar húa viíl:a ao lotl"go da Cidado, deíl:es dl:rangeiros~ h'um que feruia 
'como que queriáo notar algúa par- entre elles de Xabandar, officio co- ~ 
:re, per onde ,poddfen~ fair em terra. mo entre nós os con(ules da i1açáo. 
, Aos quae~ batéis fahio a armada Eíl:e como homé principal,era pre4 
•d'elRéy de dentro do rio, & febre fenteaos confdhos que elRey_rii1ba 
•dia Affõfo d'Alboquerqoe dobrou fobre a chegada d~quella noffa fro-
'outros batéis, mas não ouue entre ta, & na pratica q fe teue fobre eíl:e 
:elles maes que moíl:rarem{e hús!aos derradeiro recado que leuou Tuarn 
,outros: & comtudo obrou a vill:a Bandam,infiíl:io ~uitoque não o.u-
·dos batéis tanto,qae ao dia feguinte ueíie comnofco concerto: & entr~ , 
'veyo Tuam Bandam -nouamente outras offertas,quefez por fua parte 
:perguntar que era o que queria: que , & de todolos mercadores Guzara-
·'luanro aos Pormguefes fe leixarão tes que ali eíl:auáo, afsi de fu~s fazê-
.de vir, era por lhe eíl:arem fazendo das, como _peíToas pera defendimé-
•de veftir. O qual recad9 Affoofo to da cidade,diík que logo mand,a-
'd' Alboquerque não quiz ouuir, n~ ua tirar toda a arrelharia dasnaos, 
'menos ver Tuam Bandam,fomen- & com ella [eifcentos bomés.Con~ 
:te lhe mandou dizer a bordo da nao . tra o voto do quál ouue outr~s,quo 
~ue os Porruguefes n"ão tinháo maes eráo tem.irem eíl:e negocio po~ al-
que hum roíl:ro, húa palaura, huin gúa boa íomma de diuheiro: dizé-
Rey,& hum Deos: & deíl:a vez per . do que entregues os captiuos co1n 
artificio trouxe efte Tuam Bandam maes eftedinheirocmtecópenfa do 
hum mo_ço chamado Bafiião, que damno q era feiro ao primeiro capi4 
cfl:aua com R~1i ~· Araujo, & era a. tão que ali veyo,feriam_os fatisfeitos. 
quelle gue Diogo Lqpe~ achou na Finalmente hús per hüa parte , o~-
ilha de São Lourenço (como atras tros per outra, era repartido o pare ... 
fica.) O qu~l moço eíl:e ~1ouro lei- •cer em hum genero de confufaõ: 
xou e111 a 11ao de Affonfo_ d'Albo- fem fabertomar húa boa concJufa~.t 

·querqüe, quafi como gue o moço com q a cidade ardia, não fe faqen ... 
fe viera com elle:tudo a fim de con. do determinar.~ Affonfa d'Alboqucr 
tar os grandes apparatos de guerra, que tambem per fua parte eftau.a 
& numero de gente que auia den- co11fufo, porque vindo em rµmpi ... 

-. tro na çid:ade: porque o temor de- méto deguerra,podia perder.~quel
fias coufas lhe fariatomar outro có- les homés captiuos,& principalmé4 
felho naquella vinda co~ algum te Ruid'Araujo que p~rtícularm~J'.1· 
;bom concerto. Auia a efte tempo te defejaua muito tirar daquelle".a,.. 
.dentro na cidade,alem dos Mouros ptiueiro,.qne rccebeo por an19.r del-
paturaes Malayos·( como di!femos) le : porque (como atra~ vimos)°(> 

. ,outros de mui varias nações: & en~ Vifo-Rey dom Francifco nas diff:-
tre os G~z~~a~~, qu~ er~~ o~ l!lª~~ ren~as que teueS c:m c!!c Aff;if r 

1 ~- ··. ~ 
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d' Alboqú~r-qué;enrregou a eA:e Rui ca.fas nobres que dtatJá6 Cobre elle: 
·d'Aracjo prefo a Diogo Lopez .de ~a[c;i as.tres naos d.os Guzarates,q 
Sequeira em modo de degredado. derao ª!lua a~telhana a elRey pera 
Per o urra· parte auia já [eis ou fe.re defeqfa da cidade: & acodindo al-
clias que não podia tomar çonclu- gúa gente, fezeíkm quan.to damno 
faõ algúa com elRey, & diísimular podeffem. O quJl comenmento a-
tanto artificio como com elle ·que- proueitou muito: porque com eíl:e 
ria ter, pera fua condição era hum damno c..1ue fezeráo ás naos dos Gu 
graue toi·mento:porem tudo fofria, zara~es, & afsi a.algúas cafas,andan-
por ver [e podia ter algum modo do,amda os noílos neíl:e aél:o ,.,de por 
de faluar Rui d' Ara\1jo. Elle tam- o fogo,mandou elRey em hua lan~ 
bem, fraundo lhe Affonfo d'.AL chára a Rui d'Araujo,& aos outros 
boquerq~e efcreuia, vendo que a dí-: com elle. P_or honra da vinda dos 
lação deite cafo era por amor delle quaes, dl:es capiráes que ancfauáo 
& de feus companheiros , ref pon- ndl:a obra, não for ão maes aua11te 
dealbe beijandolhe as mãos pdo· com ella, & vieráofe com elles a 
defejo que tinha de os íàlu~r: mas Affonfo d' Alboquerqüe, que os re. 
porque fegundo o que via & ícntia cebeo com grande prazer: & por 
nos ~per~ebimentos & fortifica- fd.ta da fua vinda, mandou tirarto-
~ão da cidade, tudo auia .de parar da a artelharia das naos, & que na·~ 
em rompimento de guerra, & que quelle dia nãofe fezdfe maes dãno 
c_pianto maes tard.aíle, tanto lugar na cidade, porque todo fe aui'a mi .. 
daua a fe a cidade maes fortalecer, fier pera ouuir a Rui d' Araujo, & 
& aqlla fua frota começaua já per- (eus companheiro?· Os quaes entre 
der credito entre os ·Mouros, nos muitos trabalhos que contauão de 
n1 otes que febre iffo lh~ "'dauáo: to- feu captiueiro, o mayor era as ten-
do~ lhe pediáo que por elles não lei tações que teuerão, húas por bem 
:xaíle de fazer o C]Ue compria ao fcr- & outras por mal, que fe fezeffem 
uiço d'elRey, & á con_feruação do Mouros: & que em ncnhúa outra 
nome Portugues, por quanto elles coufa acharão confolação & ampa .. 
dl:auão offerecidos a Deos pera re- ro, fenáo em hum mercador Gen-
ceber martyrio de morte, [e com- tio, que ali dhu~ a.àenro, natu-
priífe. Auido eíl:e recado, & poíl:o ral do ~lim, a q chamauão Nina 
e~ pratica com tod.olos capirães, Chetu, porqqt efie mirigau~ com 
aílenrou Affonfo d Alboquerque peitas o~ atiél:ores do mal que elles 
con1 elles que primeiro que faiffem recebiáo , & afsi lhe · matauâ a fo-
em terra irem ao feguinte dia,quan- tfie, & focorria em quanto podia. 
elo aguoa efl:eueífe eíl:ofa,dez barêis A qual coufa lhe os Mouros fofriáo, 
a queimar algús baileus,que faõ co- por faberem que os Gentios por 
~o var~n~a~ f~~re ~~~ª!->d.~ ~lgú~~- . pr~ce~ ?:s d~ ~har~~ade faõ gêra[ces 

~m e 
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em fe condoer de qua1quer mifero, 
cm táto gue vé vfar dh foa manei-
ra de niedade :ué com os animac:s: 
& or~ q dla foa obra foílc por efta 
tãufa, ora por algú:i efperança de 
gàlardáo ciue por iífo podia auer de 
nós, ellc o fez fompre com que os 
captiuos dizião dd~ muito bem. E 
verdadeiramente q na ef perança, fe 
à elle teue de galardáo , não fe eri-
o-Jnou có nofco: porq tomada a ci-
dade, Affonfà d'Alboquerque lhe 
pagou dl:a fua obra com honra , & 
merce que lhe fez, a qual foi caufa 
de fua morte voluntaria (como a 
diante veremos cm feu lugar). Eílã-
do Affonfo d' Alboquerque neíl:a 
prarica com Rui d'Araujo, ex aqui 
Tuam Bandam a bordo da nao,dizé 
do gue queria filar ao capitão n1Ór. 
Aftonfo d' Alboquerq poíl:o q da ou 
tta vez o não quiz ouuir,deíl:a o mâ 
rlbU' entrar, fazédolhe maes gafalha-
do éj os dias paífados as vezes q ante 
tlle foi. E per fim das defculpas que 
deu,& coufas que ditle da parte d.el 
Rey, a conclufaõ da refpoíl:a de Af-

. fonfo d'Alboquerque foi q elRey, 
.Fera entre dles auer paz,lhc auia de 
dar naquella cidade lugar pera fazer 
búa cafa forte, ao modo das que d-
R~y feu feúhor-tinha na Ind1a, pera 
ndla leixar gente com feitor & oL 
ficiaes, pera negocearem a fazenda 
do dito fenhor, q os capitães m6res 
da India· ali mádaffem em fuas naos. 
A qual cafa logo auia de f r feita at1 
te que elle Aflonfo d'Alboquerque 
fe partiífe: & maes lhe auia de en-
tregar toda a Jazç:nda que fora· to~_ 

mada aos Portüguefes das n~os de 
Diogo Lopez, ou fna juila v~lia pe-

• los preços da terra, a liquidação da 
qual fc faria ao tempo da entrega: 
& bem afsi lbe auia de pagar toda a 
dcfpefa que era fcitJ afsi na armada 
de Diogo Lopez, como naquella 
fua, que paílaua de trezentos mil 
cruzados. Porque a. pri.mc:ira fe fez 
por caufa de o virem bufc~r, & tra-
tar a~izadc cõ elle: .& aquella não . 
vinha a maes ·que pedir os captiuos, 
que forçofamente & com ;.náo tra-
tamento auía tailto tempo que reti-
nha, & afsias outras coufas quena-
quelle in.fulco dos !Cus os l?orrng.ue-
fes perderão. E guanto ao rnáo tra-
tamento, & coufas outras que fe fe. -
zerão a Diogo Lopez, ora foffem 
feitas per o [eu Bendára morto ( fe ~ 
gun<lo elle dizia,) ora per qualquet 
outra peífoa,., a dle perrencia a fatif-
façáo, pois era Rey & fenbor da 
terra : & não querendo conceder 
clla.s coufas, elle o auia por imigq 
de fogo & fanguc; ifio ·podia ell~ 
Tuam Bandam dizer a feu Rçy. E a 
refpofl:a foífe logo, & qual deíl:as 
duas tnaes quifdfc aceitar: a paz cõ 

. fatisfa~ão do que dizia; ou a guerra 
como a fortuna de cadahú ordena[:. 
fe:porque os Porruguefes üunca fo-
.rão bufcar alguem que fc lhe par:. 
tiúem dante a porta, fenáo com al-
gúa peça na mão por foa honra & 
por {cu trabalho, & maes tão long; 
da fua patria: cõ as quaes palauras, 
fem ouuir replica a Tuani Bandam, 
o efpcdio. O Mouro áílombtâdo 
com efra refp9fia foife a elRcy, & ·:. 

S 3 ícoun- ~. i· 
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' fegundo fe dcf pois fo.ube no con- lado prói1ofiicádolhe no tei11or do 

fe lho d'dRey ouuc gr~mrle confu- ca[o foa total deíl:ru ição, & rambé 
fa ô: porque os hornés, cLlja vida .er:i por cõprater ~ elRey_ de ·P.am, que 
negocio t3.~ . rraro_, (eu voto cí:a o q era vindo ás feitas dasvodas ( cótnb 
(cm p 1~e diílerão, que [e remifle tudo diffemos) o qual eíl:aua na _opi1:1iáo 
per qualquer fõma de dinheiro. O do filho:determinoufe em defender 
pri ncipc herdeiro doReyno chama- a cidade, & quando o fucceílofoífe 
do Alod im~, & elRey de Pam, gúe contra o que élle efperaua, conce_ 
(corno diíiemos) er<L vindo pera der ia algúa pane dos apontamentos 
cafor cõ foa irmaá & ourros da fua de Affonfo d' Alboqueréj. TGdauia' 

. v_alia:reprouauáo efte voto dos mer em modo de amoeftação · diffe á-
·cadorcs da_rerra,confh.do no gran- · qu~lles dous filhos que elle lhe en-

, , de apparato que rinháo pera fe po- trega,ua a cidade,que a defendeffem 
der dcfend et,que eráo trinta mil ho como dizião: porque dlc ~ião tinha 
rnés, muita artdharia, e\efantes, & já maes-forças, guc as do .confelho,. 
que hum homem em fl.1a cafa valià . & q eíl:e narúrJlment~ nos homés 
por dez.Quanto maes qu_e/egundo de tanta idade como elle era, fem-
o nu.mero das velas dos imigos, o pre fe inclinaua ao rc poufo da paz: 
maes que nellas poderia auer, feriáo & pois a elles parecia melhor o d.ta. 
até mil hcmés: os quaes anre de do_da guerra, que tambem podião 
dous mefes ná9 tinháo vida , porq fazer conta q0e forças & .confdho, 
auiáo de comer & beber: & final- mdo ficaua nelles, & que Deos os 
n1ente a doencía da terra; fegundo ajudaffe. Porem por lhe não pare-
ella trataua os e(hangeiros, ante.de ccT que elle totalmente fo queria lá-
poucos dias ou os lançaria de fi, ou çar de tudo, a elle lhe ·parecia que a 
os confumiria de todo. ~entre- defenfoõ da cidade fc auia de orde-
gar[e a palauras de borrie111'foberbo, nar per tal & tal maneira: então co-
co mo parecia aquelle capitão, fem meçou de a repartir em c1uartos1 & 
veré que temerJ era maes confelho dlancias per os principaes. E pera 
& temor de molbcrcs, que pruden- melh o-r entendimento do modo 
eia de homés: ,& maes que· coma deíl:a defenfaõ da cidade,he neceí1aA 
daria de íi a gente M.1faya tão temi- rio faberfe que auia nellci dous mer-
da & eíbmada por caualieirofa per cadores Iaos de nação' que vieráo 
todas aqoellas partes, & que per tá.- ali ·::tffenrar viuenda auia muitos an-
tas vezes reíiíl:io á potencia de rama nos: os quaes per tratole tinhão fei~ 

· nho Rey, como o de Sião, com to tão groífos en1 ·fazenda familia 
.qu~m auia tantó tempo que conté & na0s, que de não auer já . na _cida-
diáo? ElRey :tv1alw.rned ; por · não qe onde fe podeílem agafalhar, deu .. 
. mo~rar efpiriro de homem fraco, lhe elRcy a cadahum [eu bairro nos 
pero que o ~e~ ani~o eªa~a ~~ri~u : - ~rrebaldcs deUa. A hu1n per no.me 

- . -- - . . . Vti .. 
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Vtimurirája deu.huin Íugar.da cida- de Vtimutirája, deu dRey a outro 
âe cba.mado Vpi, o qual agafalbaua Iao per nome Tuam Colafcar: aô 
naqlla fua pouoação rodolos laos, qual concorriáo os Iaos da cidade 
que ali concorri~o deíl:as cidades Agacij, & fuas comarcas que era a. 
Tubam,Iapara, Cunda, Polimbam, fua parria, & a ell.e éntregou elRey 
& de todas fuas comarcas, por feré- a guarda & defenfaõ daquella parte 
encomendados a elle em modo de pelo modo de Vtimutirája; & afsi 
côfulado da nação: & ndl:e t.épo era como eíl:e fenhor de Vpi .era maes 
já homé de ~:>itcnta a~1nos,& de[po'is . poderofo, que o outro : afsi tinhaó-
d' elRey elle era a primeira peíToa differença em o nome. P..orque on~ 
em fobftancia de fazenda, familía de entra efia palaura-Raja~,que h~ . 
de efcrauos de feu feruiço, cá ebtre . deriuado do nome real, fica na peí~ 
dle & feus genros & filhos afsi dos foa a quem o Rey dá, como a.ce.rca 
.C)uetraz-iáo pelo mar .em a nauega:- de nôs o titufo de'conde:&efiade-
çáo de foas naos, como ali em !vfa- notaçáà-Tuam-como cá dizemos: 
laca reriáo maes de dez mil,& a fua Dom,& eíl:e fepoem ante do nome 
pouoação Vpi em força & trafego proprio da pdloa,& o outro no fin1 
era húa vi1la muito nobre. Eíl:e por delle, fegundo vemos neíl:es dons 
que no feu peito não tinha boa võ- , Iaos Vtimuri Raja,& Tuam Colaf .. 
rade a elR.ey, como homero fagaz car. Eftes c::adahú em fua pouoação 
tanto que vio a noífa armada no - tinha_.iurdição abfolata fobre aqlles 
port9,& fentio que a foa vinda po- q viuião nella : poíl:o q não fo!f em 

- dia fer caufa da deíl:mição d'dRey~ feus -efcrauos fem elRey niffo poder 
etn quanto Affonfo d' Alboquerque - entender. A ponte do rio, q diuide 
náo rompeo de todo co)U elle,fecre a cidade em duas part~s, por fer lu-
tamente inandoulhe pedir feguro gar maes fufpeirofo ~nde os noífos 
pera fua peífoa, filhos. & genros cõ podiáo defembarcar,fc'zelRey nella 
.fua familia: oque lhe Affonfod'Al- húa força de madeirá com muiraar 
boquerque concedeo Cabendo fer telharia em lugar defortaleza: a ca-
clle lao, & não Malayo,& tambem pitai1ia da q.ual deu aTuam Bádam; 
por ter menos imigos, & màes eíl:e que era-o Mou.r<? q9e andaua nos 
que er,a tão poderofo. Peró quando r~cados entre elle & Affõfo d' Alho~ 
veyo a eíl:a repartição , q dRey fez querque, por fer peffoa principaLI; 
da guarda & qefenfaõ da cidad.e,cou ao longo do mar.nos lúgares de fu[._ 
belhe parte della contra onde elle peita pos outros capitães com arte_ 
viuia, que era a maes pouoada. N.a lharia neceífaria, &. o Príncipe Jeu 
outra parte contra o Ohei1re, qu~ 'filho & o genro cadahuni con1 feµ 
c:ra da banda onde elRey yiuia, no corpo .de gente auiáo de acodir 011. 
fim dell.a auia outro lugar chamado de viíiem mayor preífa;. Õl e!le.fica:-
Ilher, que per efte n1dmo modo ua pera quando o inal foífe mú1ro, 

- ,. · - · , S 4 acodir 
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acodir co1ri' ot'trà'corpo!de gente,q 
auia de dhr com elle em guarda de 
fua peffoa cõ os elefantes de fru efl:a· 
do. E poréj com dta det.enninação 

. de pelejar, os mercadores virão foas 
fazédits poíl:as em vérura de a's per-
de'r, poíl:o que elRey mádou lançar 
pregões q ninguem tiraff e coufa al~ 
gúa da cidade: de noite f ecretarnéte 
vazauáo feus gudões, q faõ huas lo-
geas quaíi meridas debaixo do chão 
por guarda do fogo ao longo~ da ri-
beira,onde tiühão recolhido {uas fo. 
zendas,& per o rio ;icima & eíl:ciros 
recolhiáo tudo no ferrão nàs quin-
táas:,a que dles chamão duçõc:s. 

CAPITVLO IIII. 

Soufa,Antonio d' Abrell~Pero d' AL . 
poem\ Dinis Fernandez .de Mello, , 
Nuno Vaz d_eCaíl:el-branco,Sirnáo 
Martíz, & Simão Affonfo. Em Oli-
~ro corpo de. gente que auia de to-
1nar a parte da cidad~ , onde efüwa 
húa mefguira grande, & .era junto 
das cafas d' e!Rey , irião dmn Ioão 
de Lima, Fernão Perez d' Andrade~ 
Baíl:iáo dé Miranda , Gafpa~ d'e PJj. 
ua, lemes Tdxeira: com auifo gue 

. tomadâ·terra, logo vidfem bufcar a 
pon~e per húa rua direita que vinha 
dar nella, pera fe ali fazerem fones, 
por quapro os bar~is gue auião de 
ficar debaixo da ponre, ficauáo por 
fargentes do que om1e!1cm mifl:er 
d'h0a & d' outra parte c.1nerendo en. 
rra.r na cida<ik , a de dentro da po~1te. 

Y (omo Jjfonfo d.A !6oquerq E tambcm porque vinhão abocar 
(ahio em terra, (5 áforpa de as principaes mas naquella ponte, 

· ' · onde de força auia de cot1correr o armas tomou a ponte com rvt-. ,_, d' f d .pefo da gente: dandolhe no{fo Se-
Eforta q ouue e Rey e M a- · nhor poíle deíl:a ponte,alifariáofoa 
laca :f5 deJPois [e tornou-reco- força pera 0 maes que 0 tempo mo-
/her .ás na.os ,(5 as caufas porq íl:raífe de íi. O Cbijs que Affonfo 

d' Alboquerque tinha por vizinhos, 
como todo los dias o vinhão viíirar, 
vendo foa determinação em querer 
entrar na cidade, como homés ef-
candalizados d'dRey, offereceráo-

'- . 2iã1J· M quanto dlas cou~ 
~~@'1" 1

j' fas fe faziáo crn terra, 
, 1~ · . . • ~. no mar Affonfo d' Al 
~ c:t: - ~ , J j boquergue começou 
~~~~~~. d .. r. -poer em or e a~ rnas, 
.repartindo o co1nbate da tidade · 
per dh maneira ; def pois que c1n 
confelho com os capitães fe deter.-
minou fair em terra. Elle com hum 
corpo· de gente ~uia de ir cometer a 
p~mte com eíl:es capi~áes,Duaqe da . 
Silua, Iorge Nunez,de Leão, Simão 
d' Andrade ,, Aires Pereira, Ioão de -- - -- .- --- . --- ·- .. - ~~ -

fe a elle pera Cair em terra em fua 
companhia : o qué lhe elle agrade_ 
ceo, & não aceitou. Dizendo quç 
os Porrugucfes nunca co1:1tra Mon-
ros coíl:umauáo tomar ajudas, por-
que Deos lhas mandaua pelo feu 
Apoitolo, cujõnorne dles inuoca-
uáó ao ternpp de dara batalha: & 
cujo dia cra_dahi a dous,em que por 

reuerencia 
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reueretia delle auia de comete·r a ci- da que os feus alaridos~ a'tabaques._J, 
dape. So1nente lhe pedia: que por & outros iníl:rnmentos de gue~rª 
quanto elle não tinha tantós batéis a feu modo não dhugiífem as ore-

• pera poyar a gente.! em terra , que lhas dos noíTC?s , peró que já teuef-
lhe emprefüiílem os feus : & tain- fem em coíl:ume aquelle vfo dG~ 
bem folgaria . que elles quifeífc:m ir Mouros. Finalmente paífadas aquel-
com elle no feu batel pera dali ve- las duas primeiras faluas & cíl:ron .. 
rem como pelejauáo os Porrngue- do de vozes, que o negocio ficou. 
fes , & o dizerem ao feu Rey pera na mão & no ferro, Affonfo d' Al-
folgar de os ter por atnigos : do que boquerque a pefar dos Mouros to-
àprouue aos Chíjs, & afsi fe.fez. mou po.íle da ponte, onde eíl:aua 
Q3ndo ·veyo a outro dia; que era Tuam Bandam, & a làn~a tefa.os 
befpora de Santiago, ante rnanhaá leuou pera a rua larga, que 1a cen-
ao tocar de húa trombeta, todos tra a pouoaçáo Vpi, onde era a ma-
em [eus batêis farão demandar a yor pouoaçáo da cidade. E pofl:o· 
t1ao' do capitã-o môr:·& recebida ab- que elles faziáo largo campo a que · 
foluição ghal do vigairo,poferão o Affonfo d'Alboquerque os fegui{fo 
peiro em terra, Affoofo d'Alboquer per aquella largura da rua, ell~ o~ 
que abocando o rio por tormar a não qaiz feguir, porq náo vi~ ainda 
ponte, & os outros capitães a parte os outros capitães que forão com· 
que lhe era limitada. Dado per Af- dõ ~oá0,.acodiré á ponte, c,omo lhe 
fonfu d'Alboquerque Santiago,que tinha man.dado: & temendo q efl:e 
as .rr.óm betas deráo' final de peleja, alargar dos ~1ouros era querer me-
leuamoufe blia g:rita entre os nof- · relo na cídadade,pera que lhe romaf 
fos, refpondendolhe algúa artelha- fem as cofias da ponte,efpedio de fi 
ria que 1a nos batéis, que varejou Aires Pereira, & Antonio d'Abreu 
per ci~a da ponte, o.nde os Mala- com hú garfo de ger1te q foífe.1n fa_ 
yos eíl:auão : a qual coufa afsi rom- zer rofl:ro aos Mouros,q cotl?eçauão 
pia os ares em co1~fufaõ de vozes, abocar a outra p~rre da pôte,& elle 
·que nem fe ouuiâo trombera.s,ne1n ficou entretendo aquellc:s que leua-

. grita,nem arrelharia,& tudo era ou- ua diante íi. Os Mouros que vinhão 

. uido fem diíl:inçáo do que era, fen.. · pera tomar a ponte,a CUJO encontro 
·do nos ouuidos & viíl:a de todos eJles dous capitáes·acodirio, con10 
: hum dia do juizo de terror, & ef... vinhão folgados, no primeiro im-
: panto. E começando a obra de vir peta de fua entrada bs leuarão dian-
. rofiro a roíl:ro, em ambas as partes, te de li, toh1at1dolhe maes de dous 
: ~fSi na ponte como na outra enc~- terços da ponte : com a qual furia 
. mendada a dom Ioão de Lima,aco- erão.ramos hús fobre outros , que . 
: dio a eitcs dous lugares gran~e pe- arocbaráo a ponte fem pelejarem 
. fo de gcnt~: & não ~~~ha tá~ fu~- ma~s qu~ os ~~an~c~~os~ .Aires ~c:-

fc1ra~ 
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reira~ l3l Antonio d. Abreu tornãdo homés em cim·a ~e húdefantc mui 
fobre ft ,começarão de efcalar nelles armado ·& arrayado,& outros .dous 
de maneira, g não lbe dando lugar éj em modo de fua gu~rda vinhão 
os feus que os aperrauáo de tras pe· dianre:a cujo amparo Cllgus Mouros 
ra poderem arrecuar, virãofe tão que fogiáo dos noífos, fe acolhiáo~ 
defefperados, q começar~o de [e lá'.' Sobre·os qu~es dous elefantes alem 
çar na aguoa da ponte abaixo com de andaré hom_és em feus caíl:ellos, 
ef perança de fe faluar a nado: mas de q pelejau~o cõ frechas: trazia ca~ 
elles fugindo hú perigo , farão cair dahú feu gouernador q o adeíl:raua 

- nas mãos dâ' gére do mar q eíl:auáo a húa & outra parte, fegundo .i ne-
àebaixo nos batêis, que os. alancea- cefsidad_e q tinhão. Os noffos védo 
rão bem, leuandoa montanrcda a- tão grande pefoda genre,&remédo 

· guoa feus corpos per o rio acima. 1naes romarélhe as cofias g aquelles 
- Ao qual répo acodio Affonfo d' Al:- feras de peleJ.a, repartiráofe : bús fi.:. 

boquerque por não perder poffe~fa cando cõ a geme do Príncipe que 
ponte, onde fe fez forre: por defcn._ leuauâo de veqcida, & outros ac.o .. 
de_r a qual, morr~ráo_ tres capitães dirão a etitreter a foria delta'> feras, 
d' elRey, & Tuam Bandam,a quem tX. os principaes que pofrráo as lan-
ella era encomendada, Bengala de ças, farão dom Ioão de Lima, J3a .. . 
111.ação & homé maes fagaz & ma- friáo de Mira11da,Fcrnáo Perez d' Au 
nbofo em malicias,q caualle.iro.Dó drade, Gaípar de Paiua, lemes Tei-

. Ioáo de Lima;& os ourr~s capitães xc:ira. O ferro dos quaes afsi foi fen 
·també andauáo em outro trabalhq, tido dos elefantes, que dando do\JS 
& mayor do que teueráo os que to- vrros, fezeráo volta em redondo : 
maráo a ponte:& dl:a fo1 a caufa de · & [em darem polos gouernador.es· ' 
logo não acodirem a ella,como lhe que traiiáQ em cim.a., farão e[ma-
Affonfo d'Alboquerquetinba man- gando quantos ~os feps acbauáo: 
dado.- Porque ao fair em terra, aco- com tamanho curío ·de corrida, 
dio hum grande pefo de gente , em que pareciáo ginetes fendo tão pe-
que entraua o Prinçipe Alodim & fados á vifra , de· maneira que não 
(eu cunhado: os qüaes vendo que o os poderão os noffos feguir. ElRey 
roíl:ro dos noífos era ir demandar a com o [eu elefante ao" tempo gue os 
ponte, corn.o'força que querião to- burros volrará""o. em fugida , por [e 
mar, meteráo[e entre ~lles & dla, guardar do impeto ddles, tomou a 
onde-0litre húa pe~eja bem trauada: boca d'omra rua, at1íl:ando[e bum 
& encaminhando os noíl'os com pouco do concurfo dos noífos ; & 
c\les per húa rua,í~hio lhe elRey per torn~ndo fobre elles quaíi corno q 
outra e mo que lhe · queria tornar lhe queria tomar. ãs cofias, veyo dar 
as cofias. O qual vinhà com hum · de roHro cõ Fernão Gomez de Le- . 
. cf qua~ráo de ge11~e de a~é fete~ento~ mos,. Vafco Fernandez Coutinho, 

··· · · Mõtrtim 



tvfartim Cued~z ~ & olltros gue os 
c'Õteguiáo. Os quaes vendo a furia 
do defanre,furrando o corpo deráo 
lhe lugar: & em. perpaílanclo pofe-
rãofe tão tefo as lanças, g ellas mef-
1nas & a gente que fc afaíl:aua por 
não fer trilhada do elefante, deu cõ 
elles arrimados a húa· paliçada de · 
madeira, q com ella cair por carre-
garem muita fobreella,paffou o ele-
tante· [em delle recebere1n damno. 
O qtial pçla maneira dos outros,co-
rno fe (entio ferido,també fez volta 
ped1u~11 te~o de ~1Úa~ rua ac~rna,qu~ 

·os noílos nao qu1fcrao fegmr: porq 
rinbão o fentido na ponte q lhe Af-
fonfo d' Alboquerque mandou q to~ 
111aíf ei11 .Finalmente tanto que eíl:es 
capitães_ fê virão defaprdfados dos · 
Mouros, vierãofe recoll~éd 
de Aftonfo d' Alboqu~rq oaua:o 
qnal como os teue comfigo,come-
çou defe fechard'ambalas partes da 
ponte com pali~adas . de madeira da 
ciue os Mouros ali tinbão: E como 
veyo a viração do mãr, mandou a 
Gaípar de Paina com cem bomés 
per búa parte,"& a•Simáo Martíz cõ 
outro cento per outra,' que.foílem 
queimar as caíàs éj dhuão maes vi-
zinhas da pome,por fie.ar maes defa 
bafada. Porq a}eri1 de lhe f~zerem 
praça, dos eirados recebião muito 
damno cõ as frecb~s & zeruatanas 
hernadas,que lhe os Mouros tira.uão: 
onde [e não perdia tiro, por clles e-
fiarem rodos em pê fobre a ponte. 
O qual damno tanto que eíl:es G1pi-
tâes chegarão a ellas, logo ceffou: 
porque c?mo erá~ de madeira; & 
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cobertas daguella (ua ollaJ afsi affo ... 
prou a virnçáo no fogo,qu e em mui 
breue laurou nellas : cm g entra.rãa 
algús gudóés , onde eíl:aua ·muita './'·_ 
mercadoria, & pa~re damclquitaJ& . 
aquella noua cJfa armada fobre ro-
das,de que atras fizemos menção, q 
dlana pera celebrar as vodas da fi~ 
lha d' elRey. Acaj)ad.o eite feito ás 
duas horas def pois de .mcyo dia,aco-
diüdo fem pre -os noílos aos rebates .. 
de Mouros,<] conietiáo per ambalas 

·partes da põte)cõ g andáuáo bé cm-
fodos Cem lhe daré vagar a guc aca-
baífem de [e fechar nas tranqueiras 
qCle·fuziáo : foiteucfe Affonfo d' Al .. 
boquerqoe hú pquco em pratica cõ 
os capitães afsi em pê como eíl:auão, 
dandolhe graças do q tinháo feito, 
& tambem repre[entandolhe a\gúas 
confas gue por então contrariauáo 
foil:er a poffe daquella ponte. Porq 
viíl:o e.orno a gente defpois que íe 
esfriou da furia· do pelejar, não fe· 
chegaua bem á obra daqqellas rran, 
queiras q .queria fazer, a[si por razão.· -·~ 
do trabalho fer mui grande,como o 
ardor d9 fol cõ q os q andauáo em 

. pê eráo Já no ef piriro tão decepados 
8{. morros como aguelles q o forão 
naquella peleja , & fobre tudo ne-
nhum tinha comido aquelle dia, & 
viíl:os tam bem outros inconuenien 
tes pera temer, que era poderem o~ 
Mouros por o rio a baixo de noite 
na ajufanre da maré lançar algúas 
balfas de fogo com q os queir~1affe, 
& q neíl:e' t,empo poderia vir húa ar~ 
mada groífa,q elRey tinha mádfldo 
fóra ( íegundo dizia R.ui d' Araujo) 

· de 
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de que era ca·pitâo mór hum V?tlcn- quiferão algús fazer'·com theriaga, 
te homem de fua pdf oa chamado & não lhe aproueirou : & outros 
Lacfomana,o qual poderia queimar maes á mingoa de .azeite gue não 
a noíla frora: poil:as rodas eíl:as cou- tínbão, que por faber que era anti-
fos em pratica, a!fentotl com elles doto daquella peçonha>qi1eimauão 
de ir dormir ás naos, por fer maes as frechadas com touçinho velho, 
feguro dl:ado pe.ra tanta géte ferida que lhe deu foude. Peró def pois pe- · 
& cáfoda como tinha, & aísi fe fez. l'o tempoen1 diante os mefmos Ma. 
Po1•ém primeiro que fe partiílê,por layos amoi1rará.o aos noffos búa 
que a geore fe emb~1:caua mal con- hem a, que auia na terr~ contra eíl:a 

· tente por irem com as mãos vazias, peçonha: com a gu::i.l como o ho-
& inaes ten do diátedos olhos dous mé era ferido,baíl:aua pera fer fegu-
gndões d' dRey, os quae5 fe dizia · rode morrer) mafbgar húa folh:t 
cíl:arem cheyos de fazenda, & elle della: tão rnarauilhofa he a nature. 
os não podia entreter ndle impero: za na antipathia das coufas_.gue não 
deulbe rrdla tê os güdões, com que leixou algúa fem remedia, nem o 
fe tornarão çarregadosdo esbulho,q pos mui longe do (eu contrato, fe 
foi para dles leue; pofl:o que ao em o nos f~mbeffemos conhe.cer. Dizê 
barcar,a algús foi carga pefa9a por os Malayos que a inuenç~o deíl:a 
acodirem os Mouros> que lhe de.- peço1 he dos moradores q,a ilha 
rão aífaz rrabalbo fendo já foi po· C,m a qual fe compõem com 
fio . E afsi n eíl:e recolher, como na a efpinha ~o peixe,a q neíl:e Reyno 
peleja do dia, dos noifos farão feri. chamamos Bágre: & os· Malayos 
dos fetenta,os m aes delles com her- officiaes defl:a compofiçáo forão 05 

ua de gue os Mouros vfaõ muito na pouo.s Ccllatcs que viuem no mar, 
qudla parte: & por lhe ~unda não de q atras fala.mos. O numeto dos 
faberem a cura, defpois em as na os feridos entre os Mouros, por fer grá 
falecerão dez ou doze, & outros q de não fc pode Caber~ nem menos 
ouueráo faude della,Jempre ficarão · dos mortos: baile q não ouue çafa 
cõ :iquella parte da ferida enforma na cidade fem lagrymas de morte de 
& quaíi hum tremor naqudle mé • pae,filho,irmão,&c. ElRey de Pam 
bro da maldade da peçonha. A qual que era vind,o as fuas vodas,quando 
tinha propriedade,que a hum cerro ~s vio celebradas cõ fangl}e de n1ui-
ternpo acedia á pe!foa ferida ddla ta gente éj lhe ferirão & matarão, & 
húa raiua mordendo a li me[mo, fobre tudo fer queimada a cafa pera 
como [e f oífe mordido de cão da- aquelle1 foléne dia dellas ' que ellc 

· nado:~o que [e viocrn hú caualleiro ·tomou por 1nui mao ·pronofiico:re 
d~ villa Eíl:remoz chamado Lopo colheofe per terra em feuseltfanres, 
de yillal?bos, & cn1 outros que ali dizendo que 1a bukar gente · & aju-
~~!ªº fer~~os .~ ~ ~ura da qual hcrui · das pera vir com mayor poderá d_c 
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frnfoõ daquella cidade; ã qual tor- foi poÚaz~o de foldoJm ;is por cau 
nada elle não fez. fo de lhe ter mandado Vrimmirajª 

CAPITVLO v. 
!f .(omoeA.jfo~fo. d'A/6oquer-

que por afgus tmpedirnentos 
que teue em quanto ~gente 
far aua do damno q#e rece6ea" 
na batalha: efteue recolheita 
ern as naos, te que fegúnda 
'Vez. tornou cometer a cidade, 
é5' totalmente a tomou. 

ri;:=~~,~· E C O L H I D O 
~~' Affonfo d' Alboquer, 

· 1 ql1e ás naos, mandou 
~5:.l:!~~. logo elRey Mahamed 
com grão diligencia reformar fuas 
eíl:ancias, & dobralas em artelharia 
& reíiíl:encia. E porque vio que no 
àia da eritrada dos . noífos começa-
rão feguir a rua larga,ak:m de nona-
mente fazer na boca della húa rran 
queira, mandou minar tod~ a rua, 
& enterrar nella húas canas groífas 
cheas de poluora, & femcala de a-
brolhos de ferro com peçonha, & 
afsi os lugares per onde podiáo os 
noff os fazer entrada , pera os encra.-
uar & queimar. Fez tambem ~alem 
~eíl:a húa coufa mui noua, que em 
fua vida em C]llantas guerras teue 
rnnca fez, .pagar falda aos faos:por 
que Coube que naquelb entrada que 
os noíTos fezerão na cidade , não 
pelejarão táo bê como elles coíl:u-
máo, & poderãq fozer. Mas a caufa 
de não pelejar~~ ~o~~ d~u~~o,náo 

c.1ue i~áo auc1!~~raílem J vid3 por dº 
frnfao do ~lb c;yo:o qual preceito q 
deu aos fcusJoi pelos concertos e1u 
que andaua com Affonfo d'Albo-
querque, & cõrudo elle fe mandou 

_ queixar a ell e Vtimuriraja ddb aju 
da que deu .. a elRey , fobendo qlle a 
fua gente fora no dia da entrada Ao 
que elle Vrimutir~jJ ref pQndeo que 
era verdade da ajuda q dizia, a qual 
foi maes apparecer a.fua gente no 
feito, g pelejar: & dl:e pouco que 
fazia, não era por fua vontade, mas 
por fer homé efl:rangeiro, & viuer 
na terra alhéa, que [e afsi o não fe_ 
zdle, não paíforia bem : & por iílo 
não lhe deuia eíl:r:rnhar o que tinha 
feito, que.fora táo pouco que obri-
gara a elRey mandar dar foldo a to 
dolos Iaos, vendo gue não fe cbe-
gauáo bem a pelejat cõ a fua gente.' 
A qual defculpa lhe Affonfo d'Al-
boquerque recebeo, por fer tempo 
pera difsimulartodos e.íl:esarcificios 
que com elle e.íl:e Moaro vfaua, tê 
que vidfe feu· tempo : & maes por 
Caber for . yerdade que a fua gente 
não fe chegaua bem, náo Cabendo 
fe era preceito [eu ou não. N .íl:es 
dias mádou tambem Affonlo d'Al-
boquerque recado a todolos 1ner-
cadores eíl:rangeiros, por lhe ga-
nhar a vontade, que por fua caufa 
náo queimou a cidade, né confen-
tio fozerfelhe maes dãno:que quem 
[e quiícffe J ir e1n boa ora pera foa 
terra/j liuremente o podia fazer: & 
<luc ndo ficar/dle os foguraua não 

-· - roma1)dQ 
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totbài1do . ;rmãs rcõí1tra Portugue- outra vez a cidade, per ellc cfpera\1a 
fes, por quanto elle não contendia entrar no ponte , & ll1e ficari~ c:m 
fenáo com dRey de ~falaca & feus lugar de forraleza, P?r fer de boga-
naturJes ré lhe darem farísfJçáo do . falhado,& a gente ficaua em parada 
mal que lhe tinhão feito.A qual no~ da arrelharia & frechas. iv1andado 
tificaç~o aproueitou muito em nof- eíle junco,por razão de húa coroa q ) 
fo fauor : cá eíl:es mercadores fe a- fazia o rio ante de chegar á pome, 

· jqntaráo, & foráo a elRey requeré- não pode pai1ar, nem outro nauio 
dolhe que aceitaíTe qualquer condi~ . maes pequen<?)c1ue a eíl:e fim man-
ção de pa~,~ ,que ~e era por d1nhe!- daua na fua eílei~af, & iílo por as a-

., ro,já lhe tmhao dito que rodos co- gu0asJere1n mm quebradas: de ma-
tribuiriáo groífament~ niífo, q me: neir~ q foi neceíf~_rio ef perar q vie[é 
lhor era que o pagafie a fazenda, q {!S vmas com a lua noua. No qual 
perecer tanta ~e,me. Mas como.º tempo os ~!1ijs. que tinha jun.ro de 
negocio eílaua Jª ceuado com f una fi, .lhe pedirao licença perft [e tr: & 
de vingança, tudo fe quiz leixar no porque por razão da guerra eftauão 
juizo das armas, & não em concer- mal prouidos de mantiméto,Atfon 
to de paz : com que todolos roer- [o d'Alboquerque lhe mandou dar 
cadores ficarão indinados contra muitos fardos de arroz,& algúas pe .. 
elRey , & diziáo em_rn fi que ti- -~as deíl:as partes da Europa,que elles 
nháo·os noífos caufa de fazer todo muito eíl:imaráo. E por fazerem fua 
o mal. Védo Affõfo d' Alboquerque viagem per o Reyno de Sião fegúdo 
que de dia & de noite _.tu~o era re- elles diziáo,Affonfo d' Alboquerque 
pairar os lugares íuf peitofos , & que lhe pedio ouueíf em por bem de lhe 
a ponte ef.l:aua feitahúaforcaleza em leuar em fua companhia hum ho-
arte_lharia & defeufaõ de dobrada mem, que queria mandar cõ cartas 
madeira:: ordenou hum junco o a elRey de Sião : o que elles aceita-
roaes forte que tinha dos éj tomou, rão de boa vontade. P<>r o qual ho~ 
1nui bem armado de artelharia & mé,que era hum Duarte Fernandez 
com ,fuas arron1badas, que fe foífo alfayare que fora captiuo com Rui 
por. o maes que podeífe junto da d'Araujo, & fabia já a língua Ma .. 
ponte,peradalivarejaraos Mouros, laya, elle Affonío d'Alboquerque 
que ~andauáo fazendo a obra de a fezfaber a elRey de Sião o eílado 
Torralecer. Porq fua tenção era não em q Malaca ficauá: & q não (ea ... 
tant~_ir impedir a obra,éí~os Mouros uia de partir dali cõ aquella armada 
faziáo na ponte, quanto per elle d'elRey de Portugal feu Íenhor,fem 
mefmo fondar o lugar fe poderia ·totalmente defiruir aquelle tyranno 

,·.com .. outro mayor fobir tanto aci- & quamos Mouros oajudauáo,quc 
ma,q pofe!Ie a barba fobrc a ponte: elle lho fazia faber tanto que noífo 

·.porque quando ouucffe de C, eter Senhor lhe a.cabaile de dar viétoria 
. . " dellc. 
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delle. Por tantÕ dle- Rey poderia os homés aturar hnm trabalho ráo 
mandar pouoar a cidade de fC~1s vaf- aprdfado,como conui nba no t3zer 
faltos da na.ção d'os Siames) por fer daqt~ ella fortaleza, & adoecédolbe 
gente com q·ué os Portu~udcs auiáo no rnevo da . obra 'fic iua [em oé .... 

. ~, ' ' :::, 
1nuito de folgar: câ fua tenção era te & frm fortJleza. D'omra parte 
não leixar ali Mouro algú. E a caufa cõtet1dia ·quanto imporrnua ao frr-
porque ~~onfo_d'Alboquerq.ue fa_ ..._ uiço d'elRey,t0mar aquella cidade, 
zia·eíl:a d1ligenc1a & compnmen- & guarnanho defcredito era do no. 
to com elRey de Sião , era por ter me q os Porrugu;fes tinbão bagllas 

. fabido o modo . de como dte partes, lei:(car aquelle tyranno fem 
Rey Mahamed lhe ledantou a obe- cafbgo dos damnos q· delle rinháo 
dienc1a:, &,com dl:e recado feu en- recebido.Tambem ton1ar a cidade, 
treteria os apparatos da armada que & t0rnala a leixar, era- mui peqtieno 
lhe tinbãq dito que dl:e Rcy ele Siá9 frnéto pera tamanha defpefa, como 
fazia contra elk: porqhe per vehtu- fo fezera naqudla armada : & maes 
ra conrenra.rfei'~ com totalmente o fogundo a cidade [e tornaua a forta-
ver deíl:rnido per qualguer mão que lecer, parecia que não fe poderia to-
fo(fe. Partidos eíl:es Chijs , entre- n1ar fem cuíl:o de muita gente , que 
reuefe Affonfo d' Alboqnerqué eípc:- não fe deu ia de au-cnturar pera tão 
rando pelas ?guoas, pera mandªr leue fim. Finalmente em algúas con 
leuar o junco á ponte : & tambe1n foltas que Affonfo d' Alboquerque 
daua aquelle tempo,per.a elRey to- teue com os capitães, afsi por parte 
mar melhor confdho, & . vir COlU ·ddles como fua, OCCUrtiáo tantas 
algum. partido que dle podeífe a- coufas búas em contrario de outras, 
ceitar, por leuar com ellc o modo ré q per derradeiro vieráo a concluir 
que reuera com ºelRey de. Ormuz . . q acabaílern de .ver o fim ddh em'-
Ca fegundo lhe dizia Rui d'Araujo, prcfa, que farão bufcar per táocõ .. 
na terra não ~mia húa fó'pc:dra pera prido caminho. Porque Deos não 
fazer fortaleza , por ter mdo a ma- mouera oanirúo delle Affonfo d' A! 
neira de ç1pal : & pera. fe fazer de boquergue pera acabar no q tinháo 
madeira dandolhe Deos a cidade, feito,& nbs incõueniétes q punhão," 
auiafe toda de cortar no mato ás l~- mas pera fim & gloria de íUa fanéb. 
çadas & frechadas. iambem em as fé: porqu·e dali [e .foífo eíl:endendo 
naos não auia t~nt~s munições: & & . dilatando por aquellas grandes re 
fómente com húa for}a q todo dia · giões ~rientaes tão çafaras dos me-
eíl:aua occupada em' repairar as, ar- ritos de fua redem pção, & apag~r a 
mas dos· homés , não fe podiJ fazer quelte fogo de Mahamed, q fe co-
taI)ta obra como auia miíl.er \iúa · meçaua acender per rodas aquellas 
fortaleza de madeira: & 1naes a ter!. · partes, da co1nmunicaçáo éj o Gen-
ta era tão pdtifera,,- q não poderiáo tio ddla? tinha icom os Mouros 
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.• daquella cidade , a qllal era )á feita 

·búa caíà de abominação'de infernJl 
doéhina. Vindo as aguoas com a 
lúa noua que Aftónfo d' Al.boquer-
Cjlle defej~ua per dfeito de tomar a 
pon~e com o junco que pera iífo 
ordenaua J mandou nelle Antonio 
d' Abreu filho de Garcia d' Abreu hfr 
fidalgo n1orador en1 Auís com to-
dolos mantimentos & m-unições 
necdfarias pera os dias do comba-
te,& gente pç:ra foa guarda: & com 
elle mádou Duarte da Silua em húa 
galê,& Simão Affonfo em húa. cara 
udla. O qual junco tanro q pa!fou 
o banco d'.a,rea & foi funo hum pe-
daço da ponte, começou a arrdha-
ria dos Mouros defcartega~ nelle:al-
gúa da qual lançaua pel9uro de 
chumbo do tamanho de hüm tiro 
de Efpe.ra,que paílàuaambos os co-
fiados do junco,fazendo muito dá-
110 na gente : na qual foria de f go 
c0m hum ef pingardão foi Antonio 
d'Abreu ferido pelas queixadas, le- . 
uandólhe a mayor parte dos détes, 
& o queixo def pois queouue faude 
lhe ficou não muito em feu lugar. 

r Ao qual logo A~onf o d' Alboquer-
que acodio, mandando Dinis fer-
11andez de Mello,que como efpeci-
~l caualleiro que era,fofreo efte tra-
balho noue dias cõtinuos com fuas 
noites, não que Antonio d'Ab~eu 
confentiíie fer leuado dali ás n·aos 
pera o curarem : dizendo que fe ti-
nha as forças perdidas pera pelejar, 
~ a lingua impedida pera mandar:) 
amda lhe ficaua vida pera não per .. 

-~cr o _lugar ~!11 q erª po~p, & e~~ 

iíl:o ficou Dinjs Fernandez em quã-
to elle auia faude. E o que rnaes a .. 
tormentau,a a gentê o tempo q eíl:e. 
ue ~leite lugar,era o fogo que lança-
uão pelo rio a baixo pera queimar 
dle junco : porque_ co1n a f u_a arte-
lharia os Mouros não o podiáo me. 
ter no fundo,por eíl:ar afaílada hum 
pouco alta, & todo o damno della 
era pelas obras morras.O qual fogo 
ordinariame11te ao decer da marê 
cada noite auia de vir em tres bar-
cos- mui compridos· carregados dé 
madeira ifcada com breu &-azeite_, 
& pa!fada pt'" baixo da ponte fem 
fogo, por a' não qu{:imar,ao fair del-
la lhe era poíl:o de .maneira éj quan-
do emparauão com o noífo junco, , 
vinha húa balfa de fogo éj alumia .. 
ua toda aquella ribeira~Sobre o qtial 
trabalho de apagar elle fogo,tinhão 
outro 1nayor-perigo, cá com a ela- · · 
r~dade grande que elle fazia,erão vi1 
fios nos batéis.etn gue andauáo có ·· 
goroupezes ·compridos, & arpeos 
encadeados pera gou~rnar ,o fogo 
pela vea que não toca!fe com o jú-
co,afsi que fe'a luz do fogo lhe fazia 
proueito pera vere1n o qu~ faziáo,, 
tan4}Jem daua vifta a Hue os Mou .. 
ros varejaffrm com fua artelharia 
11dl.es. Affonfo d'Alboquerque vé-
do quanto damno a gére com iHo 
recebia,& quão defuelada & canfa-
da andaua de tão cótinuo trabalho, 
_pofio que muitos dos que ficarão 
feridos da entra.da da 'cidade , não 
eráo ainda fáos,temendo que fo eíla 
obra daquelle fogo duraíle per ·ref- · 
guardo Çaquelle junco,toda a gente . 

·. · , ' · lhe " 
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lhe fica íle ferida: côm' effes poucos 
qne rínha húa [ef\:a fe.ira óito de A-
ooíro, auendo dezafeis q"' cometera 
b ' 
a,ci<ladc, em am~.nhecen,do apefar 
dos Mouros tomou a ponte,onde o 
hmco naque1la preamar eíl:aua já 
:poíl:o. O qual junco em chegando 
não fez pequena obra,porque ainda 
qu.e lepaua os caíl:dlos dannificados 
da arrelhari'a, como eráo foberbos 
fobre a ponte, ddles & da gauea 
fórne111te ás pedradas de[ pejarão a en 

· < trada da "ilh:.lrga da ponte da parre 
da mef quit;a, per onde Affonfo d' Ai 
boquerque queria tomar terra, todo 
em .bum corpo & náo em dous,co-

. mo da primeira vez que lhe . fucce-
qeo mui betp eíl:e confdbo.Porque 
como a cidade eíl:aua repartida em . 
duas partes com o rio pelo 1neyo, 
cqjo feruiço de húa a ourrá era a põ-
te, & Mouros a tinhão fortalecido, 
cuidandp que Affonfo d' Alboquer-

. que [e auia de querer fazer · fenhor 
deHa, como fez da primeira vez: cõ 
a chegada do júco ficou elle fenhor 
daque!la paífagcm, de maneira que 
a gente da mayor pouoação da ci-
dade, q era da parte de Vpi, não po-
di:Í paílar a outra onde elRey viuia, 
que Affonfod'Alboquerquetoniou. 
E poíl:o que ill:o eíl:aua afsi pejado 
per nós, 'muito rriaes pejado achou 
Affonfo d' Alboquerque o caminho , 
·que cotneteo com muitas bombar-
das, efpingardões, frechas, zernata-
nas, & zargunchos de arremdfo: cõ 
os quaes foi r~cebidq , & na pri-
meira chegada lhe ferirão maes de 
·oitenta homés: pelejando ?s Mou: 

ros comi_geí1re que queria defender 
·molher, hlhos, fazéda,por fer macs 
fujeita a dl:as coufas, q quantas auia · 
naquellas partes, & fobre iffo gran-

. de opinião de ca~alleiros, & em có 
panbia ond~ eráo viíl:os por fe mof-
trar mui oufados em cometer~ cõ 
íl:•mtes em elperar. Mas como os 
noífos erão coíl:umados áquelle of-
ficio de fofrer ft1go & ferro, ainda q 
~ cufb do íeu fangue_, gu~brarãolhe 
aquella funa ferindo nel1es tão mor-
talmente, que lhe fezerão alargar as. 
eíl:ancias. As qua~s efliancias tanto q 
lhe forão tomadas, repartia Affon[o 
d' Alboquerqúe o corpo da géte·em · 
duas partes: elle tomou húa com q 
foi tomar poffe da pome, & fegurar 
que da outra parte da cidade não . 
paífaíl~m per ella ~outra ) por acb- '" 
dirá .que elle tornou que era onde 
elRey viuia:cá eíl:a tinha encomen-
dada a dl:es quatro capitães, Iorg~ 
Nunez de Lião , Dinis Fernandez, 
lemes Teixeira, & a Nuno Va~ de 
,Caíl:el-branco, & mandoulbe que 
não paífaífem da mefquira' & que 
ne\la fe f ezeffem fortes rt· el lc tornar 
a elles.Efpedidos eíl:es capitáes,forão 
feriódo & recebendo feridas per o 
caminho gue i'áo a tomar a mefqui-" 
ta: a qual lhe os Mouros defpejaráo 
como gére que os queria merer em: 
c1llada,& ndla ouuera Dinis Fernan 
dez de cair c'om toda a gente de foa 
capitania que o acornpanhaua , & 

( f ómenre húa coufa lhe d(;u a fu[pei-
ta delb.E foi que abocando elle húa 
rua larga,que era das principaes fer-
uintias , arraue!Ioufe elRey di~rn t9 -
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dclk com até mil & quinbétos bo- mefquita,mandou fizer hum repai~· 
n1és, & leixouíe db:ir queJo, coni? roque encerraua no feu circuito to-
ci uc gncria q Dinis Fernandez foíle da a boca da entrada ela ponte, & 
a clle pn aquclla rua: na qual efpera húa (eruintia que vinha beber na a-
que cfRey fazia, & ver dl e Dinis guoa, pera lhe ficar o feruiço do 
Fern ádcz húa tão principal rua def- mar feguro. E ao lõgo deíl:e repairo 
pejada, entenceo o que era, de que da parte de dentro, mandou també 
lo ao virão final: dlar feme:i d~ de fazer de alrnra de bum horné hum 
àb~lbos, & dh:rpes de peçonha, lanço de parede enfoíTa de tijolo de 
~Jóra outro mayor danno que elle húa fomma delle que ali dl:aua, per 
não vio,que er.1 minada de po!oora: ventura gllardado pera outra obra 
com que não ficára homem viuo. de maes conrentarnento de fell do-
P~iífado deíl:a ru a a outra , per q via no, C]Ue aquella em q ali Íernio: a 
correro fio da géce,veyoAffófod'Al guarda da qualeíl:aQcia deu a Jorge 
boqucrgue ter a dk mefmo lugar: Nunez deLeáo,AiresPereira,B~H:ião 
mas parece que infpirou D~os em de Miranda, Nuno Vaz de Cailel-
hum homem que i'a diante, g tor- branco, & Temes Teixeira, com a 
nou a elle dizendo:Tédeuos,frnbor, gente de fuas capitanias. Per o qual 
não paffeis per aqui: porl1ue · neil:a modo na outra parte da ponte, ain-
rua dtá algum perigo, cá fendo cão .da q não foi cõ tijolo, fez outro tal 
principa·I, 'não a vejo rriibada de gé repairo: & a guarda della deu adó 
te. Affonfo d' Alboquerque quando Ioáo de Lima, Duarte da Silua,. Fér-
cahio no cafo, porque podia algum não Perez d' Andrade, Simão d'An-
dos capitães vir cair naguelle peri- drade feu irmão. Na frontaria-das 
go, leixou ali hum com gente pera quaes duas dlancias mandou dl:ar 
dar auifo, & paffoti a diante ré fe ajú certos batêis grandes com artelbariJ, 
t:ir com os quatro, que tinháo já to q varepuáo pela banda de fôra todo 
tnado poíl'e da mefguica: & o maes o panno das paliçadas,por os Mou-
quc fe deteue com elles,foi mandar_- ros não virem per entre a nudeira 
lhe que cntreteueífem os Mouros, de noite ferir os ql1e as guardauão. 
pera que não chegaílem á põte em E por caufa do ardor do fol.q affaua 
quanto elle daua ordem de fe forra- os .homés, frechas, & zeruatanas 
lec~r nella, por não lhe impedirem hernadas, que os Niouros tirauáo de 
a obra. Tornado á p~nte achou já algús eiradas das cafas maes vizinhas 
muita parte da munição, que tinha á ponte, mandou-a Affonfo d'Al-
no júco poíl:a em terra; que era en-- boquerque toldar cõ velas das naos, 
xadas, cefl:os, machados, madeira, c1ue deu vida a todos. Porque não 
& pipas vazias: com as quaes cheas fómence a vela impedia o fol, mas 
de terra, & madeira das paliçadas q ainda corno a viração quãdo corria 
~s Mouros t~n~áo f~~~~~ na p~rt~ ~a vinh~ en~ada pel~ rio , fazia duas 

- qbras ~ 
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obras:refref cara gente-com o moui dar húa vifitaçâo à cidade na patt~ ' 
menta & abanar da vela, & ma.es que tinbão por frontaria com limi-
rebatia as frechas, que não vieíf~m taçáo tê onde auião d~ chegar. O q 
ferir a gente. . elles fezerão dando hum varejo Jc 

CAPITVLO VI. 

f ( amo de/pois que ~Jfonfa 

lançadas a eífes gue acbauáo na d-
~ade, em que fe fezcrão . ho11ra~os 
feiros: & iíl:o por co11tmuâ~âo de. 
noue dias que dl:euerão. tecolhidós 
haqudla força da ponte; E poíl:o q 
efie jogo d_e lançadas 11~0 ~ra muito 
apraziuel aos no{fosj. pot fer á c~íl:él 
d~ [e_u. fangue , por mc11os perigo 
aUiaQlleíl:es dos dias;que o das 110ires, 
com o comerirnento dos Mouros 
qu~ elles .qáo podiáo afafiar da pon 

. te: té q':le·no fim. deftes dias era já 
tanto b danno q ós Mouros tinbão 
recebido, g~e dos mortos, feridos; 

Cabado eíl:e feito & fugidos ficou à d&1de meya def-
da tom-adà de Ma pejada,·recolhendo(e pelos macas, 
laca, que fe fez có & 11os feus duções agudles que os 
oitocentos homés tinháo. Porêm era entre elks cama-
dj armas. Portugue nha a fomej que antes querião aue11 

' [es; . & . duzentos turar o corpo ao ferro dos · nolfosJ 

· d'.A lboquerque dej}ejou a ci-
dade Malaca ' _. fa6endo que 
o Príncipe A lodirn [e f a~ia 
forte no lugar da cidade :B'ei-
tam; mandoufa6re el!e~ f5 o 
fez ir dali: é5 do maes que 
fez_ pera feguranpa é5 gouer-
no da cidade. 

Malabares de efp~da & adarga, por por vir forcar hum pouco de .àrroz 
aqt1ell e dia não fez Affonfo d' Albo · á cidade pelas c;afas onde fabiáo CJUC: 
querq ue maes que fortalecerfe neíl:a ficaua, que perder a vida por 11áo 
ponte; & ao fegundo, porque de · comer._ A geme foraíl:eira cõ a mef.. 
duas cafas.grandes vizinhas a ella to _n1a liecefsidade .( pofio que riubáo 
da a noite lhe tiraráo com mil mo- tomado armas comra nôs,m~es por 
dos de tiros ·que faziáo muito dan- temer receberem por iífo máo .rra-
no, mandou a dias eíl:es capitáes, ramento d'elRey, CJUe por lh~ d.e .. 
lorge Botelho, Affonfo Peílcx1, & fender a [u~ cidade) confiados no. 
Simão Martíz: Os quaes tanto que que Affonfo d'Alboguerque man-~ ,· 
as tornarão, poferáo em os eírados don notificar q aguella guetra ná'o 
alg6a artelharia meuda, com que fozia a mercadores; fenão aos natu""' 
fezeráo a praça franca ante aquellá raes: mandaráolbe pedir feguro pe;;. 
parte da ponte, donde recebião o ra (e tornarem j cid,1de, & dbregt 
mayor danno: & tras dles mandou nel~a ré fe embarcar pera fuas terras. _. 
aos capitães d_ as efiãcias que fo __ !fc1n ·.E a primeirã na~ão que ifio mádou 

. ·- T 2. reque:; 
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requerer,Íoi a dos · P~guus: aos quaes pre forio de · homem nulíciofo, o 
em géfaí dle Affotifo d'Alboquer- quç. lhe elle perdoou fimulando q 
que mandou_ (egur~r ,-& p~r clles· não er.a fab~d~r diffo; porq nas du~s 
mandou not1bcar la per onde · an. entradas prmppalmete no derrade1. : 
dauáo outros, que não dizia · aos el- ro elle o pagou bem cõ muita géte 
trangeiros, mas aü')da aos p~oprio.s foa,que ali fo~ · morta&. ferida,& hú 
Malay"s,como foffem mercadores,, feu filho bem açurilado, que era a-

. elle os feguraua quere-ndofe fome- queUe que eíl:cue cõ o cris na mão. 
terá ba-ndeira d' dRey de Porwgal, pera matar Diogo Lopez de $equ~i..; 

. como a fenhor daqudla·cidade,que ra, iêgµndo ekreuemos em feu lu~ 
jâ era ganhada per força das armas . ' gar. Porêm ànte . que e~a gerite fe 
da quelles feus ca pirães , & C!iados tornaffe á cidade , tinha Affonfo 
q ndla drauão. Os quaes Makyos d' Alboquerque ·dado _ tres . dia~ de 
podiáo.t.ornar ptra foas cafa~ , & [e. ceuaduraá géte d' armas no ddpojo 
guramente véder fuas me.rcadorij s, della: & Rui d'Araujo foi eíl:ar cm 
cá lhe feria guardada tanta juH:iça, .- guarda das caf~s de Nina Chetu o 
c:omo a hú Porrngucs v_affallo d'd- Gentio,de quem tanto ben·cficio ti--
Rey feu fenhor: por quant.o dle os nha recebido. E fegúdo a cidade era 
receber~a naquelle amparo & defeµ~ rica, foi o de[ppj.ó de roupa & alfa-
faõ, & que daua ef paço de quinze yas de cafa, p~uco maes de cincoé-
clias pera o poderem'faze(: & paffa~. ta·mil cruza_dos: porque o rnaes.os 
<lo d1e tempo, todos foriáo perfe- Mouros o tinháo{alao per dfes ma 
gnidos co.mo mortaes imígos. ·A. tos nos di~s éj tcueráorempo, q fo--
qual notificação, pera mayor fokn- ráo h1uitps pera defpcjar quanto ti-
11idél;de ,-alem de o dizer a dl:es Pê- nbâo.E da artelh2ria náo-fe acharão 

. guus ~ eíl:rangeiros, q logo come-· n1aes de trei .... 11).i~ pe"Ças das oito que 
çarão de fe ·reêolher á cidade:, amá~ Rui d' ArauJ~·dizia auá na cidade, 
<lou fa~er com rrõberas & _pregões parte da qual elRey mandou leua~ 
na linguagem da terra, pera fer no- •cõíigo: & entre efbs peças [e acha-
t.orio a todos: com a gual' notifica- rão algúas mui groífas, & hú;i mui 
~ão & gafalbado, com que Affonfo . fermofa que auia pouco ti::mpo . qu~ 
d' Albç:>querque recebia a todos,não lhe mandara clRey dé Calecut~ 
ficotJ dh:angeiro n~ mato & dos Acabado efie -dcfpojo & tornada 
Ma~ayos -muitos,éj .Ce não tornaífem muita parte, da gC.ntc·á cidade, por 
á cidàde. E o principal foi o grande dar\ ordem .ao goücrno ddla _, fez 
Vtimurir~ja [enhor. da potioação Aífonfo d'Alboqucrque duas pril1ci 
Vpi, gi.le ( coino diffemos) tinha Já paes cabeceiras, a quem entregou a 
co~ Affonfo d' Alboquerque ·ame - jufiiça & gouer~ança, fegun~o feús 
da cidade tomada, intelligencias da coHumes: a Vrimutirája o gàuerno 
paz,poHo que dl:es fells tra_ttos fem7'. d~s M_ouros1& a Nina Cbetu .o dos 
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Gentios q foi caufa de o pouo fe re-
Golher de melhor vontade dos ma-
tO&,per onde and~ua comendo frui-
tas brauas. E porque Affonfo d'Al-
looquerque foube que o dia da ba-: 
valha quando fe elRey recolheo,fo-
i:a pera o lugar chamado Beitam, 
0ndc tinhão feus duções,& que dali 
fo-paffora maes longe leixando na-
quelle lugar o Principe,o qual fe fa_ . 
zia forte com grandes efl:acadas, & 
cerca de madeira em modo de for-
tal-ez~ com foa artelharia -poH:a· ~o 
longo do rio, q vinha ter a Ivfalaca: 
nundou fazer prdtes em batéis até 
ciuatrocentos homés, & dl:es capi-
tâes,Fernão Perez d' Andrade,Simáo 
d' Andrade, Iorge Nunez)e Leão, 
Garpar de Paiua,Aires Pereira ,Fran-
cifco Serrão,& Rui·d'Araujo,que e-
ileuera catiuo : pera darem· todos 
fobre aquella obta que fazia o priü-
cipe, & o lançarem dali~ em cuja 
tompanhia Vtimutirája mandou 
~ambem até f('.;tecentbs homés de 

· foa familia,& os n1ercadores Peguus 
erezentos. Os quaes capitães chega-
dos ao lugar de eíl:ancia do príncipe 
Alodím, aleuamou o arrayal & foi 

. ),ufoar feu pac;,no qual lugar os nof-
fos não teue-rão maes que fazer, que 
maiidar queimar aquella madeira q 
ali acharão,& tornarfe á cidade: & 
por defpojo trouxeráo fete elefan-
tes do feruíço do príncipe rodos fel. 
fados, & as· guarmções dos aífentos 
eráo de 1narfim laurados de ouro 
~&cores, om que fuas molheres ca-
mü1hauáo,que p.arec~ não poderão 
.ton:1ar Cl:o:m~a .prç~à da.f.u gidaJ & no. 

laüramento & ríquez'a da· guarnição 
dellas, maes moíl:rauáo o efi:ado d~ : 
paz que; da guerra. Com a qual ida . 
dos noffos fe alargou elRey maes 
outra jornada, não fe auendo ainda 
por feguro dl:ar tão perto de Mala-
ca,& neíl:a mudada começou algúa 
gente de o leixar, vendo que Affon. 
[o d' Alboquerque não [e cõremaua 
de-tomar a cidade, mas ainda rnan-
daua perfeguir elRey pelos ·matos 
per onde a-ndaua, & principalmen-
te como ~ntre 0 pae & o filho ouue : 
defauenças,dandd elRey a _culf.1a. ao . 
príncipe daquelle dlado em q an,,. 
daua,por elle & feu cunh~do & ou-
tros de fua valia ferem caufa de .mo~ 
uer a g1.;1erra. As quaes differenças 
entre o pae & filho fezerão qqe. fe 
apar raífem hum do outrp,ç~dahqm . 
bufcar lugar onde fe pqdcífo:f uíl:en~ 
tarda· fome, que já começqu~ entre 
clles : & a[si lhe fugir.ão p~ra Mala-
·ca quatro ·ou cinco mercqdores ri ... 
cos,que elRey quifera reter comfigo 
pera fe aproueitar de foas faz~ndas 
na refiituição de _feu e.(h.do. Aos 
quaes Affonfo d' Alboquç:rqu~ ao. 
tempo de fuã chegada r_ç:çebeo com~ 
honra & gafalhado,& per dles fotk: 
be do dbdo d'e!Rey,. ~ como-ra 
tão desbaratado, que o úáo _fçgu~Q 
maes qµe até cincpenra. homé~~«c% 
cem molheres : & fazia .f~u ç~rni-. 
nho em elefantes na, voka d~ ·Pam. 
em ~ufca do get)ro,q ouuera, c.k (er ~ 
E q dh determinação , tomara def., 
pois que vio q dle capitácünór. ço~ 
fficçaua fazer fort~leza lU ' cidad~:ç{t 
e.m quanto~lhe pare_c~o qf~ tçi19ão 
- · ' · }:' 3 • · ~ra 
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tra to·mar l cidade & r.oubala ·, & a brir con'i hu.rn 'curuéheo Cla Cepul.~ 
todo b1aes danno poerlhe o fogo á tma de hum Rey, que m~mdou trn.~ 
partida) fcmpre andou per ali der- zer com e!efames,qbra de pao mui~ 
~cdor pairando, & fofrendo grandes to bem laurada . No trabalho das 
trabalhos naquelles matos. Finalmé quaes obras fe aproucitou Aff<:?nfo 
çe com eíl:a noua lfa partida d' elRey d' Albognen.1ue de hC1a geme do 
& dcfauenps d' antre elle & [cu fi- pouo de tvfalaca chamadà Ambara~ 
lho, começou a cidade romar algúa ges, éj qu.er dizer efcrauos d'elRey: 
maneíra de repoufo dos grandes tra como em verdàde o er~o d' elRey 
balhos que os dias paffados teue: no & elle lhe nundaua dar ração de 
qual répo Affonfo d' Al~oc.1uerquc mantime~1to: & quando não, elles 
tambem começou a ente.der na for- o ganhauao mantendo a fi, & a foas , 
~aleza qne queria fazer. E poíl:o que molberes, & filhos~dos guacs e[cra-
Rui d' Araujo o tinha de[efper3do de · nos elRey teria paílante de tres mil~ 
poder achar na terra _pedra per~ iffo: .E porque A~1onCo d' Alboquerque 
como home!n cattmo que nao ve · em cotneçanao as obras foube p~r .. 
nen.1 Cabe maes da terra , que cs tra- te deíl:es c[crauos, & delles andauáo 
balhos da cafa do fcnlior que· o tem: , ainda pelos matos , omros ficarão 
veyo Affonfo d'Alboquerque achar nos duçôes, & outros dbuáo na 
naméfrna terra pedra · pera cal, & · cidade .iem ellefaberquaeseráo:mâ 
~rn1t:i cantaria laurada em búas fc- dou láçar pr~gões que todo ef~rauo 
pulturas antigas de Gentios , & dos q fora d' dRey Mahamed, fe vieffe a 
primeiros que ali farão, que dlauão elle pera lhe mandar dar feu ma mi-
no monte que diíf emos , onde os mento,. & ficaria no foro da vida & 
Gellates primeiros vieráo ponoar a- liberdade q d'anretinba:& qllalquer 
qudla pbuoação de Malaca. Ao pé peffoa que lhe trouxefTe hú e[cra.uo 
do qual monte em mui breue tem- deíl:es por andar fugido , ou [e elle 
po ~ez húa mui nobre fortaleza, que aprefenraíle pera fer a-Dentado por 
defpois·de acabada por eíl:e monte efcrauo d' elRey, que elle lhe man-
lhe náo ficar por padr~fio, ficou a daria dar hú tanto. O qual ·pregáo; 
torre d~ menag.em d_ella em altura foi caufa que muita gente liure ficou 
de cinco Cobrados, com h.um curn- cattiua, porque corno os homés tí-
cheo cuberto' de chumbo com toda nháo premio, dos duções & matos 
las outras officinas que tcfpondia á rraziáo do pouo pobre hum liure~& 
mageíl:adc delb, á qual pos nome a tanto que o aprefemaua por efcrauo 
Famofa, porque o merecia eUa por d'elRéy, eraaílentado na matricula 
a viíl:a & lugar tão remoto onde era ddks, ficando cõ nome de .efcrauo 

• fundada.E afsi fopdoµ búa Igreja da elle, fua molher, ·& filhos. E o piór 
V?ca'çáo de noífa Senhora da AnnÚ- era, que como bú homé queria mal 
,c!ada: ·a capella da_ qual mando_u cu- a o.utro de11unciando fer efcrauo có · 
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duas teíl:imunhas iião auia maes mi- mui fennoí'a de vintequatro quila-
fier: o qual .negocio deíl:es Amba- tes de lei : de mufro ouro g ali vem 
ráaes foi ao diante caufa de muito da· ilha Cjam~tra>& aíli do· guerra~ 
m~l, como fe verá . . Feitas cfl:as & ziáo os pouos ·Lequios das ilhas cha 
'0utras obras pera feguraliÇa da cida madas Lequio, q jazem fro1~teiras á 
-~e : fez Afforifo d'Alboquerque 01.1- cofia da China. Feira ella moeda 
tra pera o nobrecimento & cõmer~ em o dia da norificaçáo,per g man .. 
cio della,quaíi a requiriméco dopo- dou que correffe, foi arrayado hum 
uo. A qual obra· foi mandar laurar elefa,rite de pannos- de ouro & feda 
moeda' pofio g na terra o ouro & cõ r~u caíl:ello, & em cima delle le- . 
prata gêralmente corrdfe por mer- uaua a bandeira real das armas deíl:e 
cadpria, & em vida d' dRey Maha- Reyno Antonio de Soufa filho de 
med não ouuefle ·outra moeda la.:. João de Soufa de Santaré:& adiaute 
mada fenáo de efianho, a qual fcr- delle no mef mo cafiello !a hum fi .. 
uia pera as coufàs da praça: porque lho de.Nina Chetu o gouernado.r ' 
as outras de mayor fubíl:ãcia & va- dos Gentios, cõ grande [õma de ro-
lia,corria o cõmercio dellas per viaJ. d~ db moeda~& diante do elefante 
.de cõmutãÇão de húa coufa per ou- l.:áo ootros dous não rão arrayados, 
.' tra: & quando niíl:o cmtraua prata & nelles trombetas deíl:e Rcyno,& 
ou ouro , tinhão o proprio modo tangeres,& molheres canradeiras da 
·tomando dl:es dous metaes ao prc- . terra g viuem poreíl:e qfficio}o.dos 
ço que entáo corria pela cetra : & a acõpanhados do pouo da terra, & 

;moeda não,por a não auer na terra, affi..dos Porwguefes cõ boa ordená .. 
nem os Mouros· a coíl:umauão, fo_ ça per eífes lugares publícos có gr~
mente de eíl:anho pelo auer muito de feíl:a. E de qua:ndo em guando 
& fino q fe achaua na propria terra: faziáo húa paufo,em q hum Malayo 
& deíl:e pera pagamento de jornaes dos principaes da terra pregoau~ na 
& coufas da praça·, lau.rou duas for- propria ~i..ngua aqlla ,moeda, & hú 
tes:a húa chamou dinheiro,& a ou- Porwgues na [ua : & d~dos os pre-
tra g continha dez dinheirós ,-cba- gões,o filho de Nina Cheru derra-
mou foldo, & a outra de dez foldos rnaua bum goJpe dellas per o pouo . 

. baíl:ardo. De ptata de lei de onze di... Acabado eHe aél:o,ouue logo na ci .. 
nbeiros fe:z, fomente hüa moeda per dade quem tomou o feitio & cábq 
·nome malaque[es, a qual prata vi.:. ddb)& comeÇou correr [em re(er~ 
nha ali de P~go, & de Siáo muito ta algúa, por fer macs fauorauel a. . 
. fina de lei de doze dinheiros, al1ida todos,ií a dos Mouros: cõ ella mi.:. 
de hús pouos· chàmados Lá'os, q ja- daua Affonfo d' Alboquçrque paga.r 
zem ao Norte :ddl:es dous Reynos. ·os jornaes áqu.elles q vinhâo ao foi;-
1E de ouro fez húa [ó moeda ch~rn a- ui~o çla obra,pri nd pali-néte aos Pe-
~a catholico, de· valia de .. mil rc;aes guus, qu~ folgauá.o de andar ao ga-
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ganho dos jorn;1es. E erão tão conté . I · . :-i,,~·l:1i Stando as coufas de 
tes do modo deíl:c ganho, que par- .j ~· ''; .tv1alaca neíl.e c~adoJ 
tidos algGS juncos ddles pera foa· 111.: ~·"'l i veyo noua comodeC. 
rerra,feleixou ali hcar hum filho jf~l ~ ~!~: po~squcelReyMaha- . 
de hum pilor9 em modo de capi- : ~ :;t ~i med & o príncipe A. 
táo de até cem delles a ganhar fua lodin1 feu filho {e defàuieráo por as 
vida naquellas obras : por [er man- coufas que arras diílcmos_:cadahum 
cebo gue com a communicaçáo fozi~ cabrça per fi, buícando paren-' 
dos noífos tomou :i . Jingua, &_ fol- tes & am igos pera co.m fua ajuda 
g'1ua com a cGnuerfação ddles . Cõ .ver' {e poderia per algum modo tor-
o qual ganho gue todos achauáo narfe a reíl:ituir na polTG<daguella ci-
em nós,& bom rrnttamenro guc ge dade, gue perderão. E en tre algúas 
ralmente recebi ão gl:rnrdanclol be pefioas com que eH:e principc [e car- , 
verdade & juíhça, à qual elles não teaua per·a efte fim ,era o Iáo Vrimu-· 
acb ~wáo em elRey,antc era jáaui-do tirája fenbor da pouoaçáo Vpi: o. 
por tyranno: afsi correo a noua de qual polo odio em gue eíl:aua ~om 
nós per toda a terra_, que ante que . elRey tvfahamed, fol gou de aceitar 
Atfonfo d'Alboquerqu..:: fc parti íle db ~mizade coin o 6.ibo) porque 
de Mal;ica, emrarão ndle rnaes de. como ainda eíl:aua inteiro na fua 
quarenta j tmcos carregados de man pouoaçáo Vpi,ddejaua m~cer o ne ... .' 
timemosJ & outras mercadorias da . gocio em reuolta, pera ver (e pode-
terra, & afsi parrirão outros dos mer ria ficar por íenhor da cidade, que 
cadores naturaçs a ir fazer fua~ fazen- el!e mui bem poderia fuficntar com 
das aos portos coíl:umados, com q grande forn il ia, & fobíl:ancia de fa_' 

- ~cidade come~~u emiobrecer. zenda que tinha.Do qual trarto que 
elle tf'Jzia , veyo terá mão 8c Af-
fonfo d'Alboquerque hüa carta per 
meyo de algús imigos do proprie> 
Vtimutirája, por fer mui mal qui-
fto : & a caufa era , por elle com o 
fau or do ofEcio fozçr algúas tyran .. 
nias aos Mouros & mercadores da 
Cu~ 1urdiçáo, a hús tomandolbe ac; 
mercadorias pelos preços que que .. 
ria, & a outros naturaes de Malaca 
os duções & propriedades ; & fo_ 
b.re tudo 

1
tod,.ol?s efcrauos q~e po-

dia auer a mao como entrauao na 
foa pouoaçáo,,nunca dali fahiáo : os 
quaes logo niandaua 111ete~ no fer-

CAPITVLO VII. 

! Como Vtimutir ája por al-
gúa s coufas q cometeo:J f oi jul-
gado á morte cõ feus pl~os: (5 
dos mouilnetos de guerra lj os 
feu$ por ijfo fez.erao te r!ÂJJõfo 
a'A !boquerq fe t_,artir pera a 
lndta: f5 de a~guas ernbaixa 
das q lhe v ier ão, (5' rnadou a 
diuerfas partes ante qfe par-
tijfe, é5 afsi hua armada a 
defcohrir.lv.íaluco,(5' Banda. 
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uiço da obra que fazia\ que era fór- &·outros officíaes que ali anião de · 
talecerfe. Alem diil:o fOr' maes def- ficar na fortaleza, affenrarão viíl:o 
cobrir 3 maldad.e do [eu peito, mã- . como dl:e Iáo diante dos [eus olhos 
dou atraur,:ffar· quanto arroz auía na todo los dias fazia mil forças, & os 
terra, com que o pouo damaua p9r fina~~ ele Cuas obras eráo que como 
não fe achar a vender, fenáo o feu vieíle répo, os auia de meter em re-
a pefo de ouro : & com illo m~m- uolra: [eu voto era éj ame de prõce-
daua n~ foa pouoaçáo que não cor- der'maes em outras maldades, que , 
reífe a noíla moeda nouamenre fei... não reuefiê remedia, deuia de mor-
ta, mas a do Rey Mahamed fendo rer por o melhor modo q ahi ou-
elle tão grande feu irnigo,. fométe a ueffe pera ,iffo, & de menos efcan-
fim que cõ eíl:a necdsidade de não dalo. Neíl:e mefmo tempo foube 
auer eHa moeda na terra, venderia maes Affonfo d' Alboq,uerqne que 
melhor o feu: & ao tempo qúe Af- dle I:io todolos dias mandaua cõrar 
fonfo d'Alboquerque mandou pre. quátas co\las auia dos noílos êj fale-
goar_ aquella ;1oua moedaJe1le ne1~1 e ião porq.alé daguelles êj ~101-reráo a 
coub fua forao pre[entes. Final me- · fcnoJcomeçou a terra de os apalpar, 
te chegou a çmfadia ddl:e Iáo a tan- & morriáo algús dos muitos q adoe 

. to, gue indo hú Naire já feito Chri- ciáo : & pera maes confinnaçáo de 
ftáo dos da terra Malabar á fua po- fua foberba per vezes gue Affon[o 
uoaçáo, elle o mandou prend~r: & d'Alboquerqué o 1nandou chamar~ 
porque o meirinho da cidade foi a elle né o filho nunca quiferáo vir, 
elle q lhe mandaffe ôntregar aquelle -íimulando doença & outras coi.tfas. 
homem, não lho quiz dar,& fobre Andando Affonfo d' Alboquerque 
i!fo diffe ainda maas palauras rº ·mui cheyo das foas,acontccco q hú 
meirinho chamado Francifco de Fi~ Coge Habraé Mouro Parfeo de na .. 
gueircdo. E afsi injuriou hú merca.. çáo.gráde àmigo delleVtimutirája, 

. dor Gentio o maes honrado dos veyo pedir a elle Affõfo d'Alboquer 
Qu;lijs per nome f\1idele· Alrája, in que o officio de Q.~rna~ da cidade: 
do a fua pouoa~ão Vpi a lhe reque- ao qual ellç refpondeo q os taes of-
rer pagamento de certa fazcndaJquc fiei os náo os auia de darfem cõfelho 
lhe.tornara: & qoaG e-fcapou de o dos bomés principaes da cid~de, q 
não matarem os feus efcrauos, que os ajúraíTe eUe a hú certo dia,& que 
o apedrejarão com pães de dbnho, per ante elles lho daria. Coge Ha-
que dl:auão em hfr~ cafa,que era [eu braé como teue dta palaura, ouue 
almazem, por não auer pedras na logo éj tinha o officio,pois~láo eíla-
terra:ol qual mercador [e veyo logo ua em maes que ajdmar os Mouros 
queixar a Affonfo d'Alboquerque. principaes ante elleAffonfo d'Albo ... 
Sobre as quacs coufas praticádo elle querqu'e : & teue logo maneira,po1 
comRuid'Araujo,q feruia de feitor.i lé!amizade que t~~1l1a cõVtimutirja~ 

~ - • 1 • ~ - • - ... - - - - • - - - -, 
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']ja Segunda J)ec.t,da 
como ajuntou .a elle, & a Pat1áco, te defl:a fenteuça, -mandol1 pedir a 

· & Pariprá [eu filho & genro, & a Affonfo d'Alboquerque om1dl'e por 
Tuam Col~(car gouernador dos farisfoção ddle cafo elles cotn toda 
Iáos da pouoação de Ilher , Nina fua familia feirem vfüer a Iáo~,pois 
Chern gouernadoridos Gentios,Pa- ~1alaca os aui<. por odiofos, & que 
te ~rir Iáo"& a outros. dos maes daria por fuas vidas tantos mil pe-
principaes da-cerra.Affon{o d'Albo- fos de ouro,q da no-{fa moeda paílà.-
querque tanto qrie foube a vinda rjáo de cen1 ·mil Cruzados. A9 que 
delles,ajunroufe com os officíaes & Affonío d'ALboguerque refpondeo 
c.apítães em modo que os queria ou- que dk era miniHro da juíl:iça d'el. 
uir, & elles ouuirão outra pratica Rey dõ M::muel de Portugal fen.fe-
mui differenre : porque ante que fo_ · nhor, o-qoaJ :não coíl:umaua véder. 
}a_ífem,rnandou a Rui d'Araujo que jufl:íça por dinheiro, por fera maes 
ldfe o"s cJpiçulos das coufas guc Vri- preciofa coufa do rnúdo: & por iffo 
inutirája tinha cometido, & a car- que fe confolaífe, porque dlé p~de
fa éj tinha efcritto ao principc AlO"- eia conforme a vida qµe reue,& efü 

dim : 1:1rnit'as das quaes coufas elle finou a feus filhos tê os trazer 1quel-· 
cõfeqouJ dando algúas mJas razões Je efl:ado. _E parece que.permittio a ... 
de fua defculpa. Finalmente daqucl- inda Deos q a mayor parte do ca<la-
la feita elle3 o filho & ge"t1ro·, & hú falfo q per [eu confelho & do Ben-
11ero já homem ficarão prcfos, & dara 'lue afsi acabou,fe fez na praça 
Pare ~tir q era prefente,entregue em éj elles ef perauáo ban:quetear cõ 
do officio delle Vtimmirája. fobre e,rua morte a Diogo Lopez de Se-
o qualcafo Affonfo d'Alboquerque queira (corria efcreuemos) eH:e fer-

. ni.andou proceder judicialmente,ti- uio pera efta fentença guc fedeu cõ~ 
rando[e teíl:imunhos de Mouros & rra elle : porque foi degolado nelle, 
Gentios. E a primeira execução que & fou filho Patiáco,c] també ao tem 
fez fobre fua s culpas,foi mandarlhe po que.Diogo Lopez jugaua o enxr: 
refl:imir o roubado, em q entFaráo drez,dleuecom o cris,perao1Úatar, 
maes de J:f uinhentos efcrauos de par .& afsi ps outros <] eráo os maes che-
tes, & dosd'elRey chamados Am- gados a elles por fangt1e com prc-
barages ,que diífemos : & fobre iffo gões que dénunciauão fuas culpas. 
mandarãolhe desfazer as trãqueiras A qual jufl:iça foi a prirveira que 
~ nouamente tinha feito, & c;nchcr per L10.ff~s leis & ordenações & pro-
âe terra as cauas : a execução das ceí1ada iegundo forma de direito (e 
quaes coufas fazia Pate ~tir, co- . fez naqudla cidade, a vinrefete dias 
inoofficial que jáeradaqudla pane de Dezembro de quinhentos & on-
de V pi,& per derradeiro deufe fen- ze,auendo dezafeis dias que: era pre-
tença q morrdfe elle,o'filbo & gen fo. Com o qual feito o pouo de 
!~,&neto:~ ~olh:r (a~en~o par:: Malaca ficou J;UU.i defa.ífombrad0 

~ - daquell~" 

• 



Líuro S.exto._ Foi. T 5Ô 
da.quell~ tyr:mno , & oüueráo [er-
mos gent<; de .muita juíl:iça,& que~ 
não vendia mos por tão pouco pre-
~o, como (e naquellas,partes entre 
dles vfa: pois dándo a molher de 
Vrimutirája tanra fõma deouro,an-
te Affonfo_d'Alboquerque lhequiz 
mandar entregar os corpos pera lhe 
·dar fepultura, g as peífoas fem ndlc: 
fe executar o q deu ião por fuas cul-
pas.Eíl:a molher mouida com a d,_or-
deíl:es fllhos & marido determinou, 
pois Affonfo d' Alboquerque lhos 
não quiz dar polo ouro que· man-
daqa prometer, de gaíl:ar todo eíl:e 
ouro na vingança de foa morte: & 
pera iffo não ach~u melhor meyo, 
éj da~a Pate ~tirlfeis ou fetemit pe 
fos de ouro q fezeffe quãto mal nos 
podeffe fazer,porq ella lhe entrega-
ría pera iífo toda fua familia·,& maes 
dandolhe dl:a vingança que o cafa-
ria com hua filha fua. Patc: QEsti.c 
como era homé poderofo na terra, 
~inda qué em vida de Vtimutirája 
11ão dhua bem cõ elle,có.cobiça de 
premio de que logo ·via boa entra-
da, & tambem com ef pérança que 
podia lvfalaca cõ efia reuolta vir a 
termos 'lue feria elle fenhor della, 
por a grande fumiliade Vtimutirája 
& rigl.leza que ficara delle,& q nifio 
não auérnraua coufa algúa, pois era 
a cuil:a alhea:húa ante manb~ã veyo 
queimar toda aquella parte da Cida-
de contra a pouoaçáo Vpi, por ali 
viuerem os Chatijs do ~lim ,dos 
quaes [e dia <]Ueixaua, dizendo feré 
autores da morte de feu marido & 
filhos1 .po~ ~~ qu~~~~~e~ qu~ d~l-~es 

. . 
farão fazer a Affunfo d' Alboquer-' 
que. O 'qual infolro tanto que o elle. 
foube a1:1dando já os Iáos com as 
mãos rimas do fan2ue dos mortos; 
mandou algús capi~ães que acodif ... 
fem a iflo:os quaes fezerão recolher 
a Pare- Quetir na pouoação Vpi. 
Mas elle não comênte com efia vez 
mandaua daquella gente que ritiha, 
per effes duções de Q!_~lijs com que 
fazia grão ·danno :. & afsi naquella 
parte da cidade dando de fobito al-
gús rebates, de que os Malayos an-
dau.~o aífombra?os, por temerem 
mmto a eiles Iaos como a gente 
de fefperada gue não temem mor-
rcrr, com tanto que· fatisfaçáo fua 
vmgança: A qual furia durou per 
dez dias, té q o mefmo Pate ~tir 
veyo affentar paz com Affonfo d'AI 
boquerque , moíl:rando C]Ue por. 
ganhar fua arniza~e -, & defejar Q ' 

feruiço d'elRey de Portugal, a.n;ian~' 
fara os · corações daquella gente, á 
qual fe lhe não fora ·concedido ·a~ 
quelle modo de vingan,ça quaíi 
como choro nos cafos tão trifies 
como foi o de feu fenhor, fegundó 
a gente dos Iáos líe furiofa ·na:quel... 
les afros, fompre frzerão mayor 
danno : mas com . aguel]a ceqa-
dura , que foi-artificio de os aman..., 
far, elle os tinha já pacificas , & o,,. 
bcdientes a fcu mandado .. Affon,_ 
fo d'Alboquerque porque fonbe · 
que efie Iáó defejaua muito ca-
far com a filha de Vtimutirája ;;' · 
que.U1e fua mãe prornctia,11areceo ... 
lhe que por compraze.r á molher 
ddle per~ effcito daquelle cafatnétQ - - . ~--- - ·- - . e . 
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fezera .aqúelles cometimentos, que él' Pate ~tir ;:o qual fe robellaua: 
c:rnfou difsi111ular o melhor que po- determinon de. lhe mandar pedir q 
de com dl-e, .leuandolhe em-conta o leixaífe vir a Malaca .a-feruir a el-
fuas defoulpas. E por~ via tambem Rey de Portugal;.cujo vaflallo ~que~ 
<]Lle começau~ elle ter crediro entre ria fr:r : parecendolhe ·que os Mala-
.os ·Iaos gente a maes principal & yos por razão da nobreza de fua pef 
poderofa da terra, & dandolhe · de . foa, como o viílem em.Malaca pe-

·. rodo o officio que fora de Vtimuti- las it'ltelligencias que1já fobre iílo ti-
rája,fic.aua rnaes hõrado pera a mo- nhão, pedirião a.Affõfo d' Alboquer 
lher delle lhe dar fua filha .em cafa- que que lhe deff e·o officio q tli1ha 
mentO có q .ficaria de todo aífoífe- Pare Quetir. Com a qCJal entrada, 
gãdo: deplbe o officio, com q pe( de duas D te1npo lhe podia dar búú 
d.te n~odo·ficou em paz Cometido ficar fenhor de Malaca,.ou prouocar 
a no!fa obediencia. Mas iH:o durou todolos moradores delb a [e pa_ffa.-
mui poucos dias, cá a mefma honra rem àviuer ;ao feu rio de Campar. 
q·lhe Affõfo d'Alboquerque foz na Pera effeito do qual propofüo·fo ve. 
dada do ofliêio, caufou tornarfe a yo a húa ilha, a que os naturaes da 
rebel_lar : porq vendofe cafado com· terra chamá o C1apára: ·&os noffos 
a filha de Vtimutírája, cõ que ficou da Aguada,pola que ali fazem quã.:. 
fenhor da quella foa gráo familia & do nauegáo : ou dos Limões, polos 
fazenda,fiGou logo vingador de fua muitos que tem: da qual i:lha 1nan .. 
morte,potq com eíl:a condição lhe dou hum preíente a Affonfo d'AL. 
deu afogrà a filha. Poré1n logo no boquerque de certos fardos -dele .. 
principio não [e ·molhou maes que ,nho aloe,& de háa maífa da ef pecie 
reud aos mandados de Affõ(o d' Al- de lacre,q entre elles ferue de verniz. 

.. boquorque {em fazer guerra : ef pe- Dizendo que aquella era a fruira da 
!ando que fe foífe elle pera a ln dia, fua terra:& pofio éj l1ella foífe liur<!, 
que feria tanto q a monção vieífe. q feu defejo era fazerfe v~allo d' el,.. 
Eíl:ádo as coufas neíl:e efiado, elRey Rey de Portugal, & vir viuer a Ma-
d.e Campar, cujo Reyno he na ilha Jaca a o feruir, fe aprouueífo a elle 
C,amátra obra de vintefeis leguoas capitão môr. A qual vinda por en-
ao Leuante de Malaca,porq fora ca- rio não ouue effeito , por Affonfo 
fado c9m húa filha.d'elRey de Ma- d'Alboquerque lhe não conceder 
laca, de. que era viuuo, donde enrre algúas coufas de .fuas capitulações: 
elles ouue defauença: determinou porém defpois em tempo de Jorge 
d~ [e meter em noífa graça,pera eíl:e d' Alboquerque fendo capitão daql~ 
.fim. Sabendo cll.e como Affonfo la cidade Malaca, fe veyo elle a ella 
.d' Alboquerque á minguoa de ho- ·com Pero de Faria,q andaua náquel 
mês nobres per morte de Vti.mnti- le eíl:reito de Sabam de armada(ca,. 
rája prou§r~ d~ oflicio·q ·dl~ tinha ino [e v~rá em feu t~mpo-} ~ . • Taro~ - - · - - ··· -- - -· - - - bem 
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bem vierãó neíl:e ,tempo embaixa-. 
dores , de hum Rey Gentio da ilha 
~auha com bum prefente , & offe .. 
recime~1tos· de grande amizade a 
Affonfo d'Alboquerque ; ão qual 
~lle rcJpondeo, & 111andou hum 
dos elefantes que ali farão om~
dos,por feré lá de muita eíl:ima : & 
~fsi lhe veyo buni embaixador d' e~- . 
Rey de Sião em companhia de Du-
2rte fernandez,que elklá tinha en- . 
uiado com os Cbijs. E a caufa de 
fua ·vinda, era querer dRey per fua 
pdfo~ Caber fé era verdade do eíl:a-
do em que eíl:aua Malaca , & que 
gente er~ aquella gue lhe daua tal 
vingança daquelle tyranno : porq 
11áo ~podia crer, & diíio mandaua 

. 0wradecimehtos a Affonfo d' Albo- -b . . 
·querqu~, offerecendofe por gtande 
amigo d' dRey . de Po_!tugal, pera 
o qual mandàua cartas & prefente, 
~ afsi a elle Affonfo d'Alboquer-
qne. ·Com o qual á tornada .dle 
mandou,por maes fegurar o eíl:ado 

. de M~laca, fua embaixada per An-
tonio de Miranda d' Azeuedo , & 
Duarte Coelho bem acompanha~ 
dos com algúas coufas defl:as par-
tes : a fuíl:ancia da qual embaixada 
çi:a liança de amizade , & . que pois 
dle tinha deíl:ruido aquelle tyran-
no, que tanto tempo lhe fora reuel 
& nunca poclêra caíl:igar, que dali 
cm diante podia mandar os feus no 

/ i 

uos de Sião viuer áquclla cidade,por 
que fcriio tr~ttados nella como os 

· proprios PorrngHcfcs. E neíl:e mef-
mo tempo .mandou outra embaixa-
da a elRey de Pêgu per· Rui d'Acu-

. ' . .... - - ... - J 

n't1a , & afsi eUe co1~0 Antonio de 
Miranda foráo em nanios que ali 
vierão de Pêgm & poréni Antonio 
de Miranda ficou em Tanaçarij,quc 
era d'dRcy de Sião 1 por o feu [e~ 
nhorio fer de mar, & per ali enrrou 
per terra té Siáo. Rui d' Araujo, & 
Nina Chern porque fouberáo de.· 
Affonfo d' Alboguerque como de ... 
fcjáua .tambem de mandar defco-
brir as ilhas de Maluco & Banda~ 
donde na eia o crauo,noz, & maça, 
em quanto os nauios fe faziáo pre-
íl:es, orde.narão hum junco feu co~ 
algüa mercadoria, âc que era capi-
tão hum Mouro per· nome Nebo-
dá Ifinael, que fofie diante : ao q aal 
Affonfo d' Alboquerque _deu regi-
mento que fo!fc: per todolos prin-
cipaes portos Iauha denuncian-
do o feito de Malaca,& que: podiáo 
ir a ella fazer feus pro_ueitos maes fé-
guramc:nte, que em tempo d' elRcy 
Mahamed, porque achariáo todalas 
mercadorias deíl:as partes. occidc:n-
taes, de éj dle leuaua moíl:ra. E dahi 
foíie ás ilhas de Maluco & Banda 
carregar,& fezdfo outra tal dcnú~iâ. 
·ção,a fim que a nauegaçáo de.Mala-
ca que naquelhs partes era táo ga- -
ral ,não fe perde!fe, oúuindo que. 
d1aua em noílo poder: & tambem 
que: os noílos nauios que elle cf pe~ 
raua. mandar logo, quando chegef-
fem ·a algün} porto defies, fo!le1n 
bem rc:cebidos.O qual Nebod~ não 
leuou de vamagc a tres nauios qu.e 

.. Aflànfo d' Alboquerque mandou 
a ei1e defcobdmento J. maes que 
do~~ ~~ ~r~s 9ia~_:. d?.s quaes foi _p~r 

capJtao _.-
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c;pitáo môr Antonio d' Abreu o prouêdor dos defuntos ,- & hofpital 
que foi ferido cõ o efping:irdáo 110 · Diogo Camacho có feus efcriuâesJ 
junco : & dos outros doqs,eráo ca- · & ~:mtros offici.aes,cujos nomes não 
pitáes Francifco Serráo, & Simão vieráo a noífa noticia,todos criados 
Affonfo caualleiros' da cafa.d'elRey: d' dRey, & peifoas de mereciméro, 
& feirar das mercadorias Ioáo :Frei- fegundo fell cargo : & por 4eban-

J 
' 

. recriado da.Rainha dona Lianor, · dar & gouernador dos Gentios Ni~ 
& efcriuáo Diogo Borges,& pilotos na Chern, & dos Mouros Malayos 
Luis BotirnJ Gonçalo d'Oliuei~aJ & hú_ feu Caciz,& dos Iáos da pane de 
Francifco Raíz. Com regimento q Vpi,por Pate ~1etir dhr aleuanta .. 
em nenhúa rna_ndra fezeffê prefa né do,hum Mouro honrado per nome 
romadia,ante procura{fem paz, dan Aragemut Rája, & dos da parte 
do dofeu peronde _querq fo!1ern:& llher Tuam Colafcar: & Rui d'A-' 
aílentaífem padrões & as terras nas raujo por j~ faber a lingua da terra · 
cartas,& outros muitos auifos & ref & feus co{h1mes, interuieí1e com 
guardas, q cõuiohão pera tão nouo elles Xebandares em os negocios 
defc_obrimento.Efpedidos dl:es em- da go~ernança · de [eus officios,pera 
baixadores,& nauíos éj Affõfo d' Al- dar diffo razão ao capitão Rui de 
boquerquê mandou,tomeçou enté Brito, porque o pouo não recebeffe 
der em foa partida era a India : lei- algum aggrauo dos Xc;bandares. 
xando primeiro aífentado todalas No ma~ leixou húa armad~ de dez 
couf~s da cidade o melhor q [e po- vdas,em que ficariâo trezentos ho ... 
deíl'e fazer em tão breue ·tépo ~& em 1nés de armas , & mare~ntes : da 
negocio tão reuolto,como fe tratou qual armada era capitão m_ór Fer-
ddpois q chegou a ella,té fua parti- não Perez d' Andrade & fotacapi-' 
da. Por capitão da qual fortaleza ( q tão Lopo d' Azeu~do: & os outros 

· 6.caua já em altura q [e podia bé de- capitães eráo Ioáo Lopez Aluim, 
fender) leixou a Rui de Brito Pata- Vafco Fern~ndez Cominho , Chri-
lim,hú fidalgo da v1lla de Sanearem, ftouáo Garces, Jorge Borelhó, Ai-
pefioa d,e qué elle confiou o gouer- res Pereira de Be.rredo, Pero de Fa-
no& defenfaõ daqlla cidade, cõ até ria, Cbriíl:ouáo Mafcarenhas, & · 
trezétos &tãtos homésd'armas:&a Antonio. d'Azeuedo ·: todos bo. 
Rui d'Araujo por alcaide mór & fei rnés fidalgos & bõs caualleiros. E 
tor,e~ pagamém .de [eu catriueiro: aos que nouamente fez capitães, 
& por efcriuáes de [eu cargo, Fran- -deu parte dos nauios que leuou 
cifco d'Azeuedo, Pero Salgado 1 & da India : com fundamento que 
Ioáo_Iorge: almoxerife dos rnanti- tanto que a elle chegaífe, prouer 
roÇtos Iaco.~e Fernandez,,& feu e[- de melhores vaíilhas áquelles a que 
criuão Francifco Cardofo: & almo-· tom.ara as em que andauáo , por 
_?Cedfe do almazem ~ras Affonfo:& as dar aos que ficauão nefra armada. 

· E Fernão 



LiuroSexio~ 
E Fernáo Perez capitao -inór della 
auia de eíperar a monção do tempo 
em éj vem os jôcos d~e Ma!uco,Ban-
da,Tirnor, & dac1uellas partes orié .. 
racs a MJlaca, pera carregar de dro-
aas ,& de outra fazenda as naos dos 
~rrnadorvs,éj Diogo Médez de Vaf-
concdlos leuaua, & dahi fe vir pera 
o Reyno : & em lugar delle Fernão 
Perez (como diílemos) auia àe ficar 
Lof10 d' Azeued~. Prouidas eíl:as 
couGs, & as maes que çonuinháo á 
goucrnança & defenfaõ de Malaca, 
& a{si as necdfarias á partida de 
Affonfo d'Alboquerque: vieráofea 
elle os moradores éj ali ficau~o de 
affemo,afsi Gétios do ~lij, Pêgu, 
Iauha, como os Mouros d~íl:as & 
d' outras partes, fazendolhe húa fala · 
publica em modo de requirimento. -
Trazendolhe á memoria como as 
couíàs daqueHa cidade eíl:auáo ain-
da mui frefcas,,& os animas de mui-
tos pouco quieços & feguros no fer~ 
uiço ci' elRcy de Portugal,& outros 
publicaméce afsi como Malayos & 
Iáos andauão Ieuantados : & poíl:o 
q elle capitáo rnór leixaua pera de-
fenfaõ d.lauella cidade n1ui bõs ca-

l 

pities & caoalleiros, ella ~ra rama~ 
. . nba coufa,que rcquiria fempre pre-
féte a peffoa delle capitão mór ,prin-
cipalméte naquellerépo. Por tanto 
ellcs con10 bõs & fiéis vaífallos d'el 
Rey de Portugal,os quaes ellc capi .. 
ráo mór tinha ganhado per arm'a~, 
& defpois per amor de boas obras, 
& merce quedellereceberão,lhe re-
quiriáo gue por e~1tão não [e partif-
fe pera a In~ia, ao mc:n?s té a ou~ra 

tn onçáo :· & que íê per ve11rur:i 111 
feitoriJ d'elRey auia a1lgúa necefsi ... 
dade pera pagamento da gente de 
armas, elles a fopririáo com foas fa ... 
zendas. Affóío d' Alboquerque po..o 
íl:o que eíl:es mo.radares oapertauáo 
muito quati imputan~oa dle o mal 
que ao dÍ[.lnte fucceddTe com fua. 
breue partida, roclauia eíl:e zelo que 
vio n~quellas peffoas táo prindpaes, 
de quem dependia a gouernança & 
affoílego da terra , o fcgurou maes. 
em foa ida·:· & dandolhe por iílo 
muitas gràças,& as razões q obriga-
uão acodir ao eíl:ado da India,os ef:.. 
pedio:& dahi a rres ou guatro dias fe 
partia có quatro velas.Elle em húa, 
& nas tres vinhão Iorge Nunez de.. . 
Lt ão, Pero d'Alpoem, éj era nas em 
q fo.fão da India, & Simão tviartíz: 
em hú junco q tomou naquelle ca ... , 
minho, todo an1arinhado de I.áos:. 
em q enrrauão muitos carpinteiros; 
calafates,& officiaes mech:micos, q 
Affonfo d'Alboquerque leuaua.em 
grande eftima, por dres I~os ferem 
grádes homés deíl:e miíl:er do mar, 
os quaes feriáo quaíi feífrnra peífoas, 
afóra molhercs & filhos q elles co.-_, 
fiumão trazer comíigo. E a~ tépo 
que Affonfo d' Alboquerque.fe em • 
barcou, o'Princip~ Geinal que elte 
tomou em o.junco Brauo,defapare-
ceo:parece éj de[cõfion de poder fer 
rdhrnido em [eu Reynb, como lhe 
Affonfo d' Alboquerq tinha pro me .. 
tido, védo q leuaua dk cõfigo pou-· 
cas velas & gente. E poíl:á q Alfon 
[o d'Alboquerque mãdou fazer dili~ 
gécía·em fua bufca, núca o poderáo 

.. - · · · · ··· ª'har: 

' ·'· 
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~char: & dei pois [e Coube frr ido pe-
r~ dRey Maharned, que fora de ~fa 
lacJ por tratos qne andaráó entre 
ellcs,onde eíl:euc'aigüs annos ré qee 
per [eu fauor veyo cobrar o Reyno 
de Pacern, em que1.durou pouco,co 
mo veremos em feu tempo. E ncíl:e 
de {eu deíl:erro,o tyranüo que o lan 
~ou do Reyno, térne11do que Aífon 
fo d' Alboquerque lhe pedi!f e conta 
daqoell:;i obra, & maes do que era 
feito a loáo Viegas.no [eu porto ,de 
Pacem, trabalhou fempre de o con-
tentar /3c g~nhar a vontade có boas 
obras: porque algús homés que fo_ 
rão rér ao feu pano da nao Frol de 
la mar, que nagudla viagem que 
Affonfo d'Alboquerque fez pera a 
lndia, fe perdeo, (como veremos ) 
dleos agafalhou, & mandou com 
dadiuas em as naos de Choroman ... 
dd;que :iáo carregar ao fcu porr.o, 
pera dabi feirem a Oochij. E leixan-
. do Affo~1fo d' Alboquerque a viagé, 
do qual ef éreuemos a diante , con.-
uem primeiro que entremos em o 
annu de doze, darmos cõta do que 

. paffou na India, '& princ1palmentÇ! 
cm Goa em quanto elle andou fora. 

C A PI TV LO VIII. 
(011Jo os Mouros das terras fir-

mesde -qoa, partido .Ajfonfa 
d'ALboquerlJ.pera Malaca, 
lhervierao faz.er guerra,ate hu 
capitão do Hidalcao entrar 
na ilha, em qi1e o capit ao Ro-
drigp Rapel!o, f5 Manuel 

· ~'rd.1.cunh~forãomortos~· 

Ori10 mnitàs retras fir 
mes de Goa não efi.a·· 
uáo de · todo afféma. 

~~"" das, nem o animo de 
feus mora.dores mui 

-fiêis na obediencia no'ífa ~tanto qu~ 
virão partido AfFoúfo d'!\lboquer~ 
que pctra Malaca; lugar tão r~moro 
da India,. & terra pera que os no{fos 
náó tinbáo riauegado, & maes mui 
dlluidofa pelo qu.e nella aconteceó 
a Diogo Lopez de Sequeira : como-
gente que não temia fua tornada,, . 
começou de fe rebdlar não queren-
do acodir com o rendimento das. 
tanadauias ao capitão Melrao, a qué 
Affonfo d'Alboguergue as tinha da 

. do pela maneira g diílemos.E poHo 
que com a gente da guerra que elle 
trazia ordeúada pera defenfaõ da-
quellas ta nadarias , ás vezes fazia a 
arre.cadaçáo .dellas com ·trabalho_. 
muito mayor o teue tanto que com 
força de gen~e veyo í-Obre elle hum 
capitão.do l-lidalcáo chamado Pu-
late Can: ré que per derradeiro vin-
do eíl:e Pulate Cana lhe dar húa ba-
talha, Melrao lhe fahio, & o desba,. 
ratou,com quatro mil piães & qua-
renta de cauallo que tinha , tendo 
Pulate Ca11 muito mayor numero 
de géte.Seguind0 o alcanço do qual 
hum feu capitão ddle Melcao per · 
noi11e Içarao , quiz tanio perfeguir 
os imigos_, que quaíi defefperaêlos 
de faluação em hum lugar eíl:reito 
tornarão fobre fi , onde Iça1:ao foi 
morto, & a mayor parte da ·gentt 
<JUeleuaua: c01n o impero da-qual 

"'Viétoria vierão dar com Melrao que 
'-· ·- · · ---· ~ - efiau~ 



eíl:aua repoufado daquelle feito, & 
foi ah desbaratado.E porque lhe to-
marão o caminho de Goa,& elle [er 
homem de ho1ira & faber, que a-
cerça de nós be in jurfa perder o cã-
po: não oufou vir ante o capit~o 
Rodrigo Rabdlo naquelle eil:ado 

por vir her~ar,'& feniprefoi gr~n.d.~ 
amigo de Porrnguefes em quanto 
viueo. Ficando as terras de Goa de-
femparadas çom eíh b4t:alha, et1' 
que, !v1elrao foi desbaratado, fetn 
Rodrigo Rabello lhe poder (ocor-
rer, ·por a p01 .. 1ca gente que tinb~: 
leuantou[c; ndl:a conjunção · hum 
Mouro çoixo,& com prêgações pe~ 
modo d~ religi~o .começou de in,,,. 
duzir, & conuocar muito pouo dos 
Mouros dos que lançáramos da ilh~ 
de Goa, & de oi1tros a ell~ vizinhos 
que vieíTem fobnfelia: prometend0 
có feus fermões de fatanás reíl:itui-

de vencido , & foi[~ pera elRey d~ 
Naríinga, leuádo comfigo'TU-noja, 
que (como vimos) elle tmba to1na-
do [obre fi por caufa do roubo das 
naos, os quaes dannos fe os não pa-
gou com a fazenda, forã.o pago:> cõ 
foa morte lá em Narfinga de foa 
chegada a poucos dias. Com . a qual 
noua fua: molber & filhos fugirão 
de Onor onde eíhuáo, & [e vierão 

, çá~ della:de m4nei.r~ que com a gé-
te que dl:e Mour<? ajuntou,&. outra 
que Puláte Can tinha, fe fez hum 
corpo de maes de oito mil homés, 
com q~1e dle PuH1tir C<!.n algúas v~ ... 
zes vinha dar mofira d~rredor da 
ilha, & do fuçceífo toma.r c;onfelho 
do modo que t~rfa em corncter a 
entr!lda ddla:A qual elle não com~~ 
J;era,(e Rodrigo Rªb~llo fo.zeq ~ t-Ofi-
re & balu~nr~, qu~ lh~ Affo,nfo d' Ai 
boq.u~rquç leixou or.d~n;}.do .que fo_ 
zeíl:e BO paílo Beneihrij na pqrte da 
ilha: .ond~ efrau.a hntn mur~ velho 

a Goa bu[car noffo amparo: aos 
quaes Affonfo d' Alboquerque def-
pois de foa vinda de Malaca, ( poil:o 
que elle Timoja era traueffo ) por 
memoria dos Íeruiços que foz na to 
màda .de Goa, & exemplo ao Gen.,. 
tio daquella terra, que as m,olher~~ 
& filhos daqucUes qu~ militauão ~ 
inorriáo por nós, erão amparados, 
ihe mandou .ordenar certa coufa de 
que [e manteudfem.1\1elrao <lef p.ois 
que foi em N.aríinga , não ta.rdo9 
·muito .que não foi chamado por o 
pouo do R~yno de Ouor , por fer . 
morto o irmáo,com g tinha guerra 
fobre·afuccdfaõdo Reyno.Ecotrio · 
era hom~m grato, t.aJ}to que foubc 
que Affanfo d' Albnquerque era vin 
do de Malaca, lhe n1andou algúas 
peças d.e (erill.ço: em que entrou hú 
2.ffonto forrado de .ouro ao modo 
de tripeça, .que lhe_ elRey de Nai:-
:fo:iga deu, quand~ _f~ .~lle efpedio 

largo & fobarbo fob1.e o rio , cQITT 
hú~ porta c.oino qqe já cm oµtrQ 
tempo fefezr::ra _alí aqudl.a .dcfonfaQ 
por gµarda.da.entra.da.<la ilha. PPri-
qµe 'corno to.da era .ccr.c.ad~ d~ rjQ 
largo, feg_urado dl~ paífo p.or for fil 
maes s::orreiite da ,terra firme~ fi~aµ~ 
o ma~s da ilha guardado .com p.olt-
ca vigia: & quando p f ~t.talquç.r 
01,1tra p.a1te f offe .entrada , pera foir 
dd a .depre.(fa~ não podia fer frnãp 

V p~'~ 
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per aq~i: o qual kg.-.r tomado, fi-
cau:i a o-ente ddh entrada perdida; 
& i_flo bera o que Affonfo d'Alb~
qurrgue lamentaua defpois da fua 
vinda. A qual obra Rodrigo Rabel-
lo por.enrãe-ouue por efcufada, por 
ter outras· da cidacle a que acoclir, & 
maes vendo que rv1elrao andaua cõ 
geLJte de guerra nas terras firmes~ & 
qu-e não auia nellas Mouros de gue 
temer a entrada da ii·ha defpois que 
McliqU'e A grij perdeo eíl:a.s terrfls 
firmes, & o Hicfalcáo com foas nc-
cupaçéíes da guerra éj tinha no fer-
rão, náo acod.ia a d las.· Pcró deípois 
que cllc Rodrigo Rabello vio !vfd-
rao desbaratado cõ a vinda de Pu -
láre-Can, & c1ue cõ. el!e [e ajL márão 

· os tvfomos do OLJtro pr~gador, có 
que 1 he vinha dar moíl:~as derredor 
da 1lha,& podia em jangadas,como 
da outra vez,cometer a entrada dd-
la: ordenou nauios de gaarda, por ... 
que tê ent,áo a vigia dos paffos era . 
encomédada ao.Tanadar CoO'equij 
homem de guerra & múi fiel 0ferui-
dor. O qual com certo~ Naiques, q 
faõ capiráes da gen~e de pé fe~undó 
vfo da rena, de noite & de)d1a rol-
dauáo os paífos de fuf peita : porque 
como elles eráodo .Gemio . Crtnarij 
da ilha ']Ue tinhã~ . nelh molher & 
filhos,táto imp)rtaua a elles aguar-
da da ilb<l, por lhe não ddl:mirem 
foa pobre aldea onde viuiáo, como 
áos no{fos a cidade ondi:: eíl:auáo 
maes feguros, & fobre tudo fempre 
o adail Diogo Fernandez orditlJria-
roente com a geilte de cauallo & 
p~ ~ e~l~ ~~~~n~da a gyros vifiraua __ _,, - ---· ... _ 

todolos palfos. E porque os de Be: 
ndl:ariJ & Agacij erão de 111ayor fuf_ 
peita: ramo que Puláte Can deu 
moitra de íi, m;indou Rodrigo Ra-
bello a hum Pero Preto morador 
da cidade que dkueífe com hú ba~ 
te! grande cotn algús ho~1é: & duas . 
peças .de artelharia em. o paílo de Be .. 
nei1ai-ij :& no de Agacij outros dous 
battis, em bum delles Aires Diaz, 
& no outro Aires da Silua por capi-
tão de todos rres, dando vifia a húa 
& outra parte. E elle Rodrigo Ra-
bello per muitas vezes caualgaaa có 

" . ; 1 II & ,.. 1 " ate quarera ae caua o: gete ue pe 
da terra, & ancfoua fauorccendo as 
aldeas: & daua rambern algúa mof-
tra a Puláre Can, que apparecia da 
outra banda do rio. Auendo já dias 
_éj a guarda da ilha procedia per eíl:a 
maneira, como Poláte Can rra ho.-
mem de guerra & de induíl:ria, or-
denouhúas jangadas per hús eíl:eiros 
'dentro do rio de Antrnx, q vinháo 
dar no pdfo de Agacij, mo{handO' 
que per aciuella parre auia de fazer 
a entrada: & pera iíl:o tini1a fuas Íll"' 
telligencias com algús gentios mo-
radores na ilba, que.como foffe dé. 
tro, que leixaffem os no!Tos, & fe 
ajuntaílem .com ellc. Do qnal co-
metimento que fez ao Gentio da 
terra CriCná hum capitão delles Q 
de[cobrio a Rodrigo Rabello: & 
paílàndo algús dias que eHe Puláte 
Can andou com elles ndl:e tracro, 
tudo induíl:riofamente pera que 
Rodrigo Rabello o foubeíle: rnan. 
dou dizer a eíl:es principaes q tinha 

.~onu?ca_9o per~ ~ negocio , que · 
pera 
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pera h0a tal noir:~o vieff~m efperar 
ao paíl? de Agac11. Rodngo Rabel-
lo como foi auifado deíl:a noite de 
·foaenrrada per aquella parte: man-
dou a Pero Preto ~ que eftaua e1n 
Bendlarij, que [e vieífe ajuntar cóm 
Aires da Si lua . Puláte .Can ·como 
não efperaua outra coufa, ti'nha no 
paffo Benefiarij genté preíl:es, & a 
nado paffarão a ilha fobre as adar-
gas & ceíl:os obra de trezentos ho-
1nés, que vierão Jogo ao longo da 
ribeira te o paífo de Agacij tornar a 
g.ente da terr~ , que eíl:aua ali em 
g~arda do pano Agacij. Aqual co.-

, mo tinha osolhosnomar,& ·o def-
cuido na terra: · quando fentirão o 

J 

ferro em fr, ouunáo . q~e a ilha e~a 
· cntrada'per muitas partes, & não de · 

gente que os cqnuocau~ em fua aju-
da, mas que lhe queria tirar a vida: 
& por iílo começou cadahum aco-
dir a fua aldea a poer em cobro m~
lher, & filhos. Aires da Silua, que 
efrau~ defronte na terra finne vigiá4 

do a faida das ja.ngadas, q~ando ou-
uio os alaridos dos Mouros, & ar-
der a aldea dos Gentios.que eíl:auio 
em guarda do paífo , pareceodolhe 
qüc: algúas jangadas das que elle ef-
pcrana,.erão paíladas da bapda dalé, . 
foi demandar a ilha pera ver [e as 
via: & não as achando, nem 1nen0s 
o Naique que eíl:aua [obre o paffo, 
torn'oufe .ao lugar que; ante tinba: 
-que er.a aquelle per onde ef peraua 

··que auíão de fait as jangadas,fegun-
·do.Ó auifo-de Rodrigo Rabello: pa-
:recendolhe que a grita· & arder da 
'aldea,, era algúa ~11aldad.e dos ~en~ 

) 

tios da terra feita per a ·induíl:r.ia de 
PuHte Can, pera que em quanto~
codiífo sili com 'os.batéis, íàir elle 
com fuas janga_das. A qual (ufpcita 
era afsi , porque não feria' Aires da · 
Silua tornado.a eíl:e lugar, '.,quando 
fentio o rumqr da gente que vinha 

·nas pagadas: & porque.o éfcuro da 
·noite & chuiqa lhe não Jaua vifia 
pera as cometer> conuerteofe .a má-
dar tirar com arcelharia a dino on- · 
d.e fen~irão o rumor ~gue c<iufou nãà. 
fe mudarem os Mouros donde efl:a ... 
uão: o que aproueitou muito ,pera 
fe faluare rü: ·Porque quando veyo · 
pela manhaã com a m<.ré vazia , & 
ó, mâr ef.prnyar muito) por ferem a-
guoas viu

1
as, dl:auão todos em [eco 

bús fobre coroas de aí:ea, outros cn1 
vafa: de maneir~:g .os noffos batéis 
. não podião ir a dles, & eíl:auáo hú 
pouco afaftados pera com arrdha4 

ria lhe fazer algum danno. Aires da , 
$ilua em quinto os tinha ali prefos 
ré vir a marê,d~u húa volta aos paf-
fos da ilha, & achou que yerdaqei-
ramente os alaridos & fogo, que 
ouui.o & vio denoire, erão dos Mou 
ros .& que entràtáo per BeneO:arij, 
onde; já da banda pa terra firme vío 
muita geme que qJ.teria pa.ffar per · 
búa jangada pequena .que cíl:auão 
fazc;ndo, a qual obra impedia que 
não foffe maes auante. Peró iílo a.~ 
proueiraua já bem pouco, porqu~ 
ante de fua viqda erão paffados al ... , 
gús Mouros de cauallo com : hLÍm 
golpe de genre de pé, que fe ajun-
tar-ão com os piáes 9ue paífaráo de 
noite: os qq~es como não acharáq 
" V z defrn-. 
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defenGõ na terra, meteráofe per que lhe deu a -n1efma nou:i de Co-
eífas aldeas ferindo & matando os gequij.Ao<}ualadail o capitão logo 
lauradores, muitos dos quaes, que efped io com quatro de cauallo que 
podi·áo efcapar daquelle primeiro lhefoffe atalhando & defcobrindo 
impeto, em fio a grão corrida vi- a terra, pera faber a§ parte andauáo 
nbão bnfcar o" amparo da cidack . os Mouros. Partido o adail, vierao 
Quádo o capitão Rodrigo Rabello ter com o capi[áo dous lauradores, 
os vio entrar delles banhados em & difk ráolbe que ( fegundo tinháo 
fangue das feridas que já traziáo, & fabido) aql1ella noite pelo paífo de 

-as molheres & criãças de peito po- Agacij entrarão até duzentos f\1ou. 
ftas em hum viuo choro: mancfoa ros, que fe meterã0 per eífos aldeas 
a grão prdfa ao adail Diogo Fernan a roo bar & matar: & que os Gan-
dcz que lhe foíle faber [e era -muira çares cda terra fe ajumaráo ~ os ti-

. gente entrada. O qual canto q. faio nhão cercado em hum couáo ern 
hum pedaço da cidade) topou mui- Goa a velha, os quaes aguardJ~1áo 
tos deites lauradorés qüe vinháoJ u- por foa merce pera os tomar ali ás. 
gindo, & diíl'crãolhe que ferião até mãos. O capitão por lhe parecer q 
quinhentos Mouros: & fobre eíl:cs db ~rJ a verdade de todo agucl le 
veyo o Tanadar Cogequij, gue elle aluoroço da terra & não perder a. 
mandou ir ao ca pirão pera lbe dar guella prea, tomou hum meyo ga-
razão do que fobia, em quanto elle lope: & chegando a hum cefo onde 
ada1l daua búa volta pera auer maes o adail veyo rer cõ elle, que vinha 
viíl:a da terra. Chegado efie Coge- atalhando a terra, virão os ~iouros 
quij a Rodrigo Rabello,contoulhe que lhe ficauão debaixo no valle 
·o modo do desbarato do Naique, em hum corpo de geme de até mil 
que efl:aua em guarda do paífo, ~ & quinhentos hornés , como que 
-que lhe parecia ( fegundo o que de ouueráo v.iH:a dos noílos, & iáo to~ 
noite [e po.dia eíl:imar) os Mouros mando hum refo. Q~ndo dle vio 
·poderião fer atê duzétos: & porém que o nun1ero da genre era maes,& 
pela noua gue lhe dauáo os laurado não eíl:aua no eihtào que lhe os 
res das aldeas,per toda a ilha andaua lauradores differão, diffe contrJ os 
muita gen_te efpalhada,como quem que o acompanhauáo: Pareceme 
vinha a roubar o cJ111po, ~ não que mal foube contar quem nos cá 
cometer a cidade. Rodrigo Rabel- fez vir: que vos parece, feobores, 
lo com eíl:a informação canalgou que deuemos fazer? Ao que refpon.-
com até trinta & feis de cauallo , & deo Pero Quarefrna: Nós temos a 
feífenta piáes gue fe ali acharão cõ cidade longe, & aqui não ha maes 
o Tanadar: mas em Caindo da cida· que bebda, & não vertela. Com a 
de, foi recolhendo os que vinhão qual palaura hi não ouue maes con-
fugindo té o ~~~i! ~ir dar co1n elle, folho (por não darem em.a detença 

-· delle 
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8elle aninio ao·s Moqros) qtie dizer quando o capitão deu Santiago, já 
o capitão em nome de Dcos: San- elle com.os feus o receberão com 
riago. Eráo com Rodrigo !'abell~ alaridos os noíl'os defpendei1do do 
i 1efk·feito dres fidalgos & caualle1- [eu ~lmazem de frecha$. E foi a cou 
ofOS' Mat1uel d'Acunha filho de fa afsi rompida & fauorecida de. 
·Tri!táo cf'Acunha, Duarte .de Mel- Deos, que no primeiro impeto d©s 
lo, que ficarão doentes quando Af- noífos os Mouros (e poferáo em 
fonfo d'Alboquerque pareio pera fugida, em bufca do mar, parecen. 
·M~ilaca, Pero ~refma que def- dolhe que podiáo achar algú fauot 
·pois foi prou~dor ,dos fornos d'el- dos fous:& foi tanta a matança nel-
Rey, Fetnão Correa & Balthafar da les neíl:a fugida, que algús que efca, 
.Silua ambos irmãos, Mcm d' Afon- paráo foi por feré tantos & os nof-
fo bum efpecial caualleiro de Tan- fos tão poucos, que em quanto fe 
gere, Bras B?_c~rr~ almoxerife da detinha com hús, fe poferão os ou-
cidade, o adail Diogo Fernandez, tros em faluo. E os gue maes fegui-
Baíl:ião Roíz que defpois foi juiz da rão efie alcanço, farão o capitão 
baláça da moeda de Lisboa, Fernão Manuel.d' A cunha, Fernão Correa, 
Chanoca, Lopo d' Abreu almoxe- Pero ~ref ma & Bras Bocarra: & 
rife dos mantimentos, & Francifco afsi lhe ficou o bras:o n1aes canfado . 
. àe Madureira .filho de Antão Diz_ Tornando o capitão •defta vittoria, 
do chafariz de Arroyos , Gonçalo chegou a elle hum homem da tc:r~ 
Rabello, Fernão Caldeira, An~onio · ra, & diífe qu.e per húa tal parre en~ 
Correa, mefire ~ffonfo çurgião, & trauão Mouros:· com o qual elle 
outros cujos nomes não vieráo a n1andou o adail a ver vifta da gen. 
noífa noticia, que per todos foriáo te, & fobre c(te homem chegou ou 
numero de até quarenta de cauallo, tro, & diffe q em outra parte maes 
& piáes da terra até cento & trinta,, perto vira algús homés que fe reco .. 
que [e ajuntarão com o Tanadar. lhiáo a hum tefo junto da aguoas 
Os Mouros todos vinhão a pê, & como gente: que não oufaua de Cair 
o capitão delle~ era hum Turco va- dali, a qual toda em feu trajo erão 
lente de fua peffoa, que por honra dos principaes, que lhe parecia po-
de capitão era trazido em hum an- derem logo fá tomados.O capitão. 
dora<:> hombro de quatro homés, fouorecido da virtoria ,ou porque 
de cima dos quaes mandaria a géte ·o chamaua o feu derradeiro dia,fem 
cpmo fe andaífe a cauallo. O qu:al maes coníideração com e!fes que-
naquella peguena demora que fe- tinháo os cauallos menos canfados, 
zcrão os noílos em fe determinar pozf(: logo na dianteira : & com·o 
vendo que feria confolta, & por era homem de fua peifoa &. defejo~ 
poucos nã.o oufariáo de os c~meter, fo de honra, entrando primeiro qu~ 
·cobrou_ ~oração ~ ~~ ma~c1ra que ~~dos pela entrada, per qüc fcruia ~ " 
- -- - · V 3 reco .. 
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í·fcolhimei1.ro o"i1de fe os Mouros que d'af:1te·om1eráô, com foa m6:rte 
quiterão por em defenfaõ, que era tudo efqueceo: & maes venrlo que 
hum lugar ingrem e & torneado de o Gétio da terra ::itaffalhad_o grande 
paredes de edificios éj já :ili eíl:eue- numero delle entraua clamando q 
ráo/nilhelogo derribado o cauallo a ilha era emrada de muitos Mouros. 
com hum zarguncho de arremeffo, E pofio que per r~girnen~o d'elRey 
& elle morro primeiro que fe po- os alcaides móres fuccedem aos ca..: 
deffe defemba-raçar, & per · o rneÍ- pitães, por o negocio da defenfac) 
mo modo Manuel d' Acunha que da cidade efbr em ·grande rifco, 8f. 
vinha enfiado nas ancas delle. Por- pera o gouerno della auia miíl:er 
que dentro ef\:auáo maes de ferenta hum homem de madura idade & 
Mouros todos gente limpa a pé cõ de muita experiencia nas coufas da 
o feu capitão .Pulate Can. O goJl guerra: a mayor parte,, da geme foi "· 
bufcou modo de paílar da terra fir- que a capitania delle fc de!Te a Dio-
1ne, & eílaua ali recolhido· porque go Mendez de Vafconcellos, em· 
foube do desbarato da fua gente: ~ que concornão as ,qualidades que 
'ª forrnna foilhe táo fouora~1d, que conuinhão pera iílo, viíl:o tambem 
eíl:an:do perdido & quaíi tomado como Francifco Panrója alcaide 
ás mãos, veyo a fer vencedor de qué rnó.r queft defifho do direito da fuc-
náo auia msya o'ra que, vencera mil ceílaó. E por elle Qiogo Nkndez. 
& quinhentos ho.més. E eíl:e perigo ficar prefo no cafl:eHo pelo cafo q 
de morre ouuerão de paílJr os ou.. atras fica, Francifco Coruinel feitot,. 
tros que vinhão tras efias duas tão & os ofliciaes da camarada cidade,, 
notauéis peíf~as, mas quando os & outras peífoas principaes lhe fo. 

· acharão atraueffados naquella en- tão com aél:o folenne leuantar a 
'rrada, & virão_ o que 1a dentro, tor- menage de prefo, & lhe entregarão 
narão a voltar, por não fer lugar em o gouerno da cidade com nome de 
que poddfcm vingar fua morr~, & capirão della. Aires da Silua,que foi 
trazerem os cauallos raes,gue fómé- dar no paífo Bendbrij [em frr fa-
te pera aquelle feito em andar fobre bedor ddlas coufas, andou a húa & 
clles· andauáo mortos: & fe Pulate a outra parte ver fe era algú~ gen:e · 
Can ti.ão eíl:eu~ra táo ten1orizado entrada na ilb~: & ramado ao paílo 

- parecendolbe q no campo andaua de AgaciJ, onde leixaua os Mouros 
gente groáa, de que aquelles Íeriáo em feco,achou que com a vinda da 
algús defmandados, primeiro que marê muita pane delles---erão reco-
dles chegarão á cidade , hmn & hú lhidos , & outros eíl:auáo em tal 
os matará o .Chegada efb trifie noua ·lugar, que lhe não podia fazer daH-
_á cidade da morre de taes pelToas, no.Andádo na qual diligencia veyo 
ouue nella gr_ande confofaõJporque faber per gente da terra que decião 
~~nda qu~ ~-i~~h~o Çabid9 da ~i~to!i~ á ribeira bufcar amparo do mal.que - - - ...... ,_ - fe fazia 



LluroSexio: Foi. i56. 
fe fazia nas aldeas ~ qüe a terra erl da fori ale{a que cameçou f 4 
~hea d~ Mouros de Plffa~~ Can que z.er: f.5 o maes que aconteceo 
currara de noite & ante m.anbaã per no tempo qtte a cidade ~fteue 
0 paífo Bcudlarij. Cõ a qual noua, d ' l'r. /L L 
de que foi logo maes çe11.1ti{kado cer~a ª' te J e ne a an.rar 

d d loao Machado hum PíJrtu- ' com o gran e numero e Mol}ros . . _ . 
qúeac.od!áoaoyono .deAgacíjver gues que -andaua en-tre os 
fe poderiao paílar em Jangadas, de- Mouros. 
t.erminoufe que foa eíl:anci~ ali era 
efoufada, pois os Mouros tinhão r~ ,~;7' Hidalcão como foi. 
r4nras partes per ,onde .étJtrar: & ~f /, ~1~1§ , cerri.ficado :<kíl:a ~ntra.
maes que da. cidade não lhe vinha . ~ ~ · 0 da da ilha (em for per 

. ~ )-O . re,cado,.coino occupada qn algúa · J~ ~ carta d~ Pulate Can, & 
grande necdsidad.e: E com eíl:e fun- da forraleza gu~_ fazia 
damento [e fo1 a ella , onde achou 110 paíf o; & out~as coufas como ho.. 
os trabalhos que diffemos: & a par- mem i[ento, começou de tomar 
tida dellefez que a gente de Pubre prefonção que não d~aua muit<J 
Can paífaífe maes prdtes &. á fua fiel nas coufas· de fell [enuço: porque 
vontade, por lhe não fer defendida j~ d' antes não lhe refpondia com.º 
a paffagern:' O qual Pulate Can co- rendimenço das terras firmes , · d1 .. 
mo homem, q·ue fazia fundamento zendo defpender tudo corn a gente · 
de por.em cerco a cidade, quiz fe.. que trazia a foldo pera as .defende.r 
gurar a entrada & faida na ilha faw de nós.C0 m a qual fof peita an,te que 
zendo no paílo Bendl:arij cauas & elle Pulate Can [e fezeíle rnaes po-
vallos pera de vagar fazer' húa fort~-- derofo, ordenou de i;nandar outro 
leza: tomando parte de hmn ·ourei.. capitão , & foi hum [eu cunhado 
ro, por lhe não ficar aque~le p~draf- . p.er nome Roztomocan,_a qµe .ºs 
to Cobre; a cabeça, donde poderia . no!fos chamã9 Ruzçalcáo: porqu~ 
receber danno, & com pouca arte- por.fer pdfoa tão principal,~ mae_s 
lharia lhe podiáo defender a (eruin-· por leuar atê fere mil bomes , em 
tia da terra firme, donde ef peraua que cntrauáo muitos Mouros bran-
todo .feu prouimento. cos de.roda nação, Pulate C~m lh~ 

CAPITVLO 1X. 

(! (orno 'o Hidalcão 1,1'andou 
· · outro capirãofo6re Coa , é5 

· 0 modo que teúe pêr a co.7n nof 
/A ajuda EtnÇ.:tr P :d .. 1- ': (an 

obedeceri~. A qual coufa fuccede_p 
pelo contrario, cà Pulate ~a11 (o 
rpoíl:rou mui aggraua~o: d1ze11do 
que o Hidalcáo lhe tomaua foa,h~~ 
ra em mandar a elle Roztomocan, 
pois com tanto fanglle vercidq to-
mar_a aque~la ilha, de que o ~1and_:i:· 
ua tirar : nao tendo delle H1dalcao 

y 4 recebida 
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recebido mat:S ~jud2s p"era eíl:e fei.. nome Duarte Taudes; que dp àu-
to, .qoe hús poucos de hoiT)és que tro cerco paílàdo fora ali cattmo,& 
per [eu mandado ttouxcra logo no andaua lá com ourros'.- que foráo 
principi.o dagnella guerra, & que tomados com Frrnão Iacome. Per 
cudo o maes tê ac1 u~lle eíl:ado er.~ o qual lhe mandou dizer que o ;Hi-
induHria & trabJlhcs dclle Pulare dalcão eíl:au.1 em propofito maes· 
Can. Roztornocan gu~:indo o vio de ter paz & amizade comdRey de 
tão indinado & folm t;m pahiJras: Portugal, que andar com feus capi-
confirmou o que fe ddle Cuf peíta- rães em continu~L guerra , & gue 
ua. d.br meyo alcuantado : & co- com eih r~i1çáo dte não mand~ra 
mo homem prudente & rnanboío maes gente ' fobre aquella cidade, 
frz a dle negocio dous roíl:os, qt'e pofio que era húa das coufas maes 
ll}c mL1iro aproucitarão pera r~do principas:.s do [eu efiado : porque 
lhe ficar na mão. O primeiro foi a maes dbmaua ·a amizade à'dRey: 
PDbte Can, dizendo1he que não fo. de Portugal, que a propriJ ciclade 

, . poJia negar el!e Pu lare Can ter co- em íi , com , ramo que a renda das 
metido aquelle feito éomo ·caual terras firmes .fica!Ie com e1le Hidal-
leiro. que era , por o qual merecia cão da ma1;eira que entre elk· & 

.mcrce ao Hidalc_ão, & gue ellelhe Affonfo d'Alboquerque dtaua af-
. · efcreucria como as coufas eíl:auáo fenrado. E porque ·ao prefente dle 

em n1elhor elbdo do que lhe fora era N11 Ivlaléica, o I-fidalcão feu fe_ 
. 'd-itro : gue a culpa de dle ali vir~ fo., · nhor ·o rnandaua a duas coufas, a 
ra delle mefmo Pulate Can não ef- primeira la.nç~r dali PulateCan co-· 
c-rener ao Hidakáo o qu~ tinha fei- . mo perturbador deíl:a paz, mui en-
to, & :rnia mifiá pera ac~bar dele- carniçado nos roubos da terra, per 

' uar de todo aquella . emprcfa na onde fC'm licença do Hidalcão co-
mã<J·. QE_e entretanto comu com.. metera entrar naquella ilha: & a fe""'. 
panheiros fezeffem o que conuinha gunda ~frenta[ dh paz com dle ca~ 
ao feruiço de fcu fenhor, fortale- pitão. A qual frgundo tinha enten .. 
cendo bem aquella fortaleza que dido,Pulate Can contrari,aua,. & to .. 
tinha começado tê vir !·ecado do do o feu negocio era ir ;mante c01n 
Hidalcáo : & que elle confiaua aqt1ella guerr~, como homem que 
fer tal, qual conuinba a foa bonra. fe via rico & bonrado.defpois que a 
O outro rofio que dte Roztcmo- começou. E que a lhe defcobrir o 
can fez por acbar efie Mouro rão que p;dfaua etn vcrdade,elle o acha-
aleuantado,'foi difsinrnlar luas coa- ua rebel aos regimentos & manda-
fas por não virem á notida de ro. dos do Hidalcão , a qual coufa dlc 
dos: &.mandou fecretaméte aDio- di[simulaua , té faber dell-e- Diogo 
go Mendez de Vafconcellos capi- Mendez o que dercrminaua Cobre o 
f~o ~a ~~da~~ hL~t_!.l ~o!tugues per negocio defia paz,q lhe o I-Iidalcáo 

inandaua 
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nian~aua dizei~~ - Porquê querendo , fazer a forraÍeza:cõmeçou 11ot1an1é~ • 
elle aílenrar ndla,conuinha primei- . ce a [e fortalecer maes-com dezafe1s 
ro darlhe húa certa ajuda, gue auia · mil homis que tü1b~ cõíigo,dos que .· 
mi(rer pera .lançar Polate Can da- · elle trouxe & de outros que ficarão 
quella fortaleza, & todólos feus fe.. de Pulate Caü,gue lhe logo obede-
quaces q erâo confrarios a efta paz:· ceráo P.ºr fer pdfoa tão norauel, & 
a.qual ajuda era de algú~ batêis & pera _iílO amoH:rou os graodes po-
artdharia ndles, que foíkm ao paf- deres qu·e trazia do Hidalcá9 feu J 

fo BeneHarij em fauor delle Rozto- cunha.do. Pcfio ern paz fcu arrayal, 
mocan.Diogo Mendez quando via a primeira coufa em· que · moíl:rou 
efie recado,auído. confdho com os a Diogo Mendez que tratara cotn 
principaes da cidade, .& c?l~ o me{.:. elle cautellofamente como bome1n 
mo Duarte Tauares,o gual engana-' · de guerra: foi mandarlhc "dizer gue 
do de Roztomocan não fomente ._elle tinba. já ddpejado a fortafezà 
pr~metia . liberdade dos outros cat- · daquellc trédor Pula te Can ,gue dahi 
tiuos, mas ainda daua grandes eÍ- por diante não lhe ficalla maes por 
peranças de outros negocios acerca fazer,q defpejar a elle daqnella cida.· 
do Hh:lalcão faltar de todo as terras . de cabeça & principal apú1to de feu 
firmes, cor10 todolos da cidade~ fenhor o Hidalcão, que como am1-
frauão necefsitados de feu prouimé- go lhe pedia & acqnfdbaua que a[si 
to, & do que conuinha a dcfenfaó o feze[e,& logo,fe não q o ir.ia dle 
delle:pareceolhe vir aquelle requiri- fazer .Aueria neH:e rerrl'po de11rro na 
menta de Roztomocan .. ordenado cidade Goa atê mil duzéto's ·& cin-' 
per Deos: & jun~amenre todos fo... coenra homés de.peleja, os quatro.· 
ráo que logo fe lhe deuia dar a aju-, · centos &cincàent~ Porruguefes,en1 · 
da qúe pedia.ante que ambos fe cÕ- que entrauão trinta que logo, cqm 
certa!Tem ,& ai1enrar a paz com elle o nouo cerco de Pulate Gan Diogo 
Rozfomocan té a vinda de Affon- Correa capitão de Cananor mádou: 
fo d' Alboquerque, que a confirma- em focorro, de gue vinha-por capi~ 
ria,, & maes pois era conforme a© · tão EranciÍC"o Pereira de Bcrredo,& 
ciue elle Já mouera.Finalmeme fem· todo los maes erão Canarijs da terra~: 
maes cautella Diogo Mendez o fa_ Os q1:1acs na entrada qgc: os ·N1ouros 
uoreceo per ,rnâr, como elle pedia,. fezeráo na ilha,fo recolherão ácida-
com que lançou Pulate Can f Óra da de -com fuas molhere-s & filhos, & 
fortaleza:o qual indofe aggrauar ao pelo tenipo em diariçe forá~ mu~ 
Hidalcáo daquella inj~ria te11dolhe. pro.uei-tofos: porq como o. c;~réo da', 
tanto feruiço feito, lá lhe deráo fe-· cidade durou muito,& os corubates 
eretamente peçonha, c9m que aca. er~oa ·meude,ell~s &.as -m0lheres a-
bou.Roztomocan cotno ficoli def~ judauão bem, não lhe faindo,da éa-
afiombrado d~l!e , e111 lugar_ ~e dcf: bc)a de ~i~ & ~e ~1oite 9-s cefios dª\ 

rega.. 
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terra &. os êocbos de barro , aco- far a cidade. Peró de{pois qt.Je Roz~ 
dindo a rapar & repairar com hum · tomoc~n entroq r<:rri o noílo mo ... 
feruor , como fe foráo os proprios do dG pelejar, não c.ur~ú maes da-
Portrnrnefes. Temendo os noffos quella _orde.m de r:rauar efcar~mu ... 
logo quando fe acolherão á cidade, ça por os tirar a campo, como er.~ 
que com a entrada deíl:a gente alem fua tenção : mas de propofüo y.eyo 
de não fer mui fiel, anião de padt- _com grande corpo de gente a ef-
cer á fome, por os poucos manri- cala víib com.bater os mpros d~ 
roentos que auia nella : & elles fo- cidade, dandolbe combates fl)Ui 
rá0 caufa de vire1n de fóra nos me- apreífados & contin.os ; por ter qn-
fes ·do inuerno,que fora o de mayor ta gente · côm Ílgo, que a ~eparti~ 
trabalb9. Porque como os n1ora~ em quadrillus pera de dia & noi-
dores·das ilhas Djuar & Choran eráo te: & querendo entrar per cima do 
feu~ parentes,& muitos ddles já iia- muro nouo ·que Affonfo d'Albo-
<los com os Porrngue[es per via das querque fozera:;tomarão a\gúas latJ-
. filhas que eráo ·cafodas com elles: ças que os n~ílos · tinháo poíl:as ao 
acodiáo com grande perigo de fuas longo delle, & começarão co,ine-
peffoas furtadamen.te por amor dos . ter a porta da entrada com rae & 
Mour~s com quanto podião auer vetn : & entre todos quê fe naq~eL 
pera prouifaó da cidade, não foro é- le dia maes moíl:rou em fazer·cou-
te como vaífallos fiéis , mas como fas f6ra do que · fe póde efperar do 
parentes, que fo~ húa das mayorcs alento de hum homem, foi hum 
ajudas que os noífos teuerã<?. Dia .. Francifco de !'vfadureira, que era ca-
go Mendez vendofe engan:tdo de fac o 11a- cidade. Nos C)Uaes tres 
Roz omocan, ilgum tanto fe cem- combates não fomente vieráo com 
folc;m em fer per cõmum c_onfelho os noffos a mão tenente, mas ain-· 
de todos, & peró que neíl:e primei- da com bombas de fogo ouueráo 
ro ardil delle não teue muita _cau :- -da fazer grande danno, fe não fora 
tella , dahi em diante teue grande no inuerno , que tolhia as cafas pa_-· 
cuidado & dobrada diligencia~ por lhaças ·dos moradores não toma .. 
recompenfar húa coufa por outra: rem fogo: & fe pegaua, daua lu-
repartindo a vigia da cidade cm gar a que o apàgaífem, com que a 

~ · cH:an€ias per e!fas peífoas maes prin- gente da cena tinhà affaz de tra-
cipaes. E poHo que os Mouros lo~ balho : porque como efie era o 
go nos primeiros dias víeráo dar feu apofento, não auia outro am-. 
vifta á cidade, fempre daquelle co- paro , fenão aqoella pouca de olla 
metimento leuaráo a pior: por f~r de que as cafas erão cubertas, & de-: 
per entre os vallos que foráo dos fendia a elles do fol & chuiua, porq 
arrabaldes que Affonfo d'Alboquer- ambas eíl:as coufas efcaldaua aquel .. 
,que m~~~ou de~faz~r J p9~ d~fa~a: la pobre gente da terra. Alem deíl:es 

~. dous 
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dous fogos g lhe efcaldauão ~s car-. cdl:e~ trabafhos do cerco' fon:ie, & 
nes, auia ourros dous artificios que temor, que os rnaes arormentaua .. 
os maraua & trazia mui a!fombra- erão prouocados per qurros gu~ 
dos,q~1e erão as bombas de fogo,& andaqáo com RQztomocan, & 'f.à..: · 
hum .tiro groílo de metal dos nof- hião· ferem eftimados dos Mouros, 
fos gue no _cc;rco paílado nos to- dandolhe bom foldo [em fazer dei- , 
rnaráo : o ql1al Roztomocan rnan-- çâo d~ lei ou feéta qÚe profeífaua, 
dou pór febre hum.tefo, que de[co- fomente que foffe caualleiro de foa 
bria a cidaàe, & táo vizinho aos peífoa . . Por caufa do qual coíl:ume 
muros, gue não .Podiáo andar per daqudlas partes fe achão i1os feu~ 
aquclla parte fcm ~perigo de morre, arrayaes todo genero de homés ora . 
& dentro nas caías os~ matar. So- fejão Chriíl:áos, ora Gentios, Iu-
bre efie trabalho & omrosJ que por deus, · ou Mouros ~ como 'pelejão 
ferem 1moitos,os paífamos per fom,.- bem,não querem maes delles : & fe: 
ma, teueráo o mayor, & q os maes acercão de ferem Mouros, recebem 
atormentou, que foi falecc:remlhe grao de honra em lhe dar cargo da 
os mantimentos: porgue chegou a . geme. E o que maes animaua a dl:â1 
tanto, que hum fardo de arroz qne noffa gente defefperada alem de fa ... 
teria o bra de dous alqueires dos nof- bere mo vfo dos Mquros pera os fa-
fos, valia vinte pardaos de ouro, que zer fugir 'pera elles, era faberem que 
{aõ da noíla moeda fete mil & du- :mdaua lá auia m,uito' tempo hum 
z~ntos reaes. De maneira que toda- Portugues per nome Ioão Machado,,' 
las necefsidades ficauãà fobre a vida que Roztomocan trouxe comíigó. 
ddb gente pobre da terra, & afsi de porfer homéeíl:imadcentreelles,&1·, 

alglís dos no{fos qne não tinhão a.:. a quem o Hidalcáo pelos feitos dé · 
quella pofSibilidade pera dar tanto fua peffoa dera a capitania de ·cerra. 
por hum fo1:do de arroz'· que era o :- gente,& cargo dé todolos lançados· . 
cõmum mantimento de que todos · noífos : & cõ. eíl:a fama foi a coufa .,. 
naquelle tempo fe mantinhão,por- em tarito crecimcnro, q fendo já I~ : 
Glle ao prefente já a'mayor parte dos , dez'oito homés de gente vil, come.:'. 
no.ílôs vfaõ de· pam ama!fado , co- çou entrar rio coração de algúaspef., 
mo ndle Reyno de trio-o que -lhe foas de· n1aes qualidade. Finalmente1 

vae: de f ó~·a. Finalmente ~uue tanto auendo já entre eíl:es da cidade,&·os 
aperto de fome, que muita gente outros que erão idos, inrelligencias 
da terra fe acbai.ía morta pelas ruas, do modo ·que au~áo de ter pera fc 
& algüs homés baixos dos rioífos paífar hús poucos delles, porque o 
entre · fome & defef peração pare- . capitão Diogo ~iend.ez trazja gran-·, 
cendolhe que a cidade auia de f er de vigia. niílo ·=elegerá o. os da ci-·· · 
entrada dos Mouros ', lançarem te dade hun1 dclles, que fe tba_mau.a 
c~1~ ~!le~ : porqt;e a!e~ ~~ fugi~en1 Per~ ~~~~~s .. h~1n~m v~!~~te .. de Iua: 
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'Da Segunda Decada 
p.dlOa, & fraco na fê , fendo já ca~ 
facfo em Goa que naquelle cerco o 
tinba feito mui bê. O qual poíl:o a 
cauallo húa quinta feira de Endoen-
ças faio da cidade a efpora fita publi 
camente a klançar cõ os Mouros, 
cõ efie ardil cõfolrado pelos outros . 
que fié:auáo: que logo á fella feira 
feguinte a tempo qde a repartição 
da guarda & [erui~o da cidade cabia 

. a eiks da confulta daquella infernal 
obra, Roztomocan manda!fe géte 
pera os recolher ao tempo da foa 
{àida;porq. a gente de cauallo da ci-
dade auia logo d~ fair-tras elles.Par-
cido Pero-Bacias per aqlla maneira, 
como leuaua bom cauallo, pcíl:o q 
ouúc repiqueá fuafaida,& odemo-
11iõ dá melhores pês ndl:e.taminho 
.pera faluar o corpo com tanto que 
fe condene a alma, foi logo alonga-
do dos noffos, & metido entre os 
Mouros. Ioáo Machado, que lâ an-
daua como homem éj trazia o pei1-
famcnto no que a diante fez, & via 
que os l'loífos fe lançauão, afsi por 
razão de lhe fer dada a capitania del-
les, como por os auifar de não di~ 
zerem o trabalho que i'a na cidade, 
foi logo receber Pero Bacias. E a-
partandof c con1 elle pelo campo, 
diífelhe: ~ coufa he eH:a~ Tanto 
mal ha lá, q já começa entrar pela 
gente de cau~llo? Senhor, refpõdeo 
Pero Bacias, fome & trabalhos cõ . 
dcfef pera~áo de remedia faz com.e-
ter eHas coufas,& ó principal he na 
cõfian~a da voífa efiada e~. Então 
~omeçou de propor o caío a q era 
!do10 que lhe Ioão Machado foi rc-

- - - -- - -- - - ~-

prendendo como çatholico , & ca-
ualleiro: & dizédo taes palauras re. 
prefentandolhe a verdade q tinhão 
da fê,& o dia que era,com que Per9 
Bacias começoq chorar como ho .. 
mé arrependido daquelle comf:ti. 
mento íeu. E porq no feito,.cí:Ioáo 
Machado no dia feguinte foz, qJoi 
fdl:a feira da redenção noífa, faluou 
a cidade Goa de fer tomada pelo q 
efiaua ordenado per algús maos 
Chrifráos,& delle fizemos já méção, 
por memoria de tão cacholice ba· 
rão & .esforçado caualleiro, como 
dle moíl:rou fer i1efie dia, peró que 
per fortuna de degredo foi áquella5 
partes: diremos a caufa deile traba~ 
lho, éj o posem eíl:ado de andar tan 
to tépo entre os Mouros. Eíl:e Ioão 
Màchado era natural da cidade Bra-
ga homé de boa linh~gem, & fendo 
n1a11cebo eftaua em cafa de hú. ab-
bade feu tio, onde: fo veyo n~morar 
de húa fobriL1ha defie abbade d' ou-
na parte f em elle fer parente della: 
& porque o cafo chegou a .ella em..: 
prenhar, temendo Ioáo Machado a. 
inclinação do tio , fogio com ella 
húa noite alongandofe da abbadia 

d .- I quanto po crao, te que a moça por 
uáo fer cofl:umada andar a pê , não 
podia dar hum pallo . Cheg~ndo 
ambos com efie t.rabalho a hum 
cafal, era o laurador tão caridofo, 
que ne1n os quiz agafalhar riem alu .. 
gar húa befia . João Machado; an..: 
dando em hu1n alpéndere que.o 
laurador tinha ante a porta apatpan-
do 0nde fc agafalharia com a Jíl1{)ça 
por fer de noite, foi dar com húa 

- -- -. ---· - - - - - albarda 



Liúro Sexto. Foi. r 5CJ: 
~ilbirJa & todo feu auiam.e11to: per ás· rerras do Prdl:e Ioáo Rey d~ A .. : 
os quaçs íinaes fenrindo que anda- bexia. No quãl Reyno de Camb~yª 
ria a bdb fóra a pacer, caladamen~ dleue bum répo, defpois paífou~ 
rc a foi bufcar: & táro que a achou, · ao Reyno Dec~i1 por ouuir dizer q 
vieyo pela albarda , & partirão am- per lá poderia maes facilmente che .. 
bos. O laurador qua'ndo veyo a gar a noífas armadas, qlle andauãa 
manhaã fendo Já. alto dia que não paquella co'Ha: & que em quabro 
achou a beíl:a, :rndou de húa a ou·- ifto não podeffe fozer , andaria ga-
rra parte tê que pola albarba que nhádo foldo com aguelles fenhore$ 
não vio,elitendeo o cafo: & me- do Reyno Decá,onde andaua mui• 
reofe em ~aminho jornada por jor- ta gét_e das partes da Chníl:andade. 
nada, ré que veyo· dar com João . No qual teqipo que elle andou nas 
Macha-do á entrada da cida0c de guerras, q o Sabayo fenhor de Go~ . . 
Coimbra. O qual ,pagandolhe i11lli ti?ha com fens vizinbos, ganhou 
bem o aluguer de foa beil:a, & dias tanto credito, q o fez capitãà d'al-
que pos .no caminho, & rnaes a en- gúa gente:& com eíl:e crediro o Hi..-
treg~ ddl~,pedindolhe perdão por- dalcão, morto feu pae,o tra~tou : & 
que a necefsidade obrigára a fazer o por iífo como homem éj lhe podia · 
qL1e fez: pe~ ourra parte foife á juíl:i- 'muito feniir a·o que vinha Rozto- · 
~a, & fez prender a Ioáo Macha~o, rnocan, o enuioLl com elle.·E pÇ>íl:o 
que eíl:auacom fua amiga em -húa ·cfa téçáo de Ioão Mach.~do fempre 
dlalagem. Fmalrnenre elle foi ac- foi virfe pera nós, parece gue per-· 
cufado de ladrão por razão da beHa, mittio Deos éj não foíle fenão neíl:e 
& de forçador por caufa da moça: tempo, pera mofirar duas coufas ~ 

. & a lhe valerem ordés/oi degreda- <jUe elle mefmo Deos o mandaua. 
do pera S. Thome pera-fempre. No em tal eíl:ado,como a cidadéefbuaJI 
qual tempo e!Rey dom Manuel por Aríjo de faluação & cufiddía:& 
mandanqo Pedraluarez Cabral pera a ~mtra;gue n iílo fe moil:rar~a a fé .& 
a India , lhe deu eíl:G & outros de- virtude delle Ioáo Machado, que fe 
gredados pera os lançar nas terras, vinha pera nós, não · em tempo do 
perque foíle, p~ra .defcobridores: no!fa · profperidade, mas quando ' 
& acontecco a forte a Ioáo Ma- . muitos defef pe~ados por razão. 
chado ficar· em Melinde (como eí'- das coufas que lhe iriáo contar, {e 
creucmos : }_ & porque não achou,. íàiáo ddla: as quaes ferião m~ito 
entrada pera ir pelo ferrão ao Rey- p~ores da fua boca, · do que pa~au~ 
no do Prdl:e Ioão ., andou per t0.. em v~rdade, a fim de abonarem· a: 
.da .aquella coil:a, té1 que [e foi em maldade que c'ometerão. Fjnalmen~ 
húa nao a Cam~aya, fendo já a efie te dle veyo ào ourrq dia que era 

· tenlpo morto outro feu cornpa-· fdh feira de Endoenças com all 
• uheiro que onuera de entrar. cõ elle. gús ·Porrnguefes q 1pode prouocar ~~ , -- · ~ -· · - -~- -• - ·· · - falllan-
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q)a s_egunda 'Década 
íal uan.dofe a vnha de cauallo. por ós 
M.ouros virem tras elle: com a vin-
da ·do qual forão prefos algús da-
·ciuelles que eráo na confo~r: de Pe~ 
ro BaciasJ lançaüdo o cap1tao, fama 
fcr por outra coufa, por n~o ahm-
roçar a cidade com numero de tan-
tas & taes peíloas , como entrauáo 
11dla maldade. 

CAP ITV-LO X. 

$' ·(omo deJPois da q;inda de 
1 oão Machado á cidade Goa 
f5 principalmente com 'ache-
gada de Manuel de la (erda, 

-"Diogo Fernandez, lo~o f er-
rão-q lá andau~o, f5: déjpots 
com -a çhegada .de Chrifioitão 
de 13rito,que defle Reyno par 
tio corn dom Aires da Gama, 
q erão d1t armada de dõ Ga~ 
eia de JV:.!!!onha : ella ficou lt-
ure do$ grandes trab~lhos q 
teue. 

O M a vinda de Ioao 
Machado, & dps que 

IWi~~?) vierão com dle, que 
:.'\ . foráo noue peífoas,em 
_ · · q entrauáo parte dos 
cattiuos que-tomarão com Fernão 
Iacome,ouue na cidade muito pra-
zer: porque fe:ntindo em fias nec~f
fidades que· padecião, & verem hú 
homem q auia tantos annos qué an 
claua entre 05 Mouros tão fauoreci-
~o ~ ~fi~mado d~lles, la11~arfe na 

cidade cm tempo~guc muitos fogi-
áo della,animou t1ão fomente o co~ 
ração daquelles q eí1alláo em m~o 
propofüo de [e p:i{far aos Moúros, 
mas ainda toda a outra g~nte. Porq 
como er.a homem prudente,& Cabia 
bem reprefentar as coufas : atsi fala-
ua nos Mouros, & máo modo que 
os no.ífos tmháo de pelejar com d-
les fegundo fcu coíl:ume, que pare ... 
ceo a todos que eíl:e homé afsi polo 
modo de fua vinda,como' pobs ra-
zões que da.ua, era vindo per Deos! 
pera faluação daquelle feu pouo. A · 
qual coufa logo começarão ver ,per 
que como os Mouros correrão á ci-
dad~ na faida que O$ noíf os fez~ráo. · 
logo leuJráo_a melhor pela doutri-
na de Ioão Machado, de maneira <Í. 
dahi p~r diante já fe não chegauáo 
aos Mouros, tom.o faziáo : potquo 
como elles vfauáo de frechàs & ef-
pingardas a cauallo , & os noffos 
queriãolhe refi{hr a bote de lança~ . 
primeiro que chegaílem'a elles, era 
o Mouro poH:oem faluo,&elles fi-
cauão comas frechadas & pelouros 
metidos no corpo : o que tudo f; 
mudou -com a vitida de Ioão Ma-
chado.Porém em dia de S.Iqáo Ba·ll 
tiíl:a oU'uerão os noílos de fe per-
der ,porque como já aridauáo fauo~ 
recidos em algúas vezes q fe reuol-
_u.erão çm peleja com os Mouros, 
ndte dia por reuerencia do Canto,& 
macs por feregi coíl:umados fegúdo 
o vfo de Hef p::inba de caualgar & ef-
.caram uÇar nelle : vindo Roztoma .. 
can correr com atê duzétos de ca-
uallo,fairáo a elle que [e posem hú 

' tefo: 



teto: dcttas do qual eíl:auáó -em cil- · 
}:J.da' obra ele fet~céws piães,que em 

. os noffos fe iguando no alro cbm 
os de ·cauallo, tomaráolhe as coíl:ai; 
por lhe não.ficar acolbeita pera a ci-
dade. O qt.1al feito alsi aos Mouros, 
como aos noílos cuíl:ou muito fan-
gue,ôÇ da no{fa parte morrerão de-
zafete, & delle.s hcJráo no campo 
muitos morros, afsi ás lancadas co-

~ . 

mo da artdhatia .que lhe tirou do 
muro ao .recolher dos noífos. E dle 
foi o derradeiro trabalho dos mui-
tos de peleja, que per er11aço de tres 
mefes teuerão, q farão na força do 
inuerno,fomente lhe fic9u o traba-· 
lho da fome: pera, q foi neceffario, 
ainda que era nos mefes de Iunbo 
& Iulho,etnque o inuerilo curfaua, 
·cadabum per foa ve~, irem Francif~ 
·co Pereira de Berrédo em húa fuíl:a · 

· a Bat1calá bufcar mantimentos : a 
qual com muitos paraos trouxecar-
regados delles, & defpois em outra 
fuíl:a foi Baíl:ião Raíz.E poréj qu~n
do elle tornou com elles,entrou cõ 
a fufra ·toldada, & embandeirada 
moíl:rando muito prazer : ouue(ão· 
os Mouros queaqudla feíl:a ilão era 
por mantimentos, mas que leua~a 
l1Ql1a qlle naos do Reyno eráo che-
gadas a algum porto daquellacoH:a: 
qne os defcon{olou muiro,yédo for 

. paílado todd o inuern'o fení rede-
uado nas mãos a cidade, como cui-

. darão no ,principio d~ entrada da 
ilha. Peró ainda q nao vieráo naos 
do Reyno~ veyo dabi a poucos_ diàs 
a armada de Manüel :de la Cerda, 'q 

. ficou,pôr c~pitá? do mar, & im1er7· 

nárà em Cochij: que rdl:ituio a vida 
a todos em fua chegada . : porque 
não fomente lhe trouxe mantimen .. 
·tos gue.era o principal que então a-
uiáo rniíl:er.,m asainda clle &, outros 
capitães com a gente que traziá© 
folgad~ do repoufo do inúerno, to:-
maráo logo fobre íi a defenfaõ da 
cidade.No gual tctnpo tambt veyo 
Diogo Fernandez de Beja, que ( co- . 
n10 diífemos) Affonfo d' Alboquer .. 
que tinha i11aodado desfazer a for.:. 
talcza de Socotorá , .& dahi ir a 
Ormuz buicar as parcas: o qual 
negocio elle ar'abou mui ~em . E · 
ao tempo que . chegou a Ormuz, 
era elRey ido com htra groífa ar-
mada febre . a ~lha Ba,rem (da qual 
icr.1 adiante dir'emos a caufa) & 
.com ,elle o feu gouernadór C0- . 
ge Atar , com que a cidade dl:aua 
tão [ó de geiltc , que bem a pode~ 
ra Diogo ·Fernandez tomar: peró 
elle ·11áo qu1z maes ddla , que. as 
par~as que lhe entregou Raez 1:'Jor .. 
dim guazil d'elRey, gne ficou em · 
feu lugar. E. ne~es caminhos que , 
Diogo Fernandez fez té ,chegara 
Goa , tomou algúas naos d~ pre~ 
fa de . Mouros , com <]Ue elle & 
os de fua companhia vieráo ben:i 
pagos d0 trabalho do caminho: 
&_ rrouxeráo prouimento de mui ... 
tas coufas , de que a cidade -eflaua 
desfalecida. Afsi que com .a vinda 
deíl:es dous capitães, começarão os 
no~os tomar algum anim_o, com q 
fezeráo faidas contra os Mouros,~nl 
l~úa das quaes receberão 1nuito dan~ 
110: porque matarão, dom Antonio: ' , - . . d~ 
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''Dçt Segunda · D ecàda ,, 
.de Lima filho de dom Rodrigo ele . de fao Thome~onde fe repairarão d~ 
Lima, & Atitonio de sâ capitão do algús ma.fl:os, que 1~1e quebrarão CQ 
11auio Rofa iro; natural d' Alhandra, hü t~mporal: & partidos dali, che-
& otltros dous: & ferirão ·Manuel garáo ao porto de Antepára: on~e 

. de Soufa Tauares,J:?iqgo Fernandez foráo bem rftcebidos com refrefco 
tiç; Beja, & outros. Don~e ~fabi por que lhe os da terra trouxerão,& afsi 
ciante por confelho q Diogo Men- algum pouco de gengmre, porque · 
dez teu~,aflentou com os antros ca- como náo tinháo faida delles,náo [e 

, pitáes náo faire·m 'maes ás corridas dauão os cafres muito a o [emear . 
. do~ Mouros , poi~ nelbs recebiáo Daqui correndo a cofia ,_forão ter 

d anho por caufa de não terem ca- fóra da ilha aos il beos, a q ora cha-
uallos ,& maes não tinhão poder de roamos de fonta Clara, que faõ alii 
geme pera lançar Roztomocan da· deíl:e porto Antepára obra de doze 
fortaleza que tinha : fomente pro ... leguoas:onde eíl:euerão inuitos dias 
curaflern de _defender a cidade, & com leuantes, ré que partidos àali 
pr-oudá de mantimentos, q naqucl- por a noua que leuauão de auer gé-
le teh1po era a coufa de q maes c:i- giure m19uelle rio, chegarão a hum 
reciáo .. E de to-dolos portos a que s chamado Maneib0,que feria da ilha 
mádauáo bufcar de Mergeu, Onor~ donde partirão, trinta leguoas. Sur.. 
& Baticala foráo ferp pte bem pro- tos em o qual tendo enuiado o_ ba-. 
úidos,por a ·qual caufa ré ora os 1no- tela cerra, deu hú tempo nelles por 
radares deíl:es lugares tem priuile- dauante,que os fez tornar aos ilheos 
gio .que não paguem direitos algús de fanta Clara:& o batel foi acapel-
em Goa dos mantimentos que lá le- lado com a grande mardia,& qua-
uaiem a vender. Nao aueodo mui- tr9 homés que e[cap:iráo delle, fo,. 
tos dias que eíl:es capitães erão che- rá-0 ter a terra ·a poder dos negros. 
gados a Goa·, quando chegou Ioão .A qual noua o capi.cáo d~fpois fou-
Serráo,& Payo de Sâ.,gL:Je o anno de be per.outro batel feu,que tornando 
dez ( co·mo efcreuemos ) partirão elles a feu caminho lançarão fóra 
defte Reyno-a oiro d' Agofio : com .cm hum rio per nome Manàtápa 
~unda1néto deir_defcobrir a i.lba.de iuinro do ourro Monaibo, queram-

. faõ Louren90 em hum porto cha- hem co1u outro tempo lhe ficou 
rnado Antepára no Reyno de Tu- al(, cõ que ficarão fem batêis. Tor-
tubay~,que dl:á na ponta do Poné- nadas outra vez com leu-antes aos 
te deíl:a ilha da bandà de fóra:della> ilheos defanta Clara ,_onde eíl:eue-
que he á do Sul alem do cabo, <i q ráo vinte dias : veyo ter eõ elles em 
os noíf os chamáo de fonta Iufb. Os húa almadia hú Andre Velho marí-
qua .. es ~por darmos razão d-0 que fe:.. nheiro ~ que e~a da companhia da-
zerao) feguindo foa viagem com qudles que fe perderão em o batel 
!em pos 'ontr.arios > foráo terá ilha da nao de Ioáo Gon1ez d' Abr.eu,q.ue . - -- - -- .. - . -=--- -·- -· - . -· . - ----· e . 
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foi'ná -armada'de .Triíl~o d' Acnnha 
o aúno de quinl;entos & fr:js. Final..: 
mente, Ioão · Serrá o . não fei rbaes 
per àquelles ~orros, que ora tomar 
húm qra outro, em que gafiou o 
inuei'no daqudlas partes fem acl?ar 
gengiure, qu~ 1a bufcar: & com efie 
defengano fe fez á vela caminho-da 
Jndia, &·com hum temporal gue 
lhe deu, Payo de Sá tomou a cofia 
de tvloçambique, ~ dahi foi terá 
India em companhia da armada 
que partió defie Reyno aC]uelle an-
no, & Ioão Serráo tomou Goa ( co-
mo ora diífemos) . O qual não [e > 

deteue muitos ,dias na cidade, por-
que foi aífentado per Diogo Men-
dez & pelos outros capitães que 
foífe a Cochij á feitoria tornar car-
ga de ef pecearia: & dahi a .Dio com 
cartas a Melique Az, que de lá fazia 
muitas offertas per via de Cide Alle 
o. torto, & de frei Antonio do Lou-
reiro , que foi cattiuo com os que 
efcaparáo do nauio de dom Affonfo 
de Nornnha, que fe perdeo (como 
~fcreuemos) ; da vmda do qual frei 
Antonio adiante daremos razão. 
Ioão Senão como a principal cou-
fa a que 1a a Dio, era bufcar manti-
mentos .a troco da efpecearia que 
leuaua, em breue tem-po torno'u cõ 
eUes: & no caminho .á vinda topou. 
Chriíl:oi.láo de Brito filho de Ioáo· 
de Brito que partira deH:e Reyno o 

. anno de onze em çornpanbia de 
dom Aires da Gama ·irmão do 
Almirante dom Vafco da Gama. 
Os quaes partirao aquelle anno a 
vinte d'!\bril oiEo dia: defpois de 

' " 

fer partido dotn Garcia de Norcinha-
filho de dom Fernando de Noro-
nha, debaixo da bandeira do q4al 
elles :ião: & fezerão ambos tão boa 
nauegJçáo, ·que elles f ómente paffa~ 
rãó· aqtJdk anno a India , & dom 
Garcia por má pilorág~ inuen10L1 
em Moçambique com maes qu·arro; 
naos qlle hmou: da viagem·do qual 
adiá te efcreueremos. A de Cbriíl:o..-; 
uão de .Brito,aiqda gu'eçf o cabo dG 
Santo Agoíl:inbo, q he na .prouin"i 
eia de Santa-Cruz, foi em compa"'!' 
nhia de dom Aires :1 . ali fe apartou; 
delle com hum temporal: & che~ 
gado a Moç;am bique, achou Gon~ 
çalo de Sequeira capitão môr da ar-· 
mada do ~nno de dez, que inuerná:_, 
rajá da vinda da -India ( íegundo 
efcreuemos ). O gual recebe1ido aL .. 
gús mantimentos & co.ufos que auia 
n1iíl:er, de Chriíl:ouáo de Brito: ca:-
-dahum fe partio feguindo foa viagé., 
Gonçalo lie Sequeira pera eíl:e Rey-
no onde chegou a faluamenro , & 
Chriíl:ouáo de Brito pe'ra.a India: & 
a primeira terra . della que tomou,: 
foi Cananor dia de nolfa Senhora· 
·de Settembro,onde.foub~.de Diog@. 
Correa capitão da fortaleza o tra-, 
balho em que Goa eíl:aua poíl:a.: 
Chriíl:ouão de Brito como leuauai 1 

em a nao Bellcm ( que foi húa das 
maes fermofas que o.mar vio ) atê 
quatrocentrn; homés , roda' gente 
limpa & frefca daquella breu e via- , 
gé, & bem prouido de rnantime~ ... 
tos! recolbc:o m.aes comfigo algus 
fidalgos, que ah efiauão afsi co1:11o 
Bernaldim , Freíre filho . de NtmQ 

X Ferna~-
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Fernandez Freire-, & Roi Galuão fi- quinhentos & doze. E de caminho 
lho de Duarte Galuáo ~ & outras paífand_o pela Aguada de Saldanha, 
pdfoas nobres com macs quatro onde dbuáo os oílos . daquclle il-
nauios da terra canegados de m~m- luil:re capitão dom Francifco d'Al..: 
timenro,& trinta & cinco cauallos, meida, & dos ourros que com dle 
que eráo·de mercadores vindos pe- · perecerão, e[qúccidos de feus her~ 
ra [e venderé em Goa : & por dlar deiros & tão mal galardoados do 
de auerra, [e foráo a Cananor. Com munclo: por rcuerencia ddles quiz 
o q~al focorro chegado a Goa, foi Cbriílouáo de Brito ver olugar on~\ 
mui feíl:ejado:& por quebrar o ani- de jaziáo, por ali ir com elle po~ 
mo aos Mouros, & rambem por mdhe da foa nao Diogo d'Vnhos,1 

honra de foa peffoa, pofto que ri- que o fora tambem da nao do ViCo- · 
nháo affenrado não fairem · ~ clles Rey, & Cabia onde o [eu corpo & 
té a vinda de Affonfo d'Alboquer.. o de Lourenço de Brito foráo en-
que, derão búa molha obra de mil terr~dos . Chegado Chriilouão de 
piáes, & feffenta de cauJllo que Lhe Brito a efte lugar, por não achar 
vieráo correr, faindo Diogo tv1en~ nelle magdbde .de cam r.aã, OlJlt íi-
dez ·a elles dando a dianteira a Chri- na} de quem ali jazia, bmemando . 
H:ouáo de Brim: na gllal· faida que- o defamparo daquelles corpos 

1 
& 

rcndofe os Mouros reuoluer com maldizendo o lugar a que a fortuna 
os ríoffos, foráo tão e[carmemados trouxe tanta peíloa J tanta virtude, 
ficando algús mortos no campo, & tanta cauallaria,como dom Fran-
que fe·paílarão muitos dias fem vi- ciíco teue: pois já em maes lhe náo 
rem correr a cidade na face dos podia·aproueitar, dí{fe porfoa alma 
noffos, como d' antes faziáo. Cbri- & de Lo.urenço de Brito hum r.ef-
fiouáo de Brito leixando ali a gente ponfo, & co~rio feus offos com 
d'annas gue leuaua ordenada pera hús poucos de kjxos da praya, & 
andar na Tndia , com a neceífaria á em cima húa Cruz de pao. E poil:o 
foa nauegaçáo fe p:irrio pera C?cl~ij que raes íinaes , feg~ndo o vfo co~ 
a tomar carga de · efpecearia ja em mum delles, rnaes íeruem pera en-
Nouembro: & na paragem de Ba- caminhar os caminhantes, que de 
ticalá achou do1n Aires da Gama, memoria de ' algúa notauel peffoa: 
que com a noua que teue do dl:ado aqui·beffi: nos podem rambem fer-
de Goa,tambem i'a ao focorro della. uir el1:e rnorouço de fc:ixos & Cruz, 
Porém fabcndo per Chrifrouão de pera encaminh;.lrmos noífas obras 
Brito corno já ficaua prouida, ror- ao fim pera que fomos criados, pois 
naráo aromar fua carga de efpecea~ a[si os que andáo neíl:a carreira da 
ria, & com ella fe vierão via deíl:e India, como os ue feguimos ou-
Reyn?: onde chegarão a foluamen- tros caminhos de vida, todos pa-
~o a vmtefeis d~ !~n~~ do anno de ráo em h~~ crifte fepu!~ura. E praza 

aDeos 
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a Deosq quando fõr melhor laura--
.da ante elle per gloria, & ác'erca 
dos bom és.per fama: feja tão lem ... 
bradà, como :he a deíl:e.s . defrerra-
dos corpos enüe aqúelks barb~ros, 
fegundo já per nqs ar:~s fica dito. 
clJ:l outra tal lamenta~ao .· M~s · Pª: 

.. 

rece que perã i:i·ijõr gl9ria ·deílàs' 
tãe notaueis peífoas permitcio Deos 
tanto c:fqnecim~rito em feus her..: 
deiros: por.que o defcuido feu foffe 
caufa defta noif a repeti~áo. 

Xz LIVRO 
. - -"' ' 

\ 
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~LIVRO SEPTII\110~ 
DA SEG VND·A DECA D l\ D A 
ASIÁ .DE IOÃO,DE BÀRROS: D.OS .FEITOS QYE 
' os Portucrue[es fezerão no de[cobriménto, & conquiíl:a das terras, 

. · ·. & ~ares do Oriente -: defpois que Affonfo d'Alboqµcr ... 
q\le partio de Malaca tt entrar. 

no eíl:reito do mar 
Roxo . 

. y (apitulo1. Como Jjfonfo~'Alboquerque partido da cidade 
Malaca,(e'V~Jº perderemt1s haixos d~ A ru na cofla d~ C,a 
matra : (5 falaa faa pejfoa (5 gente, tornou a [eu caminho, no 
qual tomou duas naos te chegar a (ochij. , · 

~~~~ro. Ntre 111 uiras co1JÍas 
~~ · 1'4: f'"li de grande admiração 
~ .... 'i ~..,,,...~ z,.._.~ j · '""' 
1~J · ~!); :.z.~ 1 ; que eíl:a noífa con-
~J t~ , ~·; ' quifia oriental tem, 
----~ ~l:!;i ;: & m uito pera pon-
derar com difcurfo de prudencia,.be 
c_iue ~lem de contendermos accidé-
talmente per armas . com homés de 
tão varias nações & feétas , coma 
11dla ba: temos perpetua contenda 
com os elemétos, fendo cou fa maes 
bruta, fcr-a, & impemofa, que Deos 

' cnou: o que ré noffo tempo não te-
n10s viíl:o em algúa gente. Porque 
fe lemos guerras de Perfas, Gregos, 
Romanos,ou de outras nações defb 
noífa Europa, nas quaes ouue gran-
des perigos no rompiméro de exer-
cito com exercito, trabalhos de fo_ 
n1e, & fede, & vigilia na continua-
ção de algum comprido cerco, frio 
& ardor do fol na variacâo dos tem , 
pos & climas, grandes enfermidades 
per corrupção dos ares ou manti-
~en!?S, & o~t~o~ lil:il ge:1er~~ de 

accidentes ,que chegão a efiado da 
morte: todos efies perigos & traba-
lhos paifa a noíla gente Porrugues 
em fuasnauegaçôes, & conquiíl:as. 
E fobre tudo peleja com a foria do 
vento, impero do mar, dureza da 

· terra, temendo feus baixos & encon 
eras: & finalmenre·tem poíl:a a yida 
& morte em tão breue termo , co4 

mo faõ tres dedos de tauoa ás vdzes' 
comefiado buíano, & ilo defcuido 
de cair em húa peuide de candça em 
lugar onde fe poffa atear, & em ou-
tros mui particulares & meudos ca-
fos, de que refolta tão grande cbufa' 
coma vemos em tanta numero de 
naos que faõ perdidas. Em cadahúa 
das quaes podemos afiirmar g fe per 
de húa mui nobrevilla deíl:e Rcyno, 
em fubH:ancia de fazéda; & em no-
breza de gente. E o que maes deue-
mos lamentar por parte delle , be 
que vem os homés d~quellas oricn-
taes regiões faluos do fogo & ferro 
de tanto Mouro & Gentio, como - --- - ----- .....:- ..____ . 11 ne as 
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nellas ha.birâo }razendo as na os car-
regadas àos fe~s defpojos: & hum 
ráo pequeno perigo ,como cíl:es que 
apontamos,confunde tudo no abiC. 
mo do grande Oceano , principal 
fepulrura dos Porruguefes de[ pois q 
. cÕmeçarão feus de.fcobrirn étos. Da 
qual verdade ora veremos hum 110-

taúel exemplo em Affonfo d'Albo-
<]Ucrque: o qual partido de 1v1alaca 

. có as naos carregadas dos triúphos 
éj-ouue ddla,lendo ranto auante co. 
nio o Reyno de Aru, or~dc chamáo 
a põta deTimiaA he na ilhaC,am_a-
tra, veyo a foa nao hú;:i noite tomar 
aíienco fobre hüa l~g~a, lauada de ~
ouoa,onde [e logo féz .em duas par-
o l , res;a popa a 1ua &·a proa a outra, 
por a nao fer tnui velha,& os mares 
groífos.Efiando no qual perig0 fem 
os de húa parte fe çÕmunicarem em 
ajuda dos outros, né terem focorro 
das outras naos por fer de noite, &~ 
maes cadahúa tinha bem q fazerem 
fi.:ordenou Dinis Fcrnádez de Mello 
húa jangada, em q fe recolherão ré 
o outro dia q com muito trabalho 
Pero d'Alpoem que 1a na dl:eirá do · 
capitão 1nór, em bú ~atel o-faluou, 
& aos q com elle fe recolherão com 
muito trabalho, & perigo. No qual 
tépo Afforifo d'Alboquerque poH:o 

. que teueífe enfeiros ,outros Cõmé-
tarios q guardar,como Cefár fez no 
feu t)aufragio, fomente faluou húa 
J.?inina filha de húa .efcraua fua, que: 
lhe veyo ter á mão, dizendq q pois 

. aquel~a innocenre fe viera pegar a 
elle por [e faluar, queelle ·tornaua a 
Íll.11?~e~~ia de!~a por f~~~a~áo .: ~ . 

• 1 

eíl:ando fempre em pê, dle a teue 
nos braços· fem [aluar outra coura 
de quamo defpojo da<; riquezas de 
Malaca vinhão naqudla nao. E o q 
elle maes Iam enraua de rodalas per-
das daquell~ nao,erão do

1

m; leões de 
ferro vazados, obra ·mui primá & 
natural, q elRey da China cnui:ara 
de prefenre a elRey de Malaca : os 
quaes por honra dRey Mahamed 
tinha á. porta dos feus paços, & Af-
fonfo d'Alboquetque os trazia por a 
maes principal peça de feu_ triúpho 
da tomada daqnella cidade, & dizia 
·por' elles q em os perder perdera to-
da fua honra, porq não quifera etn 
fua fepultura ou(rb letreiro,nem ou-
tra memoria de feus trabalhos. Por . . . auer os q uaes , nos primeiros namos 
q da India defpois de elle lá fer par-
tirão pera Malaca'· pàrticularmentc 
efcreueo a Jorge Botelho capitão de 
húa carauella : encomendandolhe 
muito que vielfe áquelle lugar, & 

. viíie [e per algú modo de mergulho 
com gente da terra cofiumada peC. 
car aljofre lhe pod1áo tirar aquelles 
leões,& q defpendeíie niífo quanto 
quifeffe, q dle lho mandaria pagar, 
porque. já que perdia a fazenda, não· 
queria perder a honra. Mas parece q 
permicrio Deos que eíl:es leões, de q 
elle fazia tanta conta pera memoria 

. de feus feitos por ferem mud<?s,& os -
anei.s de diamátes & rubi;s que elle 
mandaua a Rui de Pina chronill:a -
· mór deíl:e Reyno( como nós vimos 
em cartas que lbe elle e[creuia) por-
que podiáo fer fuípeitos , não lhe 
feruiíf em pera a memoria que dle 
- - - . X 3 de[e".'. 
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defejaua de fi: rnas ql1e 6.caífem fo- már perdida, & as outras em traba. 
midos os leões nos baixos de Arn,~ lho.do tép'o. E corno elles náo que-
os aneis no efLJl3ecimento délle Rui riáo maes quefaluar fuas pe.ífoas de 
de Pina. E éj eu murmurado de mui cattiueiro, não cnraráo da mareagé 
tos_, por não fer profeílo em nome do jttnco, & deráo có elle no porto 
deíl:e officio de efcreDcr, & occupa- de Aru: onde logó foi roubado per 
do no de minha profiiTaó, aqni.& eUes & pelos d.a terra, & às Portu~ 
na chronicad'elRey dom Manuel.a gudes poíl:os em poder dos Mou~ 
mi impropriamente cometida, paf- rós,no g1..rnl aleuantamento mórreo 
fados trinta annos de feu falecimen- Simão :N'lartíz , & outros. Por auer 
to, vieffe dar conta dos leões & dos 1 · os quaes, & afsi algús q do naufra .. 
aneis:· como fe os. eu tiuera em re- gio de Frol de la már a nado em 
·ceita, ou algum premio que me o- . tauoas foráo á coíl:a : elRey de Pa-
btigara fofrer os trabalhos deita ef- céiji trabalhou muito por ganhar a 
crittura, que fegundo me carrega a vontade a Affonfo d' Alboquerque_, 
ingratidão delles,não fe1 fe fora maes té que auidos lhos mandou defpois 
julto leixar os leões & os aneis em em húa nao,que partio do [eu porto 
poder de quem os cõfomio. Porém per3 Cborom~mclel. Affonfo d'AL 
por~ os mortos não tem culpa, & boquerq rccolb1do em a naoTrinda . 
aos q eíl:âo por vir pode Íer que lhe de capi ráoPero d' Al poé,fez fua via-
fcja maes aceito eíte meu trabalho, gé caminho daindia ; & na traueffa 
que a muitos prefcntes: não quero. daqlle golfaõ tê Ceilão tomou dua~ 
que Alfqnfo d' Alboquerque perca naos de Mouros, húa de Dabul, & 
os leões,& a Rui de Pina façalhe boa outra-de Chaul, que vü1háo bem 
prol os feus aneis:nos 9ua·es leões & carregadas de C,amatra. E po[(i1ue · 
aneis,& afsi em todo o maes q ante na <le Chaul teu~ algúa duuida, poi: 
deíta minha efcrittura eH:aua kpul- eihr naquelle tempo có nofco em 
t~do no defcuido de meus natur9es, amizade, & nos pagar pare~s, n~ 
cu efpero ter aquella parte, que tem fe ouue per tomada de prefa: & ma-
aquelles que acháo coufa perdida, dou recolher co111figo as . principaes 
& a dão a feu dono. Teue Affonfo peíloas da nao,& a Simão d' Andra-
d.' Alboquerque alem da perda deíl:a de cõ quinze Porrnguefes q. foífe~ 
nao, outra que dle tambem muito em guarda clella, pot de noite nao 
fentio,.q foi o junco que vinha em fe acolher. Mas com todo eíte ref· 
cõpanhia de Iorge Nunez de Leão: guardo o piloro & officiaes da nao 
onde ( . fegundo diffemos) vinhão a meterão nas correntes das ilhas de 
treze Porrugnefes, & trima Malaba- Maldiua, & foráo dar com ell~ em 
res dos foldados de Cochij : com o húa,a que chamáo Candaluz: & no 
qual fe aleuant~rão os Iaos que o porto com fauor de Mouros de Ca-
~ar~a~ão, ~c~do a nao Frol de la le>cUt que ali efiauáo, tratarão. mal 

- -- ·- - -·--- os noífos, 
,__ _. 
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·os Ho(fos ~ tÕmandolhe -.o g leuauã·ó de Ro.ztomocan: que efbua fobre , 
fr.m ·oufarem de lhe fazcr..nnaes dan- · Goa.z & como reíl:imunha-s de vifra, 

. 1~1-0,, com temor do · gue poderião cçmtaráo 'º q paffaráo naql,Jelle_fei-
i:eccber·cm fuas p.effoas os mercado- to, & a fortaleza que · Iá tinha1:nos;_ 
i~·s ·q~ue leua.ua i;\ffonfo d'Alboquer- que lhe québrou mL1iro os ·coraçóes 
9~.ç comíigo. O guat feguindo fua de qnão. foberbos db·uão com as 
viagem, chegou a Cochij: onde foi , más nouas quê tinháo [en;ieado da~ 
r.ec.ebido com folénidade , & gráo qndla i.da. E per dl:es càtures man-
pf.é3zer de todos:porque além de ce- dou .{\ffonfo d' Alboquerqúe prolJ~- .. 
lebrarem com feíl:as a vittbria ,que faõ,~m ·9ue auia por feruiçod'dRey 
ouue na tom~da de Malaca, parecia·• . ·que Manud ·pela Cerda [~ruiífe de 

. lhe ( fegundo ós Mouros tinbão di- cc,1piráo da fortaleza, & Maq.uel ~e 
to per .roda a terra que eráo perdi- . So-ufa de alcaide môr,& Diogi> Fer~ 

.. td ~:~,,-y que noffo Senhor os ~eft.1fcita- nandez de Beja ficaíTe por capitão 
· ua iiaquella chegada fua: porque da armada que Manuel <le la Cerda 
ü1:1ha o demonio tanta cõmunica- feruia. E porque elle efcreueo a efrés 
ção com o gentio daquellas parr.es, capitáes,& afsi á cidade q logo oo-
c:iue_ gêralment~ todos diziáo qúe mo o ten) p9 lhe feruiffe, feria cotn 
Affonfo d' Alboquerque fe perdera elles : refponderáolbe éj em n~nhua 
JJa foa nao : parece que por não' .,mat~eira o fezeíle com táo peq~ena 
perd~r o credito ~fie mefl:re de en~ arm.ada,como tinha: porquea~nda 
'gancs,fempre fc quer faluar em par- que Cua peífoa Ícnportaua tanto,co-
tc de algum aquecimento, corrto mo a. ~·nefma faluação' áquella cida-
foi a perda da nao. Affonfo d'Albo-. de, ao prefente dla ficaua 'com feif-
quergu'e a priµ1eira coufa em éj en- ·centos homés, & quinhentos piáes 
tedeo,como pos os p.ês em Cochij~ Çanarijs, pera poder reftfiir .ª rodo 
·poio dtado em que Goa e{bi:ua (fe- o poder do Hidakão,amda q vie!fe· 
gundo teue nout! porPata;mares,. q fobrt ella .. Porém pera ir lançar do.· 
1áa & vinhão com a[az perigo por caíl:ello BeneH:arij. hum tal imigo 
torra) pofque o r~mpo oáo feruia como nelledlaua;arrilhado & defé-
·pcra nauios· grandes : foi mandar · . dido com baluartt?,torres,& gra~1de · 
gente: ,m oito catures a rem:o•,.c] en;i numero de gente,, que ('fegundo ci-
fds dias_ ch~garáo a Goa._ A chegada nbão:fa-bid:o) paílàiuáe de viute i:nil 
âos qu.acs deu tanto prazer ~os. nof- hornés: não fe podia. fazer com tão 
fos, com.o triflez~ aos. M_ol)FQS,; & pouca ge.nte,ço;mo en~ão: eílaua na. 
.inuiro ma.yor r-ec:e.bcráo di::: f pois q India;éj prazeria a D~os que ttarià a 

. .Affoafo.d' A.lbuÇ]t~e~ue em. Cochij fcrn Çobúnho d0GJ'.r:c::~:d€ Noronha~ 
mandou faltar cl.,~z ou1d(')-ze.!vlou.ros p0rq1:1e fegu ndo a. c.fpáanç.a q· Cbni: .. 

· . da>s c~ttiuos q.ue tot'uol!l c:1n. M'al.aça. / {;tOJuão de :Bútô d.ena de f.ua viagem~, . 
'1?~rte d.os quaes.,v_ie·ráo uera0:anra:y~ ~.ui~ i1Juenur em. ~úçarnbiq.me,A): 

1 X: 4 afsi 
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afsi viria a outrà armada daqudle ma, que ( como fic·a nefle precedê.~ 
.anno, que tambem [e efperaua do te liuro)paífàrão á ~ndia aquelle an-
Reyno : com que bnçariáo·aquelle noJ & rorriará'O o ícguinte com foa 
imido fobcrbo daqudle l ngar · q. to- carga de efpecc:aria.E os capiráes das 
mo~_, por dle AffonÍO d' Alboquer. outras quatro, velas eráo Pero Maf- . 
C]l1e fer au[e11re. E corno a conta de; carenhas filho ele IoáoM::lfcarenhas, · 
fias duas .armadas, em que efl:es ca- & Iorge de Brito filho de Ioáo de' 
pitáes apomauão~era mui regular & Brito, & Manuel de Caíl:roAlcofo-
vcrdadeira: neíl:e feguinte capitulo . rado. O qual dom GJrcia fegllin-. 
faremos relação dellas, & quanto do foa viagem, não podédo dc_>brar 
1nayor foi a [egunda que a primei- o cabo de fanto Agoíl:inho, c1ue he 
ra, por a noua que elRey dom Ma- na terra de fonta-Cruz vulgé\rmente 
nuel teúe da nauegação que dõ Gar- chamada Braíil: quiz o feu piloto 
eia fez até a ilha de faõ Thome, dó~ fazerfe na volta de Gui11?,perJ tomar 
de lhe e[creueo. outra maes larga fob~e o rndrno ca~ 

CAP.ITV LO II. 

~ 'Da <Viàgem que dor/J G4rc/a 
de ~onha fez co1n as na,os 
com que pdrtio defte Reyno o 
anno dequinhentos f5 onz.e: 
f5 áo que tam/Jem pa1farão 
Jorge de Me/lo Pereira, é5 
Garcia de S oufa o anno de 
dGz._e cÕ outra Armada de do-
z.e naos, dequeelles forao por . ..., ,, 

· captt ~es mores : ê5 o que t o-. 
4os fezerão emMoç amhique, 
onde fe ajuntarão. 

Jitr O M Garcia de ·Noro-
. -. ~ . nha filho de do1n Fer· 
. .. tii:~ i~andó de Noronha par-· 
• .,,f;f;. · · tio defie Reyno porca-
pitão de [eis naos o anno de gu.inhé-
tos & onze : duas que partirão def~ 
pois delle doze dias, capitães Chri-. 
tlouáo de Búto,, & dó Aires da Ga. .. . -- - -.....- .... . ..._ - __ .. -

bo. Na qual traueíla fe ouucra de 
perder em h~m pen'cdo qne acharáo , 
no meyo daqudle ·golfaó , no qual 
de noite foi dar a nao faõ Pedro,c2 ... 
pitão Iorge de Brito, que fez foral 
ás outras que vinháo na foa dl:cira: 
por ra;Lão do qual perigo, o peneds 
ouue nome faõ Pedro, que hoje tem 
acerca dos noffos nauegantes. Se .. 
guindo maes . o caminho na volta 
da terra de' Guinê,forão terá ilha de 
faõ Thome, onde Fernão de Mdlo. 
capitão dell.a os proueo do que .auia 
na terra: & daqui ·per dous nauios 
auifott dom Garcia a elRey dom 
Manuel da má n·auegação gue feze-
ra com tempós contrarias, a qual 
noua caufou o anno feguinre man-
dar elRey doze naos, c01no vere ... 
mos. O piloto por emendar dl:e er-
rode . não dobrar o cabo de fanto 
Agofiinho , veyo a cair ~m .oucro 
mayor : que foi porfe em altura de 
quarenta ·graos ; como ouuera de:. · 
paffar pe~ ~?~a ~~)lha ~e faó Lou~ 

~51-l~Ol 
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· renço, que aií1dà fo náo .coíl:umaua da terra, foube on<le efhuão. Tor .. 
·ta.l nauegaçáo, como ora fazem al-. nados pera e.for dta noua a Pero 
aC-:s pilotos, tjuJrido patte-m tarde M:lfcarcnhas, ~mdaua o ç:ur de ma. 
ddle Rt::yno. Na qual paragem eráo neiraJquc não os pode rec:oiber, & 
talnanhos os frios, que .não podi.ão c:fcaílàmente ouuir o-<..1ue lhe diífe-
os nauegantes marear as velas : & rão : & mandoulbe gue foffern a 
os dias cão pe(1uenos , que o jàntar ba~xo onde fe moíl:rana húa ponta, 
lhe ficaua em lugar de ce:i:tê q aué. em que parecia podelos recol ber, 
do rres mefes q áão partidos da ilha nunca maes apparêceráo, &; fufpei-
de faõ Tborne vindo dernãdar-a ter taráo que os Cafres ot1 algús ani-
ra.,& parecédo ao piloto que tinbão maes da terra os marariãoJ mas dcf-
dobrado o cabo de Boa-efperança, . pois ouue maes certa fofpe1ta que os 
vcyo a ré dclle meterfe em húa-an- matar~o os Momos. Do1n Garcia 
gra,l1ue mi'lagrofamente tornarão a partido.dali caminho de Moçambi-
fair della cõ baixos, & reíl:ingas,& g có eíl:a noua de quão ,perto dbu~ 
correntes, que os mec:ia np fa~o da delle, topou Anto-nio de Saldanha~ 
enfeada. Doríde per efpaço de hun1 que vinha de lácó dous nauios,& fa 
n1es & meyo fazendo caminho 'ao pera Sofala ondeeíl:au:.'1 porcapiráo: 
longo da cofia, dobrarão o eabo: o qualJe tornou com ellc polo aga-
110 qual tempo lhe adoeceo a gen- falbar,onde o leixou comoqué fica-
'te, de maneira que .por muitos dias ua no paraifo terreal, tão defejofos 
fe lançauáo ao mar quatro &.cinco vinhão os homés de terra & em tal 
homés. E aind.a defpois·defl:es tra- defpofição, como quem auia fere 
balhos, que o poferáo en1 não ter mefes & onze dici.s l1ue era partido 
quem . lbe mareaíle a nao, andou da ilha de faõ Thome, porque ellc 
entre as ilhas de Sofala & faõ Lou... cheg?u a Moçambique a onze d.ias . 
renço meyo perdido. : & com a de Março do anno de qt::1inhétos & 
'primeira terra que tornarão, quefoi doze,& partio da ilha o primeiro de 
a ré de1Moçambique trinta leguoas, Agofl:o de onze. E ali em Moça1n, ... 
por a duuida que tinhão em que bique achou hum criado de dó Ai-
paragern erão,foi Pero Mafcarenbas res da Gama, que da torna viage111 

. com hum batel a te~ra , & leuou da India ficou doente, ·per o qual 
comíigo hum degredado .pera o foube rodalas nouas da India, afsi, 
mandar tomar língua.. Porém co- do efl:ado do cerco de Goa, como, 
mo elle não fubia nadar, & o mar. da ida de Affo11fo d'Alboquerquq 
andaua braun, com promeífas de a Malaca, & a má fofpeita qlle·a.,. 
Pero Mafcarenhas lançarão[~ no ro- tiia delle fer perdido: as quaes no-

. lo ddle hum marinheiro , & hum uas poferão a dom Garcia em inui-! 
negro: & da pratica ·que o mari- ta confofaõ. Por a qual razáb,.poíl:o 
nheiro teu~ com Mouros que ~chou · qut o tempo era n1ui perigofo pera 

-· · - - - - ---- - - - - - .... 1 
ll~~e~ar, 
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11auegar ,& a geme . v~n ha mui ano- M~llo -fói morto ;cbm Qutros , & 
jada do mar.,& outra enferma: pro- muitos feridos : &. n~o fefe? tpac:s 
uido o melhor que pode, efp_edio a· danno aos lvlouros, que queima-
Pcro ~fafcarenhas que foffe tomar remlhe o lugar,& dous ou tr.es zam-~ 
C]Ualquer porto das no(fas fortakz.as buços q.u~ . eíl:auão n.o psJ.rto , & 
da India pera esforçar a gente,fobé7 'troµxe c'att~~o b~1m Xeque ,çfa tc:r-
do fer elle viuo, cá pelas nouas ql:le ra, que po.r acerca .dQs Njç.uros.fer 
~om Aires · & ChriH:ouão de Bri.t.o homr m rdigiofo,foj ç~ufa ~e (ele- · ' · 

_, lá d_erão, tambem o a.uiáo por per- ~ant~.r.e;n ~G-dol9s M,0~1to~ ~aqueJ
di.do. Partido Pero Ma[carenhas, fi- l~s çom.~rcas cou.ti:a p9s. E claquj 
coti dom Garcia com as outras tre.s '}eyo .( feKun.d.o, .fe d.efppis Coube) 
n~os, & fegund~ ell.e ach~~1 a te ~r~ qnç 9$ ~ous homés, q Pero MJfc~
;ileuantad? contra !1 l~o íl~ genre,fo .~ renl1as "}~pçou em terra,foráo mor-
que elle tü1ha eíl:e~1era em outra def:- . ~os per Mouros dq terra:o gu~l Xe-
pofição , clle quuer~._ de çai!igQr .os ciu~ foi logo refgat:ad,o ~ troco dç 
~ouros das ilhas de Ango~a , qu~ Francifco Nogu~ir~ > ~ dç dous .fi~ 
tinbão feito eíl:e mal, & o princip~o lhos feus, que fe pcrder~o erp a nao 
dçlle foi e~k. Efrand.o Duarte de· fanto Antonio,_ de; gu~ elle :ia por 
Mello por capit~.o & alcaide ~ôr capitáQ, em o~ baixqs de Angoxa . .. · 
da~uell~ fortalez~ de Moç~m~ique, Na q~al t'er}la morreo qu;iíi toda a 
com hu!l1 pa~io _que tipba ah per<J. geme~, & dle ~OI!JQ não fobia nadar 
o trato d~ Sofala, mand?Uél algúa~ leixou(ç fic<:ir em o que apparecia d~ 
ye~es b~fcar mantiméto ~ dhls Hh~~ 11~0 .çoqi os filhqs: & na baixam9r-, 
dç. Angox~: & como os mor~d9.r-Ç$ fiçandp ª nao . toqa d~fcuberç~, 
fa<i> Mouros, matarão.& ferirão ~1:- ~fprayou ~? nro que~ pê ~nxuco Íe 
gqs d9s noífos,q i:áo no batel dq na- l"~~qlhe9 a h0~ d9s ilhas de Ango .. 
·uioa terr~. E porq Dqarte de M~llq ~a, 011dc; os Mouro~ o tomaráo, ~ 
11ão podi? emend~r eíl:e d~nno fc:m defpo!s dc;;rão pelo [çu Xeque. Efl:c 
liçença de Affonfo:d'Albqq.u~rq,_~[:. Fr~ncifço Nqgueira partira aqqelle 
creuco,lhc: auia dia_s: cllja ~ef pofra na anpo çle d~z~ e1n húa groífa arma-
~rmada_ de Gonçalo d~S~queirao~- qa de qQ~e velas que defi.e-Reyno 
ue Antoni~ de Saldanh~, mandan- partirão, ~m que elRey mandou 
dolhe qµe fe vidfe a Moçambique, dous mil homés : & a caufa de eíl:e 
& com a géte & nauios que podef- anno ir tanta gente, foi por a qoua 
fe auer, foffe áquellas ilhas & as de-: que elRey ~eue d9 d.lado da In,di~, 
firuiifr. Da qual ida. An~oçiio d.e em que fe prefomia que Affonfo 
S~ldanha vinha, qüando don:1 Gar- d' Alboquerque er~ pe:rdido,& prin-
ç1a o topou : & o c~fÇ> de fua ida cipalmente por as cartas que 9u~ç: 

. i1.ão fuccedeo tão bem , como ell~ de dofl:l Gar-cia de Noronha feitas 
~ ~uue por !c.ue ; porqbl~ D~~~-~e de na ilha de faõ Tl;iome ao . primei!<? 

· · · · dia 

--
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dia d' Agoíl:o quando'fe elle dali par-
ti o, gue dhua eerto a lhe Deos fa_ 
zer muita merce inuernar em Mo-
Çambique. A qual .armada partia 
elRey em duas capitanias : húa de 
pito naos deu a Imge de Mdlo Pe-
reira filho de Vafco Maníz de Mel-
lo, o qual i'a pera ficar na India por 
capi,táo da fortaleza deCananor: & 
das -outras l)Uatro :ia por capit:áo 
Gárcia de' Soufa, E por não efpera-
rem húas per outras pera irem em . 
hum corpo ,ordenou elRey que co .. 
mo [e foíkm apercebendoJ de duas 

. em duas partiffcm , & em Moçam-
bique ef peraíkm té hum eerto tem-
Pº 'Pºr [eu capitão : & não indo,fc 
foílem na conferua do ou~ro, & to-
· das em hum corRº· ·Porque como . 
as ~oufas da India eíl:auão fracas. por 
a noua que fc tinha do eíl:ado em 
que ficaua, &_per via de · Leu.ante: 
tinbâ elRey nou'.l ~o Soldáo man-
datJa 11ouamente fazer 0~1tra arma-
da pera enuiar lá , por razão da ou ... 
tra que lhe desbaratou o Vifo-Rey 
dom Franclco : auia fuf peita que 

. podião rambcm auer Rurnes na In-
día. E poíl:o que elRey deu efia or-
dem á partida das naos daq~i: d las 
fe fezeráo tão preíl:es , que a mayor 
parte dellas partirão deíl:c porto de 
Lisboa dia de noífa Senhora da An-
nunCiaçáo, que he a vintecinco de 
Março. Os cap~rães da qual frota 

~ erã.o eHes, Iotge d' Alboquergue fi_ 
lho de Ioão d' Alboquerquc: , Gon-
çalo Pereira filho de Gon~al,o Pe-
~eira, lorge da Sifoeira filho baíl:ar-: 
clo de Diogo da Silueira,, Simão de 
'- -- " ' - . --- - -·" ~ 

Miranda filho. de.Oiogó d' A:zeue ... ' 
do, o c.1ual auia de ficou· por capi~ 
tão -em Sofala em lugar de Anto ... 
·nio de s~ldanha, dom Ioáo d'Eça 
filho de dom Pedro d'Eça , Fraríci.(-
co Nogueira 

1
0 que [e pcrdeo filho 

de Franciíco Nogueira, Lopo Vaz 
deSatnpayo filho de Diogo de Sam-
payo , Pero d' Alboquerquc filho 
de Iorge d' Alboquerque, Antonio 
Rapofo de Beja, Gaípar Pcreira,quc 
1a pera feruir de fecrerario de Affon-
fo d' Alboquerque , como frru!o 
com dom Franc1fco d' Aln::iei'da, fe-
gundo atras e[áeuemos, E erri trc.'..' 
ze de Iulbo deíl:e anno de doze 
partia ·hum caualleiro per nome 
loáo Chanoca em hum nauio . a · 
bufcar a carga da nao ,Galega, qu~ 
vindo da lndia por a nao náó fer pe 
ra n:megar ,defcarregou .em Moç

1
á- -

biqu'e. E de todas eíl:as naosFrancif- · 
co Nogueira perdeo a fua J & Iorge 
da Silueira paliou á India pér fora 
da ilha de faõ Louréço~& foi ter fo-
bre a barra d~ Goa a oito de Iulho: 
& por o tempo fer mui verde não 
oufando de entrar , paífou a diante 
a Anchediua , onde efperou perto 
de dou~ mcfes tê fe ir a Cochij, 
ond~ àchou Affonfo d'Alpoquer-
que. Toda a outra armada , de Ior-
gc de Mello; ·&: Ga,rcia de Soufa, a-, 
in,da que nao JUntameme,, quan-
do veyo dia de, faõ Ioão eíl:auáo · 
já em Moçambipue, onde · ac.ha;. 
ráo dom Garcia , que ali inüernara 
com trcs. naos . E porque (como 
vimos ) Simão de Mirahda capitão 
d~ ~~a na~ vi~~h~ pe~~ capit~o ~ª , 

' ~~-~~ª-: 
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. fortaleza de Sof:1la : Iorge d~ Mello cá bé vião nellas éj_fe lhe aparelhaua 
·o efpedio, & mandou prouifóes a algú triíl:e fim de foa d1ada ali, que 
Antonio de Saldanha que naquella caufou a Roztomocan repairar & 
nao fe vidle, & paílaffe per a forra- fortalecer de nouo a fórraleza. Iorge 
leza de Qgloa, onde eíl:aua porca- de Mello poíl:o que Affõ[o d' Albo-
pitáo Francifco Pereira Peíl:ana,& o quer<-1ue não era vindo qeCóchiJ,& 
recolhdfr cõ toda a gente della:por dó Garcia por razão de fua aufencia 
dRey µ6 Manuel não auer por bé não quiz fair da nao : mandou ar-
ter ali aquella fortaleza, por as cau- mar [eus batéis , & afsi por mar co-

- fas que no fim da primeira Oecada moyer terra quiz có a geme da cida- . 
efcreuernos, & afsi os trabalhos em de(q por honra de foa chegada~ a-
que Francifco Pereira eíl:aua no tem- cõpanhou;) dar búa viíl:a á fortaleza 
po que Antonio de Saldanha che- deBeneíl:arij:& por fruira do Reyno 
gou, & o·que fez tê a partida dclla. meteráolhe hús- poucos de pelouros 

. dentro cõ as bombardas para iffo cj 
CAP· I TV LO Iq. . leuanáo,fazendo rambé recolher os 

· - l\jouro~ á fortaleza não oufando an-
f/ (orno Jorge de lJ1el!o, é5 dar Iío campqrão vagos_, como fa-

Garcia de S oufa corn dÕ GPi.r.: zião anr~ de fua vi~1da. Da~a ~H:a vi-
cia partirão todos em confer- fia,& le1xando ali as mumçoes que 
ua per a a 1 ndia onde chega- fer.u.i~o á ~i~ade, fe for~? eíl:es ~ou~ ..., ~ ... fi ..., 'fe ,.J cap1taes mores a CochlJ ; em copa .. r ao f3 o q ez_er ao te e rver co h- d e .. : ,., ' -, b 11 ia os quaes rorao os cattmos q 
J.jfonfo d Al oquerque: f5 efl:auâo etn Cambaya &-afsi Ioáo 
de alguas coufas q elle proueo Machado cõ os outros.~ com dle fe 
ante de partir de (ochij pera vieráo,porosmàndarchamar Affó-
Goa. Jo d'Alboquerque,c] queria praticar 

. Orge de Mello,& dó 
Garcia táto que o té-
po lhe ferujo,partiráq 

· çaminho da lt)dia,& 
a . . - . ___ ---~ pnmeira terra q to-

marão ,foi a barra de Goa dia da Af-
fumpção de 'noífa Senhora, que he 
a quinze dias d'Agoíl:o: a viíl:a da 
qual frota como era de treze naos 
mui groífas,em que !ao maes.de mil 
& oitocentos homés, foi tão a:kgre 
ao~ ~oífos, quão ~ri!!e ao~ Mou~os, 

cõ · elle Ioáo Machado fobre as cou-
fas daquelle Mouro Roztomocan: 
_peró primeiro q maes procedamos 
pois. ora falamos~ nelles,conu~ dizer 
per q modo Cairão eíl:es cattiuos,que 
fe perderão com dó Affonfo de No-
ron~a.Ame q Affonfo d'AlboqL1er~ 
gue partiífe pera Malaca,tédo já re .. 
cados delles que eftauáo em poder 
d' elRey de Cambaya, vendo q não 
acodia aos mandar tirãr, deu elRey 
de: Cambaya licença que foífe a'd}e 
í.1egoci? ~~ {eu requiri~~ento hum 

ou 
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ou dous ~ poi·que vei1doos Affonfo cõíl:anda dé pataura aprmme muito 
d' Alboquerque ante fi, & maes em a elRey,& muito màes,o dfeito del .. 
caufa tão julh,tomaria logo cõclu- la: porq vindo frei Anroliio,& não 
faó no de[pacho dos outros : & os achando Affonfo d'Albs>querque 
quG vieráo ~ eíl:e negocio ( como já em Goa por ferem Malaca, o rnaes 
dcreuemo~)forão Diogo Correa,& que pode acabar com Diogo ~ien~ 
Frãcifco Pereira de Berredo,os quaes dez de Vafconcellos, que feruia de 
chegarão a répo que Affonfo d' Al- capitão, foi mandar com eUe hum 
boquergue efl:aua de caminho pera Gonçalo Homem a elRey de Cam-
Ivfalaca,&. deu a Diogo Correa a ca- baya : dizendo q Affonfo d' Albo-
pitama de Cananor:, em q ficou cm querque era ido a.Malaca,& ao té-
lugar de Manuel d' Acunba:& quá- po de fua partida chegara Diogo 

· to ao deípacho dos outros, efpaçou Correa:ao quallogo não def pachou,, 
tê fua vinda por não poder fer então. com fundamento q quando em bo-
·os cattiuos vendo q Diogo Correa · ra tornai1e,elle o tornaria a mandar 

· náo wrnara,nem rmháo per via al.... com recado de foa liberdade,& dos . 
. gl1a recado d~ foa liberdade: torná- _outros:& éj Diogo Cori·ea' fc leixou 
ráó .pedit a Melique Gopi q lhe alcá- de tornar a comprir fua verdade,fo-
~affe d'elRey que ouueífe por bem - ra por.clle .Affonfo d'Alboquerque 

.. cofentir q outro delles foílf .requerer lhe e11comédar a fortalez~ de Cana-
ao capitão môr cf'os refgataífe. Ao noi,em e] eíl:aua por capitão. E por 
qual requirii;nentq refpõdeo. e!Rey quanto elle capitão rnôr não era a-
éj hum &· hú· lhé parecia éj aquelles · inda vil'ido, & ef perauão por elle 
.Porruguefes pc;r bõ modo {e qucriáo naquella primeirà mõçao,,lbe pedia 
todos acolher : peró como Nieliqu.b : por n:erce q por então lhe tomaíle 
,Gupiera homé muiaceitoa ·dRey, -por defculpa a aufencia de feu capi-
-& d~[ejaua no!fa amizalfe por lhe tão.môr: & que o padre frei Anto-
. importará nauega~áo de fuas naos: ni.o t6rnaua dcfempenhar feu 'cor-
tanro tràbalhoú ni!fo., q apr0úue a -dão,& o tratamento de fuas peífo~s 

· dRey dar licença a frei Antonio do fo!fc co"mo , té .. entáo todos tinháo 
. Loureiro. ·por fer religi?fo· O qual recebido, pois ~ra t1atural dos priri-

cm fé de fua verdade prometeo que, cipes 'tão grandc;s,como dle era,cõ~ 
, ·quando o capitão môr não o defpa- doerfe das miferias da gente,a que~ 

cbaffe,elle [e tornaria a fe meter em fortLmJ pofe.ra naquelle efbdo. Ca 
fw poder:& em penhor de~a pala- o qual recado mandoulhe Diogo, 
ura leixou o cordão do haoit0 q tra- ~1'eíiCiez algúas coufas defte Rey-
' zia,dízendo qnaquella corda eíl:aua no em prdenre, .& afsi a !\1diquc 
Wáo parte da religiã.o.do [eu h~bito, Gupi: as quaes poíl:o qu~ eíl:ima-
q por qua,lquer maneira q foíle, elle d~~- f~~en1 ·delles., muito n1ae~ 
·tornaria ao defempenhar. A.qual cfiunarao o co.mprunento que: freL 
~ -- ~ -- - -- - ~ - '- - -- -- - --- ' .L' ôp,tOijÍ~ 

.~ J ,. 
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'.Antonio fez,& afsi as defculpas dos dade delles: porq húa de duas cou-
11offos em não rer comprido. A fas pera todas auerem effeito acerca 
qual obra acreditou tanto · noffas · dos homés, os enfrea ; amor, ou. te-
coufas, que não cardou muito ver- mor. A chegada dos quaes cattiuos 
·1nos guanto aproueitou com elles, a Cochij_ com toda a frota de dom . 
auédo [ermos holl}és que tinhamas Garcia & Iorge de Mello,foi hú dos 
duas partes: búa pera muito temor, rnayores prazeres q Affonfo d'Al.bo 
& outra pera grandemente a~nar; querque viO,~ q maes contenta.mé-
·por mal, fermos mui efquiuos vin-· to lhe deu ,que quátas vittorias teue: 
gadores de offenfas: & por bem,em cá dl:a gro!fa armada em feu at1imo 
extrem.o fiéis na amizade, & cõpri- · acabou de as -confirmar .J & tirar de 
dores de no{fa palaura. Parte das muitas fufpeiças q elle tinha, como . 
quaes coufas elles vião nas q tinha:. a dianre veremos. Porque ver elle 
1nos feito naquellas partes, & pbn- ante íi dom G:-ircia de Noronha feu 
cipalmente duas q então muito no- fobrinho, a q ellc muito queria por 
tarão,dl:a de frei Antonio,& a ourra foas qualidades, com aquelb honra 
a noua éj veyo de Malaca do quedá de capitão môr de fris naos que n~
f ezern Affon to d' Al boq oergue,a qual qL elle tempo & naq uella idade que 
deu a nao de Meligue Gupi,_q ( co- ell tambem tinha, parecia fazerlhe 

' mo diffemos)elle tratou como fe fo elRey dom Manuel aquella vantage 
~~ nofia,quando foube fer.foa . Eco- ipor razã9 delle Affõfo d• Alboquer-
mo,eíl:a noua fauorecia muito nof- que,poHo que em dom Garcia auia 
fas coufas ºé!: India ,qua.ndo ella veyo meriços de fua pdfoa pera iífo1alem 
c1foimuito ante da chegada de At- ,damoúe defeúsirmãos:& vertam-
fonfo d' Alboquergue,calarão o q lá bem tanta gente & tão no~re fiqal. 
virão; & andauc entre elles m gran- guia corno elle dó Garcia & lorge 
.de fegredo:& íl:a boa obra obrigou da Mello leuauão, & ver aqlles car-
muito a Melique Gtlpi.>& afsi a Me.. ·.tiuos & !oão Machado cõ feus com- · 
lique Az t~mer ~ffendcrnos, & pro- ·panbeiros, os quaes elle tanto trazia 
curar noíla amizade, pois a mayor lio animo defejando modo. pera os 
parte de fuas fazendas efiaua em na: auer, &.Deos lhos trouxe afsi a hús 
uegaçáo, de q ~ramos fenhores p~r como a outros ·per caminho de 
.armas & potencia.Fmalmente cçm . maes feu conremamento>& ver q as 
cfbs coufas def pacbarão a todo.los coufas do dl-ado da India (peró qne 

- cattiuos liberalmente,& ben1 veíl:i- em Goa ouue allaz rrabalho) todas . 
elos & tratad~s os mandarão a Goa efiauão melhor , do que as elle lá 
ante que Aflonfo d' Alboquerque · onde ~ndaoa temia_, & Cobre tudo 
vieffe, por achar efl:a obra feita em cõcorrerem todàs. ciuaíi ém elle che-
fua auiencia, & fer maes agradecida gando : de prazer não lhe parecia 
11me dle. Eae foi 9 mod_o d~ libe~: _que as yia, lllas f_o~hª!lª~ Pf~fue 

/ 
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(obre e!l:es capitães cheg~tâo eftott- çador . pretas nàs. ancas <lo cauallo·1 

rios que ficarão detras,Gon çalo Pe- E porfere.m ali marias mui efquiuas, 
reira,. com o qual vmba Francifco & que esfarrapáo moi8') cõ as vnhas 
Nogueira, &·a gente que com dle & dentes a prea, & os c:iuallos as 
fo faluoo da nao perdida em Ango- não recebem bem naG antas onde 
xa: & aísi chegou Antonio de Sal- as trazem no monte,fazemlhe pera 
danha com toda a gente de Quilóa aquelle lugar húa maneira de coprão 
que cfraua com Francifco Pereira. de cubertas de armas,pór não efcá- · 
Alem delles , chegarão maes duas dalizar com as vnhas o cauallo : & 
peíloas que elle muito eíl:imou,am- ainda porqne ella aferra com dlas 
bos embaixadores do Xeque I[mael na êoufa que tem _debaixo pera [e 
Rey da Pcrfia;hum delles poíl:o que fofier quando . o cauallo andJ, a .. 
náo vinha ordenado a elle .Affonfo quelle copráb não he bornido_, mas 
d' Alb~querque per modo de em- á maneira de cortiça aÍp~ra.Oô qual , 
baixador , fomem~ aos principes embaixador,& afsi do outro com q 
Mouros do Reyno Decan) q quifr[_ foi Mig~1el Ferreira ,a diante faremos 
[em aceitar a carapuça & oração da relação. Affonfo d' Albuquerque af-
fua feéta de Alle ,de que ~o dümte fo_ íi pela carta que tinha do capitão,& 
reinos larga m éção: todauia Aflon.. cidade de Goa,como pela informa-
fo d' Alboquerque, por fer de tal çáo que lhe dcráo lorge ·de MelloJ· 
príncipe, & elle em baixa dor o vifi- & dom Garcia , & principalmente 
tarde fua parte,lhe fe~ muita honra Ioáo Machado do eHado della : fi-
&-gafalhado. E defpois quando efie cou algum tanto deícanfado~&de
etn baixador fe foi pera Ormuz aué- terminou náo ir lá fenão com a car-
do embarcação em Goa per arde- ga da efpecearia feita,a qual em mui 
nança de Affonfo d' Alboquerque: breue tempo fez. Porque ainda que 
mandou com elle hum Miguel Fer- as naos foffem muitas, como o an-
reira hornem honrado, & de bom no paffado náo tomarão carga maes 
faber natural de Beja com recado que as .naos de dom Aires da Ga-· 
feu ao Xegue Ifrnael Rey da Per:- ma , & Chriíl:ouão de Brito : auia 
fia. O outro embaixador que che- taqta pimenta da que fobejaua da-
gou defpois defie, mandaua elRey qudle anno, que fe fez leuemente: 
de Ormuz a elRey dom Manúd a :no qual tempo poíl:o gue Pero 
dl:e Rcyno cqm requirimentos, o Mafcarenhas eíl:aua por capitão de. 
qual embaixador veyo aqudle an~ Cocbij, de q fora pr6uido de cá do 
no em as naos da carg:i : & entre Reyno por elRey ,elle o leu ou com:::-
algúas coufas que lhe trouxe de pre- figo a Goa,& lhe deu a capitania da-
fente, foi húa onça de caça, com qlla cidade,por fer coufa de maes im 
que naquellas partes da Pedia co- porrãcia,éj a capitania deCochij: & 
fi~~~~. montear , ~~azendoas ~ ca: . ~s pdfoas ~otnQ ~e~o M~~carenh~s 
•. ~sue_;i~ 
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qlieria .elle.en1preg.ir-emparreon-· (f,. · ," ,~ H'EGADO Affonf<;r 
de feze!Iem m:ies fruito, q eíl:ar por @ · ~ \_ d'Alboquerqueá barra· 
olheiro de liía fortaleza. E como 'J{ ,...,~~ de Gol com toda fua 
as naos foráo de todo preíl:es,& elle .· C::.~~1d~ frota, lei~_ou em baixo 
das conf~s que auia miíl:er pera os · ~ - as naos grandes d.a car-
combates do caHello de Benefbrij; ga,& 'Ieuàu a cima ao porto de Goa 
partia pera Goa,& de paífagcm lei- as de pequeno porte,que podiáo le-
xou Iorge de Mello na fortaleza de uemére ir pelo rio. Na faida do qual 
Cananor, de que i:ambé 'ia prouido ·em terra a cidàde lhe tinha feiro hú 
per elRey,& leuou comíigo Diogo Jolenne recebimento: & guando 
Correa: parece que o cbamaüa o foi á entrada da porra da cidade, hú 
feu derradeiro dia , porque acabou Meftre Aff-onfo ho.mem letrado fi • 

. como caualleiro ao pê dos muros fico,que feruia de juiz ordinario,lbe 
do caíl:dlo Beneíl:aríj , como vere4 fez húa oraçáo. A fubHáciJ da qual, 
mos. E afsi paffou per Baticalá, & era como elle·ganhara aquella cida. 
Onor: onde proueo algúas coufas, de aos Mourus,com que acerca dos 
& lhe v_eyo falar M ~rao Rey da ci- Reys & príncipes da India, por ella 
dad"e, que o aconfel hou que de!fe [er húa das 111aes notauéis daquellas 
grão preffa a tomar a fortaleza de partes, a nação Pórtugues. não fo. 
Beneíl:arij : por quanto tinha noua mente tinha ganhado grão nome, 
c~rta q o Hidalcão em propria pef- . mas ainda em fer fua, era hum duro 
foa lhe auia de vir focorrer,pera que _ juao que cadahum deíl:es príncipes 
fe fazia preíl:es com groífo ex,ercito, tn~ha fobre feu pefcoço. Porque os 
que caufou a que ~tfonfo d Albo- · capitães & principes do Reyno De11. 
querque fe apreíf~!Ie maes, c?egan- can perdiáo aq?el~a porta, per q~e 
do a Çioa onde era o fci.is defeJOS. lhe entraua & íah1a todo o effenc1al. 

CAPITVLO IIII~ 

! ComochegadoJjfonfod'A-
hoquerque á cidade Goa,onde . 
foi recebido com grande folen-
nidade, os Mouros do caflel-

. lo de 73eneftàrij lhe correrão,· 
· f5e/leosfoi ençarràrnornef 
mo cafleLlo: f5 por caufa de 
querer cometer a entrada dei-
!ª' morrerão tres capitães,f5 

: ~~~~a gent.~ ~~ noffa~ 

que os foíl:entaua & mantinha em 
f~us eíl:ados : elRey de; Naríinga [e. 
nhor de todo o Canará pela mef ma 
maneir'l não tinha vida , por razão 
dos cauallos, que eráo as principaes 
armas com q [e defendia dos 1'.1ou-
ros. Finalmente afsi eíl:es por razão 
de feus eíl:ados, como os outros 
Mouros ·de toda a cofia da India 
por caufa de feus commercios,eíl:a· 
uáo mui affombrados: em ver que , 
a gente Porrugues que atê li náo fe~ 
zera conta de habitar na India cõ ter 
!ornada aque!la c:idad~.' come~adua 

. e 
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de ·lM1çar taizes de foa vfoetida .. A - p.ed.indo razão a cadahüth do_ que 
ql:laf to ufa defpois que q Hidalcáo tinba feito : cotneçando primeiro 
cáhí.9 11ella, afsi o atormentou ale1n naqnelles a que ante da fua partida 
dt perda ~e talÍianho eH:ado, &. de th1ha niandado algúa coufa, a[si co-
~rra iil·j·mia como nella rêtebeo per . mo a Di.ogo Fer1undez dé Beja,quç 
d1:las vez·es: que partido elle capirão tnandata desfazer a fortaleza de So-
mót pêra Malaca, mandou cercar cotbrá. O qua.1 lhe ·deu razão d'iáo 
aqlta cidade, cujos lares ai_nda dla- cotno ficaua desfeita i & trazia as 
u~o quentes da babitãlçáo que nella pareás de Orrnu·z, onde t:a:mberri o 
fezeráo algús dos que ali vinly~o. A enuiara: cõ todo o maes qo~ tinha 
élo.r & ri1agoa da qual perda vinha fabiclo da ida d'elRey á ilha Baháré, 
tão· viua n.o animo de todos; que por eftar aleuantaqa contra elle, & 
ãefeja·Lido rdliruirfe nella, muitas aísi o q tinha fabido daqlle Réyno. 
vezes com o grand·e numêto da. gé- E com a noua ddtas coafas lhe en..: ' 
te que eráo, & efierilidade do inuer- tregou tres mil & tanros pardaos,& 
110, per combates, per fome, fede,&· algúas peças do quinto dàs prefas q 
cótinuaçáo de vigilias,& trabalhos: elle Diogo Fernandez fez naqudle 
mdos aquelles fidalgos caualleiros caminho ( c'omo atras· apontamos): 
& geme d'arm~s: pa~ecerão grandes os quaes Affonfod'Alboq:uerque lo .. 
afróntas. E pois noífo.Senhor a to- go ddhiboio perelle Dibgo Fetnan 
d0s-fezera tanta mcrce que naquello dez, & per_outros·Gapitáes. Finalm·é~ 
lugar ant~ feus olhos viffem a elle te defpois que perg-0iiçoü & deu au-
fot:i fapiráo mór, do qt1al dependia die~1cia a om::ros de tanto témpo ca-
todo o feu g0uerno,foi;ça!l,indüíl:ria, mo atüa que.dali e-r-a partido, conté-
& vittodas:com muito prazer & d- tando· a todós,deHes com merce em 
p~rà1iça de tirar aql'.1elle imigo, que nome d'elR:ey,, outros có pâlauras,, 
.tinhão ante de fu:a face , lhe entre- & a mtiitos cdm e4)era~1~a de feus 

1 
. 

gáüâo a poíie daquella _ódade , pera requirimenros : começol1 ebtender 
qíté a i:emiífe de feus ~rabalhos, pois em o modo q:ue auia de ter no co .. 
per c}l'las . v~zes a tinha ganhada a m·etiment'o' daqueUa fortaleza Be.-
M·01=1ros.-E eni dizédo dl:as P,alauras, J1efiarij., dr frgm~do a it1forma~áo 

, õ-capitão da eirdaqe lhe el!'ltreg.©li as que reue, era coufa mui: durai de co'-
cbuue-s della,& elle de:fpois H1xs tor- méter. Porque ella era húa· fortaleza 
iio'll a-dar: &-ele frfoi á ~ê dar graças feifa afsii per fitio da terra-, como per 
a Deos da rnerce·q· lhe Ein ha Íeito em _ 0 t:ràhalho da< muita géce q~e t-inháo . 
0 1 rrá~°er á~ll-á cidacle, onde efrauáo quafi t~ as ameas per détr6· o muro 
todos feus·de.fejos ,& dahi a [ell· apo- entulhada & m·a'Ciíio,& as·torres & 
fento. Pâíiad'os doús dia-s·de fua che- · ba'luartes outro t:mto-:fó.mente hum 
gada, ccü'n:eçou elle entendet nas lan~o do mM~- ao longo_ do qual . _ 

.~ouf. as de-fua obriga~áo_ ~ o!!l_ c_io, corria hu1n dleiro da-parte do Paíf o · - ·- - · ·· -- Y fcco~ 

'--' ~ --
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{eco: Ot1de ellcs tinhao metidos al- terra contra a cidade: & da Olltt:a 
gús barcos de que te feruiáo perJ ter... parte contra ó PaffoJeco,não fe te-· . 
. ra firme>por rJzáo deíl:e eíl:eiro im- miáo tanto. por fer ráo bai-x:o prin...' 
pc:dir poderte ali dar bat8ria,leix:iráo cipalmente neíl:e paífo, que per elle 
aquelle pcdJço por emulbar. E por- na baixamar. [e podia paílàr a pé de: 
que elles fabiáo que per mar não a-:: húa a outra parte. Affonfo d'Albo~ 
uitt coufa que te nos telleffe,temen- querquc ,poíl:o que logo ao prefen...i 
.do qlle os poderian10s cometer per. te náo follbe parte do que 1a dentro 
aqt1ella parte, por a fortaleza ter bq do caíl:dlo, nem de algúas coufas 
lànço grande de muro pegado no deltas, fomente polo c1ne lhe diff~ 
1nar, & ainda que per ali não foíkm Ioáo l\IIachado do que leixaua· feito 
cometidos, podiãolhe com nauios ao tempo que de lá veyo: ordenou 
.que fe pofdfem enrre a fortaleza & fuas coufas como gL1em ~mia de ir 
a terra firme, tomar a feruinria delb, poer cercff a eíl:a forrJleza per terra 
que era roda tua vida_, pois de la .lhe & per mar, com fu-ndarnento l1ue 
vinha todo o necefforio: ordenarão não [e auia de leuanrar de fobre ella 
.de atraudfar o rio com duas dhca- té <]a não ouueíle ás n1áos. Porém 
.das, húa da parte donde chamá o~ ante qne ndl:e negocio foffe ~lllante, 
-Paffo feco,.& outra.de Goa a velha. não paffaráo íeis d~as de foa chega~ 
Cadabúa das . qL1aes1 dbcadas feria da gue húa fdh feira dia q os Mou ... 1 

-de comprimento de bu1n tirodecf- ros folénizáo como nós o Domín ... i 
pingarda ,, & porém a da parte de go, vierão correr á Ci fade obra de 
Goa a velha,era muito mas forte & duzentos de _cauallo _, & quatro mil 
dobrada,que a outra: entre as quaes de pé : cõ teN;áo q dando aquella 
ficaua a fortaleza metida bum pou- molha de íi,_poderia fair gére a elles 
to afaíl:ada ddlas, com qu.e tinbáo · con1 éj defcobririão o q auería na 
larga & fegura feruintia peta terra cidade_,pois üella efraua Affõfo d' Al 
firme, fem algué lh~ ,poder impedir. boquerq, & ainda de indufhia cor-
Tinháo maes nefta banda da eíl:a- rcráo o campo derra1nados em mo-
cada contra Goa a velha hú baluar.- do que podeffem macs connidar os. 
te, onde alem de outra muita arte- noíTos a Cair a elles. Affonfo d'Albo 
lharia meüda, eíl:aoa hum bafalitco guerque poíl:o já fóra dos muros 

· de ferro : afsi ordenado, que com em hú lugar onde fe encorporou có 
marê chea & vazia pefcaua hú ba- toda a gente q fahio ao repique afsi 
tel, por pequeno que foífe. Porque de cauallo como de pé : vendo o 
como defl:a parte de Goa a velha té modo cm éj os lV1ouros andaoão,a-
a fua fortaleza, o rio era largo & de failoufc hü pouco do corpo da gérÇ 
fundo que poder~a ir a cima húa chamando os capitães,& a foáo Ma-
,_nao,punhão nelle.lugar toda {ua de chado, ao qual perguntou éj como 
fcnfaõ & artdharia,, & ~[si~~~ f~~~ d~ ~ndaua aquella gente ~ão m~l. or(dle-

na a, 
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nada/e vinha ali Ro.zromoca11. Ao dos noífos que leuauão nas cofias; 
que João Machado . refpondeo que derribauáo pelo caminho muitos: 
por aquelle .dia fer o. que os Mouros té qu~ chegados ao fobpê de bú te,.. 
fdénizauáo, lhe parecia virem elles fo já pegado nos muros da forrale-
maes.a folgar,que a outra coufa; & za, onde os Mouros rinhão muitas 

1 
quanto ali vir Roztomocan,náo via cafas palbaças a maneira de arrabal~ 

' bandeira fua : porém porque elles de,elks mef rnos por entreter os noÍ-
coíl:umanão encorporarfe ás duas fos, poferão fogo ás cafas .. A qual 
Aruores,tanto q os viífe et1:1 hú cor detença deu algú folego aos Mau:.. 
po onde fe auião de ajútar os de ca- ros pera fe poder recolher : porque 
ua_llo com os de pé, faberia dizer fe _era tanta a'preífa, & o lugar per on-
vinha ali. Eíl:ando Affonfo d'Albo- de entrauáo na fortaleza, ráo efl:rei-
querqt1e nefia pratica,foi tanta a fu- to,& o rolo delles taman~o,que de 
.ria da noffa gente auendo por inju- ' não terem os de cauallo lugar, pera 
ria aquella foltura dos Mouros e·m entrar, leixauão os cauallos de fóra. 
fuaface,<] com imp.eto de vingança E ainda chegou o r.emor a tanto,que 
conieçou. a correr húa voz per ro- temendo que os noífos juntamére 
dos ·: A clles, a dles : & foi efte al- com elles entraíie.m, como aconte-
uoroço tão folro na boca & pés de ceo na tomada de Goa : fecharão a 
todos,que guando·Affonfo d' Albo. porta hum pouco cedo,com q mui-
queFquc acodio a os entreter,erão já tos ficarão de fóra. Parte dos gu~es 
tanto na viíl:a dos Mouros, que por ·por fugir o ferro dos noífos que os 
lhe não dar fofpeita que os temiáo, fangraua, fe lançarão a húa alagoa a 
forgou a trdla aos noff9s, tomando nado : outros fe metiáo-nos barcos 
por final de vittori~ o impero que que tinháo .no eíl:eirb, que erão do 
nelles via. Os Mouros como virão feruiço dafortaleza: & muitos fu_ 
a corrida ~ leuauáo , começarão os bidos em hum cubello baixo de ci-
de cauallo rodear a foa pionagem ,& ma do rn uro que ficaua fobre elle J 

pala ante íi recolbendofe em -boa por toucas que lhe lançauão fe que-
ordem : porém Pero Mafcarenhas riáo faluar. Ao qual lugar ( poíl:o q 
capitão di ordenança da gére de pê, a fortaleza roda foi logo torneada 
da qual ordenança eráo capitães dos l'loffos bufcaí1do entrada)como 
João Fidalgo,& Rui Gonçaluez,co- era o de mayor preífa &"hú po"~c,o 
meçou de os aprdfar de maneira, q ef\:reíto? acodio muita gente nobre. 
muitos delles defampararão a pio- dos 11oílos : & vendo algús o tr~ba. 
nagem ,& começarão de fe recolher lho que os Mouros tinhão pc:ra [~ 
ap.rdlàdamente.Porque como com alar pelas ~oucas ao muro, c·omeça~ 
db noífa gente i:áo muitos Gentios rão fobir ao baluarte, por fer ~aixo; 
do Malabar,!& dos C.rnarijs homés . com tenção de entreter os Mouros, 
mui leues en1 cometer,co1n o fauor & ver (e terião modo de poder fubir-

-- Y z. em 
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em cima do i1lllrD : & o priineiro 
quefobio a d.te baluartc,foi Triíl:áo 
de Ar~ude bli fidalgo de Loulé ,dan-
do a mão a outros que o qui(eráo Íe-
gmr. E porque no cbá9 deite balu-· 
arre no mmo da fortaleza efiaua 
húa -porta fechada de·pedra & bar--
ro,coufa feita de poucos dias,como 
que fe fechara por não auer tantas 
fernintias,ondeconcorria muita gé-
tc: começarão os Mouros por o lu-
gar fer azado pera os entrarem per 
dle,de_cima lançar pandlas de pol-
uora, fogo de alcatrão, .& quantas 
cou(as acbauão pera o d(frnder, no 

. 'qual por fer dheito os noílos rece-
berão a{faz danno. Ao qual traba-
lho acodio Pero N1afcarenb;}s, Du-
arte de lviello,.Aires da S.ilua, Lopo 
Vaz de Sari:ipayo)danuel de la Cer-
da_, Rui Galuão ~ - &outros fidalgos 
com Ioã.o Machado,que como ho-
mé gue dl:euera dentro, daria algú 
confelho per onde podiáo entrar q · · 
ao decer fofie a elle pofsiuel. Peró 
como na companhia não auia .efca-
da ,nem coufa maes azada,c] aquella 
porta, & o baluarte pera entrJr na 
fortaleza:carregarão os Mouros tan-
to ,que matarão Diogo Correa, que 
fora capitão de Cananor, & Iorge 
Nunezde Leáo,& ferirão Lopo Vaz 
de Sampayo , Manuel de la Cerda, 
Rui Galuão,& ourros. Na qual per-
fia de querer trepar & fubir, Pero 
Mafcarenhas fe mofirou maes defe-
jofo, q outro algum : cometendo a 
fobida per os piques da gente de or~ 
denanç.a, o qual trabalho lhe não 
fu?d~o~f~u propo~c~: Aff~fo ~·A~: 

boquerque vendo qt1e i1a parte em 
que elle d\:aua~ & afsi nefb cm que 
moFreo a maes geme, todo o danno 
era fen, pois efi:auáo por barreira de 
quanrafrechada & artelharia tirauáo 
os Mouros: 111andou bum recado a 
Pero Maf caren has que fe recolheffe; 
o qne elle fez com affaz perigo: por 
que de fabrígado domuro,nenhum 
tiro perderão os Mouros. Fmalméte 
daquella faida ficarão aquellas pef-
foas principaes: & roda.a rnnes gé-
re q chegou-áquellc lugar do muro, 
o ma.yor danno que re.ccbco,fài do . 
fogo & azeire fernenre & alcatrão 
que lançauão de cima. PaíTado efl:e 
perigo dos Mouros, veyo Affonfo 
d'Alboquerque cair em omro, l1Ue 
clle maes frnrio : porque como a· 
liatmeza do Porrugues he con.ceder 
a poucos a gloria do feu braço,~cer-

. tau Affonfo cl'Alboqucrque, po~ 
moilrar quão contente ficoN do q 
Pero Mafcarenhas fez n~ ,chegada 
daquelle muroJde o ir beijar na face 
chegando a elle cõ palauras. de lou-
uor daquelle feíto que Affõ[~'d' Al-
boquerque mui bem fabia dizer,co-
n10 grande official que era diff o. A 
qual coufa foi cm tal ora,que f.~ltou 
enrre toda aquella fidalguia hú ru-
mor de palauras,como fe todos na .. 
qudle louuor de Pero Mafcarenhas 

· recebião algúa injuria. E porque o . 
autor deil:a . reuolta fora Francifco 
Pereira Pdlana ; que nas coufas de 
cauallaria era de húa códiçaõ forte, 
& lingua afper.i pela cófiança que 
tinha de fi : viofe Affonfo. d' Albo-
querque ~ão agafia.do> CJUC '_vfou ~os 

~eus 
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fe us artificias corn <JUe dle fobia a-
pagar dle fogo de pajxáo.entre par-
tes. Arfrmetendo contra 'Francifco . . 

Pereira não per tnodo irofo,& che-
·gando ª. elle começou raígar ave-
:fiidura dos peitos dizédo: ~que
reis,Francifco Pereira ? quereis ver o 
meu coração ~ vedelo aqui puro, 
limpo, todo chey0 de Jmor : & a-
quelle que menos parte te1n nelle, 
he quem iíl:o não ~re. An. oculus 
cuus nequan1 eH:, quia ego bonus 
fum ? Com o qual modo, & pala-
uras,& efl:a vlrima tirada da E(crit-
tura mereo toda a murmuração em 
prazer & feíl:a da vitto~_ia : em que 
(fegundo fe logo foube) dos ~1ou
ros morrerão cento & tantos,& per-
derão algús cauallos,que corir pref-
fa náo poderão recolher,que os nof-
fos trouxerão, & afsi muita boyada: 
que lhe foi bom refrefco. E por ef-
pedida pofer,áo fogo ao arrabalde~ 
que os Mouros tinbáo feito junto 
da fortaleza : & em quanto elle ar-
QÍ3, Affonfo d' Alboquerque á viíl:a 
della fe posa fozer algús caualleiros: 
acabado· ·o qual aéto , fe recolhe~ 

. p~ra a cidade. · 

CAPITVLO V. 

~ (o mo Jjfonfo d'. A f 6oqt~er 
que,proindas·algúas coufas a 
efia ida necejfaria s1 a[si per;/, 
mar corno pera terra, p?:.rtio 
de Goa a por cerco l(IO caffef!o 
que os .Mouros tinhão ft it o 
no P '1jfo de.Beneflarij. 

i
u~~1 ASSA DO efl:e dia,e.m 
~ ' "' " . :~-~ · q Aífonfo d Alboquer. · 

~~ ~1'J que tomóu per íi expe-
~~~ · · riencia da força daguel-
la fortaleza de Beneíbrij, & quão 
trabalbofa coufa auia de fer o arco 
que lhe elle queria por , & a caufa 
era as eíbcadas corn que tinhão a-
traueílado o rio que lhe impedião 
p_oderfe aproueirar do mar: aqui foi 
todo o feu efl:udo do modo que te ... 
ria pera [e feruir; afs i do mar como 
da terra, Porque corno elle paífai1e 
alem das dl:acadas algús nauios que 
podeífem efbr entre ambas,pera in1 
pedir com arrelharia o ferniço, que 
a fortaleza tinha da terra firme,don-
de lhe vinha todo o neceífario:logo 
ficaua [em forças pera náo poder fo-
frer à cerco,que lhe auil .de por per 
teri·a. Porém .achaua a eíl:e f eu fun-
damento dous -grandes:inconuenié~ 
tes , & taes 9ue q

1
uando§om elles ' 

foíf e auante , f~ria a cufia' de muita 
gente : & o fomenos delles era que 
mandando nauios pela parte dó Paf. 
[o feco, ás vezes en1 aguoas yiuas fi-
caua o vao de:.maneira, q (e paíiaua 
a pê: donde ouue nome Paílo feco. 
Pela outra parte 'de Goa a velha por 
fio. q era de maes fundo,aqui efbua 
o rnayor perigo : porque fegundo 
diff emos, como parte maes fuf pei-
tofa . que os podiáo cometer co1n 
entrada de naos , & abalroar com 
a fortaleza, alem de terem a eíhca-
da dobrada hum pouco largà da 
fo rtaleza , rinhão hum bafo lifco 
com a mae? da artelharia : . & co-
meter pera aqui lera (;:Oufa. mui tra-

. Y 3 · balhofa 
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balhofa à Jrri11cãr ·das eíl:acas , & · & húa carauellaJ& húa fuíl:a;de ·que 

· oranck nericr~ da oente. Finalmen- erão capitães Níédafonfo,& Affon. 
b r;:, .';J r - d 'd te bu[cadcs todolos modos pera a 10 Pd]oa: to os 1..1u:.ttro repaira os 
não meter a tanto rifco,defpois qne pela m~meira d'dl:outros com arrõ-
fobrc iffo .ouue muicos confelhos: b~das, & atti! bados & cubertos.' 

' não achou outro maes conuenienre Concertados dtes feis n:rnios com a 
pera poder tornar aquella fortaleza, gente ordenada pera o trabalho de · 
que come.tela per mar & per _terra arrincar as eíl:acadas, & laborar da 
juntamente. Pç:ra o qual negocio artelba1 i:1,que tudo auia de fer geme 
em quanto fe ordenauão as outras do marJ & bombardeiros: os dous 
1nunições.,de enxadas,picões)ceílos, . fo~ão peb parce de Daugij,& tendo 
padiolas, mantas> ercat.hs, & outras já paffado ·o Paífo feco a for~a de 
coufàs pera ir affrntar o arrayal em cabrdhmte, indo o nallio per cima 
cerco da fortaleza per terra : n1:.1n- da vafa,foi cair em omro mayor pe-. 
dot1 aperceber pera entrarem· pelo . rigo. Pon1ue por fe afoitar da terra 
Paffo feco , hum naqio & [y.Ja .cara- - firme, tanto fe encoíl:ou á ilha, que 
uelb. O nanín feria de atê cem rn- foi dar em hom penedo: o qual a-
n~is, o qual fora dagtiellcs que to- · ·leuanrnu o animo per húa parteJ & · 
maráo ali dos que rinháo feiro os ·· como elle 1a carregado de arrelha-' 
Rumes, mui azado por não [er de ria, encoíl:oufé pera a banda da a-' 
quiiba como os noífos,que daquel- guoa pera onde toda correo,de ma. 
le porte demandáo muita ·maes a- neira que o pefo della fez q tomot1 
guoa, do .qual ~r~ capitão Duarte aguoa per bordo, cnm que fefoiao , 
de MeUo : & da carauella Ioão Go- fondo,por o penedo fera pique, & 
mez de alcunha Cheira-dinheiro, o nauio náoaílenrarper todo nelle: 
que feria de até quarenta & cinco 1nas aprou'ue·a Deos que roda a gé_; 
tonéis, ambos cobertos de tauoado te [e faluou.Em lugar do gual nauío 
per cima de longo a hngo,armado mandou Affonfo d' Alboquerque 
fobre antenas á maneira de cumi- hum grande batel afsi cubcrto com 
eira de cafa baixa, pera que a gent.e algúas peças de artelharia q elle po-
pcrde11'e per baixo trabalhar fem re- dia (ofrer : & con1 ajuda delle Ioáo 
ceber danno, & alem diífo fuas ar- Gomez a pefar d?s Mouros á força 
rombadas: & o nanio Rume i'a tão de cabreíl:ante tirou tantas eíl:acas, 
artilhado, que parecia leuar em G té que fez lugar per.que meteo a fua 
maes ferro 1 que madeira. Pera ó1- car::iuella >onde dperou que vie[em 
trarem pela parte de Goa a vel ha, pela outra parte os outros nauios. 
ordenou quatro peças : a nao faó Aos quaes o caminho foi maes em ... 
Pedro, capitão Triíl:ão de Miranda: pidofo com o baíàlifco & artelharia 
& hú nauio, capitão Pero d' Affon- gro!Ta com que lhe tirauáo : & de .. 
fec~ ~l~~ de Gon~alo ~'Aª'9nfeca: teucráo[e em. (ubir acima per t~ntos - -. - ·- . d' ias 
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dias aroandofe de vãgar pouco & p~emio as coufas q anté delle (e tem 
pouco em efpaço de háa leguoa fem por im pofsiueis, elle as faz leu és, & 
chegará eílacada, gue canfado Af- finalméte acaba rudo: afsi ordeL1óLt 
fon fo d' Alboquerque dos recados hum bombardeiro o-põto de bunt 
que lhe mandaua, & defcolpas de tiro groílo,que meteo o pelouro pe-
ná o poderem maes,determinou per lo cano do hafali[co, com· q o que-
íi ir ver eíl:e vagar. Pera a qual ida bro_u,& o bombardeiro arrenegado 
poíl:.o que auia de íair á barra do rio, foi morro. Com a qual obra elle le-
& rornar a entrar pela outra de Goa uou os feus cem5ruzados,& Affon-
a v~lha: não quiz e[éolher n1ayor [o d' Alboqllerque fiçou- vingad~ 
vaíilha pera fua peffoa,q bum catur do fangue,com que o borrifarão:& 
da rerra. Chegado_ aos na ui os def- maes tirou o pejp da nao faõ Pedro, 
pois que v.io o que pocÜáo fazer, & & aos outros na ui os pera chegarem 
ouuio as defculpas dos capitães do á eíl:acada. Com que logo aguella 
éj não tinhâo feito, quaíi tànto po- noite na baixamar em as eíl:acas fe ... 
los enuergonhar,& a{si a toda a gé- zeráo ao r;:.acha<lo grandes prefus, 

. te do receyo que tinháo em chegJr onde amarrJrão cabos de linho 
á·efiacada, COlTIO po_r de maes per- groffo: 8f. vinda a maré gue aleuan-
to notar o faio da artelharia,& que tou a nao & nauios , a força da a ... 
entrada aueria per ali . á fortaleza : guoa fez arrincar as eíl:acas [em maes 
111andou remar o catur gue chegaí- cabreíl:ante, & per eíl:e modo feze-
fe á efiacada o maes perto da forra- rão lugar com êj entrarão, & foráofe 
leza q elle pode.Notado o lugar, & ajuntar com a carauella & batel de 
dlancia da artelharia, em fe tornan- João Gomez. Feita aqual obra,, en1 
dá parece que hú bombardeiro Gal- q Affonfo d'Alboquerque tinha táta 
lego arrencgado,que nos fazia todo efperança do q defejaua, quanto os 
aquelle danno, enfiou o bafalifco ;. Mouros de recey? : parece éj eíl:aua 
no catur , & ef pedaçou o corpo de afsi prouiqo per elles, q ao feguinte 
hum Canarij éj 1a ao leme : de ma ... · dia da entrada dos noíTos nauios en-
neira que parte dos. ~tollos enuol- tre as dl:acadas, acodio logo hú ca.,. · 
tos em fangue vicráo dar nãs barbas _pitáo,éj dlaua ao pé da ferra chama-· 
de AfTonfo d'Alboquerque. O qual -do C,ufo Larij,éj defpo1s em accre[: 
rodolos do catur ouperáo por mor- · centamento de honra ouue nome 
to,porq o vento do pelo mo o fom- C,adacan,de que ao diante faremos 
brou com q cahio , & ~fai afsinala.. mayor relação por caufa das conté-_ 
do daquella oufadia chegou aos na- das q cõ elle tmemos fendo fenhor 
uios:_ onde logo mandou lançar bú de Bilgarn. O l)ual trouxe cóíigo até 
pregão que qualquer bombardeiro {ete mil homés cõ muitas munições. 
.que lhe quebraffe aquclle .bafalifco, em focorro da forraleza,affent:mdo 
lhe d~ua ce1u cruzados. E como o feu arrayal hum pouco em parado 

"! 4 das 
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'dàs noífas caraneHas na parte da ter-; 
ra firn.1e >por náo receber danno dà 
foa artelbana: no qual lug~r dkuc 
per ãlgús di;;ts,_ parccédol~1e q,ue po-
deria fazer algum prouc1rn ~ forta-
leza. Porém defp01s q v10 c..1ue fua c-
ftada era ouciofu, & é] maes dapna-
ua a íi do g aprolleitaua aos omros: 
tornoufe recolher com perda de al-
gúa gente,éí lhe a arrelharia dos na-
uios matou, Ndk ~épo como Af-
fonfo d'Alboquerguc dbu~ aeerce-
bido pera ir pór cerco a dla forta-
lez;.i 13enef!:::iriL~mendo pei-.to de vin.: 

. te dias que p;111ara db vittoria q ou- · 
ue dos ~Aouros: partio de Go:-i com 
até ouatro mil homés, trr.s mil dd-1 • 

les Pcrrngndes,que forão cs macs q 
tê aque!le tempo [e virão !'lJ India, 
& os mil da terra: em que enrr::m~o 
dhs capirá~s,dom Garcia de Noro-
nha, Pero Mafcarenlus, rvfanud de 
la Cerda,Antonio de SaldJnha,Ior-
ge d~Alboquerque,Pero d'Alboguer 
Gue.Jorge da Silucira, Francifco Pe-
reira Peflana, Garcia de Soufa, Gai~ 
par Pereira, Diogo Mendez de Vaf-
concellos, Lopo Vaz de Sampayo, 
Hieronymo de Souíà, Rui Galuãq1 

Gonçalo Pereira, Franci[cq Pereira 
Berredo,Antonio Ferreira) Anto-

nio de Sà, & Ioão fidalgo, Rui G~
çaluez~ ambos capitães da ordenan-
~a, os quaes neil:évfo andarão mui-
to tempo em Italia,dódc trouxcráo 
honrado nome. Alem ddl:es capi-
tães, 1~o muitos fidalgos cauallei-
ros & criados d'elRey toda o-ente . , b 
mm efc?lhída & limpa: a qu~l Af-
f~~f~ d_ Aib?querque repa~~i~ en1 

dous corpos: hum tomou pera fi,. 
& outro deu a dom_ Garcia de No-
ron ba feu íobriL}ho, & a ganteda 
terra Canarij, & l\1alabares que de 
Cochij vierão a foldo, ficou com 
Pero Maicarenhas capit~o môr da 
orden~rnca. Parrido .Affonfo d' AL 

3 ·, 

boquerquc com eH:e exercito húa_ 
tarde, foi dormir ás duas Aruores 
rneya leguoa êfa cidade, & ao outro 
di~ chegoll á fortaleza Bendl:ar_ij: 
onde 2_ffenrou . ft;u ;irrayal em húa. 
pane encubcrta a gente _,por c.aufa 
dos tiros gue tinhão no muro, & 
baluartes. E por(]UC:' de dia [e. náo 
pode affcfbr a artelhaíi:l n~s logaw 
rcs onde conuinha pera dar bataria 

. á fortaleza> tJnto_quc foi a noite fi_ 
cando clle Affonfo d' Alboguerque 
com a gente que tomou pera íi na-
<judle lugar onde {e pos, . que era 
em hum outeiro a_ m:ifll.:ira. de pa~ 
draíl:o fobre a fortaleza: mandou 
a dom G::ircia , & a Pero tvfofcare-
n has que foílem maes a baixo affe-
Har toda a anelharia derr:is de bum 
repairo de pipas cheas de terra obra 
de rrinra p;\!Ios do muro , em que 
toda agudla noite trabalhar~o com 
aífaz perigo.Porgue como os Mou- . 
ros frmiráo o bater_, & cauar que 
dlc:s fozíão ndla obra , defc01rrega-
uáo ali tod.1 fua arrelharia, & alma-
zem : & cornrndo qrtando veyo ao 
outro dia a fortaleza da parte da ter~ 
ra dhiua toda torneada ddlas noi-
fas dbncias, das qua~s & afsi dos 
nauios do inar tanto que lhe foi 
dado finál, começarão com aquella 
f ur~a ~e fogo pica~ o _muro da fo

1
rta-
eza 
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Iev. per tod?~ Portm 'efte trabalb9 ço em todo o áí-râyal, & pelo con,.. · 
per ,1lgús dias aproueitoo pouco, & rrario aos Mouros. Roztomocan._ 
rc:dó.foi ga~hr pelouros & poluora, védo efb obra,&.fentindo o.prazer 
;;1fsi da nofb p1rte como da fortale- dos noffos pela· o-rira q dc:ráo com 
z;:i,a L1L1al foria patecia búa femelhá-_ , ella_,cletermirwuf~ cm maes c.1ne dé..:. 
çt do inferno : porque todo o íitio fender:porg logo ;qudb noitc->lntG 
dó\qudla fortaleza era fomo,& fogo. que os noffos proccdefle1n maes 
'Err1 ranto q at~ os lagartos da aguoa nella,'teue con[dho com os princi- . 
que no circuito daquclla ilb.a anda- _ paes capitães qne tinh~, & aífcnron 
uâo ,(corno atras · cfcreuernos) os q~e per h_,.Cia porra que vinha dar na 
quaes er.io viil:os dos noílos nauios eH:ancia que lhe fazia dte daono; 
Gue rolhiâo a p:ilfage1n da terra fir- íai[em até duzentps homés efcolhi~ 
me, ás vezes fobre a aguoa & outras dos, & trabalbaffe1n por fazer algú 
n~ margem da praya: tanto qut co- feito ,ao menos que ouucffem a ar-
mcçou a barari1, afsi foi elpanrofo telhaúa & poluora, de q clic muito 
aquelle aé'ro a elles, que [e recolhe- carecia. No tempo da qual faida que 
rão pelos dl:eiros fem maes appate- auia de fer ao quarto ·derradeiro da 
cer na frótaria da fortaleza. Porêm noite,qu;mJo as vigias.eil:áo rüénos 
neíle aéto do _ combater , mujto prontas na guarda:elle dhria á por-
mayor danpo receberão os noflos, ta da fortaleza pera lhe acodir,fendo 
é] o 1tlnro : porque como per détro neceífari9. Affentado e(l:e cometi-
era -maciço ré quaíi as ameas, toda méto qua_nto por parte deltas ainda 
noífa arrelharia embaçaaa .nelle, & foi melhor cometido,em t~mro,que: 
nos baluartes onde elles tinbáo af- muitos Turcos vicrão a braços co1n 
feíl:ado a fuaj q varejaua bem em _as- os noffos, feruindofe maes das ada-
noílas dhncias, & nauios. Vendo gas & punhaes, q de outras armas: 
Affonlo d' Alboqueique q gafiaua & pelo tempo c1n que foi meteo os 
tem1>0,<1 era bom.a noffa,em fo de- noifos em tanta rc 10lta naquella 
ter tanto [em fazer maes que defpé- dlancia, per onde cometerão efb. 
der & quebrar Coas munições:man- entrada,a qual tinha Mapucl de Sou~ 
dou mudar búa das dl:ancias junto . fa T'u:arez-> queacodindolbc dont 
de bum dteiro / que era já pegado Garcia, ainda f~ náb podião defen-
no mar,,& qüe apalpaffem per aqlle der deíl:e ímprt9. ddles, tê q fo~re
cànto o muro. Na· qual parte poH:o ucyo Pero Mafcarenbas co1n os Í~l1s 
q a noíTa arrelbarí' não eta de bata· capitães, & géte de ordenança que 
ria de campo, cõ os primefros tiros os fczcráo recolher tão apreffados. 
foriofos,os noffo_s virão aJuz da ou- como foiráo. E fobre dh: troibalho,_ 
tta parte por naquella não ter e1~tu-- como coufa indtlíl:raida pera aquel..: 
lho fomente a groffora·da parede:ª' le feito por recebermos ·mayor d;i.n-

. qllal e o ufa deu .logo muito .iluor~: i10 , tanto que f orão ~etidos pela, 
pon,~ 
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portn do tnurd ·de cima. dell:, foi 
taqto o.tiro fobre os noflos, q ma-
yor foi a obra em ferir & efcalaurar 
do muro,.q d_a mão dm Mouros: de 
maneira q fez desfazer o corpo da 

.110.íla gente, que eíl:aua ali apinhoa-
da por acodir áquelle cometimento 
dos Mouros,recolhendofe cada ca-
pitão á fua ·eíl:ancia. Affonfo d'Al-
boquerque por lhe não virem d.ar 
outro tal rebate,quando veyo a noi. 
te feguinte, mandou dobr:ir outras 
pipas cheas de area q vieráo de Goa 
per duzenros Canaríjs, que del1 a 
Baíl:iáo Rafa pera as trazerem ás 
coflas,,por não auer befias _de fenn-
ç0:& alem das pipas, mandou fazer 
húa caua de maneira q ficaráo a<; ef-
tancias maes feguras. NeHe tempo 
os Mouros eíl:auáo já neceÍsirados 
de muitas coufas,principalmente de 
mantimentos, & afsi ·de polu9ra, 
& pelouros : porque todas efhs os 
11off os t1auios, que dauáo a bataria 

. por mar, lhe impediáo a não virem · 
da terra firme. D;i qual necefsidade 
os noílos teuc:rão noticia por dous 
finaes : hum ,que tirauáo poucas ve- . 
zes1& já fracamére, & algús pelou..: 
ros de pedra que vinhão cair entr.e 
os noíf os , eráo de pedra branca os 
proprios que ' lhe a no fia artelharia 
tiráua : como <]Ue lhe faleciáo já 
os -feus, que eráo de pedra negra 
ferrenha, fegundo tinháo viíl:o per -
per todolos outros di~s. Sobre efta 
fúa necefsidade fobreuierão dous ca-
f os,que acabarão de rematar o fim 
deíl:e cerco ; o primeiro foi, que 
tfrando Roz.tomocan em húa tor--- -, -- ..... 

re,que vinha tomar parte· do ourni-
ro qL1e ficaua em lugar de padraíl:o 
da fortaleza, a qual torre era á ma-
neir_a de cunha! de dous pannos de . .,,, . ' muro que cornao em_ rel,les: acer-
tou de tirarem com bG camelo da 
dbnciade Affonfod'Alboquerq,& 
deu em hú cunhal da torre,éj a fez ro 
da eíl:remecer por não fer maciça,& 
tras dle farão outros dous, de ma-
neira q quando elle Roztomocan fo 
apartou da jaúella onde eflaua em 
pratica cõ algús dos noílos arrene-
.gados, já foi bé cheyo de cal iça do 
gráde tremor da torre.O outro cafo 
~ foccedeo logo Cobre dk: foi acé- . 
derfe fogo eó.1 hús barrijs de polúo-
ra em búa das noífas eíl:ancias : & 
por.que iíl:o foi cô hum pelouro da 
artelharia dos Mouros que logo ma-
tou dous bombardeiros, vendo elles 
a reuolt~ que fobre i!Io ouue entre 
os noífos : foi tão grande a grita 
delles,éj acodio Affonfo d' Alboquer 
que áquelle lugar, parecendolhe fer 
o urra coufa. No qual aball9 fe aluo-
roçou tanto a gente,que não oufan-
do ante ddle cafo chega~ ao muro, 
como [e a vittoria os chamara, t-o-
dos fe poferão em furia de o come--
ter a efcala vifla.Roztomocan quá-
dovio_ a reuolra per todafos partes do 
arrayal, pergúton aos arrenegados q 
coufa era aqudla.Os qua.es cortados 
da culpa de feus peccados , fem as 
palauras de esforço cqm que ante 
anitl}auão a todos, diíferão que lhe 

.. • ~ 1\ • parecia que o cap1tao inor quena 
cometer entrar a fortaleza a eícala 
~ífra:& fe a[si fo.!fe, foubeffe certo q 

- -· onde 
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onde os PortugÓefes r71háo o fO- po que o cattiuaráo Õà,rrtorte"de dá 1 r 

Hro defpoiyf~ebiáo 9 vafo __ da fu_ Louren~o, o que queríáo. O qual 
.ria que os mollla, tú,do leuauao nas trouxe recado da parte de Rozrn ... 
vnhas cômo leões; . & poréj aqudla mocan ; que elle queria eíl:ar em 
forrgleza dlaua )á aporti!hJda · na treguoa com à capitão môr por al .. 
parte de bai*o ji.mto do mar/eu cõ- gôs di;is, & neH:e tempo rerião ·pra-
.felho era cometerlbe treguoa,& al- tica em algúa coufa q foffe em pro· 
gú bom par.tido. A dtetépo rambé , ueito d'elRey de Portugal,&.do Hi-
dentro na fortaleza entre os Mouros dalcão teu Cenbor. Dõ Garcia inan...' 
·~uia já grande confofaõ , porq vião dou logo eil:e recado per o me[mo 
.que os noífos nauios impediáo a . Bail:iáo Roíz a Affonfo d' Alboquer 
lhe não v'ir mamimc11to algú,& ti- quc,o. qual recado teoe muitas con-
nhão n'ecefsidade delles , & muito tradições : p~rque entre os capitães 
111ayor de poluora & pelouros & ouue diffcrentes votos, aprefentan-
munições , em que .dhua toda foa do muitas razões : húa àas. guaes era 
defenfaõ:fobre iífo vião o 'muro ro- que Roztomocan ,não pedi,a dla 
co,& éf não p,odiáo andar dentro na tregnoa a maes fim , que pera do-
forraleza.com dous trabucos noffos brar o muro, que lhe a noífa arte-
que lhe tinhão m_orta al ]a gente: lbaria ·começaua a i:õper. Todaui~ 
por iílo quando ouuiráo falar os ar- , erão tanm maes os pareceres da 
renegados em partido : lançarão o- treguoa cõ logo mouer partido , & 
relhas a iíl'o, & muito maes Rozto- execução delle por lhe não dartépa 
mocan, q vio o negocio ordenado a fc poderen1 repairar:q lhe foi con-
de ,maneira pera o to maré ás mãos. cedida per Ioáo Machado , que foi 
Finalméte poíl:o eíl:e cafo em prati- com Baíl:ião Raíz leuapdo cíl:es-a-

. ~a de todos, affentaráo q cometeL . pontamétos.Que lhe emregaí1e ello 
fem treguoa, & no tempo della lhe Roztomocan a fortaleza afsi como 
moueria algú bom partido: & ante dlaua com toda a artdbaria noífa, 
·que dali faiffem com;o temor do al . éj fora tomada em o nauio naqlle 
uoroço dos noffos,mandou Rozto- paffo Beneíl:arij , qu~ndo a ilha foi 
mocan aruorar búa bandeira branca entrada per elles da ·primeira vez, 
uaquella parte onde. dom Garcia com ·todolos naoios & fofias noífas 

'dhua; q era a que ellés maes recea- & fuas,& iÍlaes os c:rnallos q tinbão 
uáo,& o arrenegado que a trazia,co comíigo: & fobre tudo os arreneg~
meçàu de chamar por Ioáo l\tfacba- dos gue de nós fr pa!farão a elles1& 
do.Dom Garcia quando via dl:e ÍÍ- que liuremente leixaria ir foas pef...: 
nal,& ouuio o que dizião, por Ioáo foas com a fazenda que teueíTem. 
Machado · não frr prcfente, man... Dados dles apontamento~ , Roz-
dou faber per Baíl:iáo Roíz , que tomocan fe .moíl:rou 1nui liure na 
fab~~ algú~ cou[a da ~i.ngu~ do~~~~ conc(!ífaõ delle~ : ~odauia pera eíl:as: 

--- · --- ~- - - r .. .... ~~'ufa~ 
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coufas romai·cm algllm termo de fokm n~ue tem~ de Affp1 Jo 
concerto, elle deu dol1s Turcos em d' Alboguert"\ue. To~ia por não 
refées,& da no(fo partedbuáo com fic~rem fem ~~íligo, po~o que não 
elle Ioão Machado; & füü1:iáo Rciíz perderão a vic.b,perderáo as-orelhas, 
que 'ia & vinha a Affonfo d' Albo~ narizes, mao direita , & dedo pole· 
querqlle com recado do g elle gue~ gar da efquerda,éj lhe Affonfo d' Al-
ria conceder. Fmalmente elle íe_ re- boquerque mandou cortar tanto q 
fumio niíl:o, que entregaria a forra- tornou pera Goa: & po.íl:os em lq .. 
l~za afsi tomo eílaua com toda ar-· gar publico dos moços .~ genre do 
telharia & muniÇões de guerra: & pouo, receberão vituperios ;& dahi 
quanto aos arrenegados (em que os mandou vir pera eil:e Reyno em 
elle muito inGHio) dl:es entreg;uia as naos daqudle anno. Hum dos 
com condiçáo de dle Affonfo d' Al- quaes per nome Fernão Lopez fe 
boquerque lhe dar a vida: o que U1e .leixeu ficar i1a ilha Santa Ilena com: 
foi conce9ido por iíl:o fer o princi- hum negro,. que lhe os capit:íes dc-
pal. O qual negocio ordenou elle ráo, o qual pelo tempo em diante 
.de modo, q fe ,:icabou d no-ire pera foi mui prcmeirofo ás nam quç: ali 
fozer o que fez, defapareccr de antre vão fazer foa aguada á vinda da In-
os feus pa{fandofe fecretamente da dia: por e com a criação de por-· 
banda da terra firme com fuas mo- cos;-·cabras, g~linhas, & ortaliça q 
lheres & fazenda, fem o fabérem os 1 be as naos deráo , & elle criou & 
outros capitáe~: dando defpois por fer:ieou,quando chegáo acháo el1e 
defcolpa por os leixar afsi, que o fe_ refrefco gue dá vida aos homés de 
zera por riáo fer prefente á entrega tão comprida viagem,em tanto qLie 
dos arrenegados, porque como já a nao que não toma eíl:a ilha, traz 

·os maes delles erão cõuertidos a f~a muita géte morra por falta de agoa, 
lei, auia fer grande efcrnpulo de tua & deH:e refrefco de que Fernão Lo-
confciencia fer elle a peffoa que os pez foi o 1utor.Paffados algús annos 
·entregaíle. Na qual paífagem leuou neH:a vida folitaria,.em q~1efazia pe., 
comíigo hum deíl:es chamado Fer- . nitencia, veyo a efle Reyno, & da_. 
nandinho entre os noífos, por fer qui foi a Roma a pedir reconcilia-
mui aceitt6 a elle.Os outros arrene. çáo & · abfoluiçáo plenaria de [eus 
gados quando fouberão o C<?ncerto peccados; & vindo de lá;fe _tomou á 
da entrega)& que auião de ir ter ame mefma ilha, onde ainda dl:aua em 
Affonfo d' Alboquerque, iquiferãe.- penitencia no tempo que efcreuia-
efcapuiir: mas como os capitães do mos eíl:a hiíl:oria. Affonfo d' Alba .. 
Roztorroc-1n virão que a faluação querque rãro gue foube per Baftiáo 
de fuas vidas eíl:aua na entrega delles, Raíz, que leuou c::íl:es homés,como 
tc:ne:~o mão, & entregarão os a Rozromocan erJ ido, & éj os Mou-
!iafbao Roíz,que os fegurou ~ con rosque fic'!uáo na fortaleza_, era na 

- confian-
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confomÇa d·e fo:i palaürã conforme 1nouel que os Mourõs I~ixaráó, fi· 
·aos apomaméro·s por fer alta noite: cou pera de[pojo da geme meudJ, 
' lcixou a entrada pera pela .manbaã, principalmente o man(imenro, que 
como fez: àbrindo'lhe os Mouros naqlle tem pó era .de muita eíl:ima. 
principaes as portas , confiados na 
concdfaõ dos aponramétos. A qual 
confiança não tcue a maes _da gente . 
baixa, cá eíl:a tanto que virão entrar 
os noíTos per as portas da fortaleza. 
que fa pera o arrayal : conieçarão 
com temor de fugir pel~s outras,lan 
pndofe a nado pera paffar á terra 
finne; p~rre dos quaes [e afogarão. · 
Affonfo d'Alboq·ucrque quando vio 
que o temor da fua entrada os fazia 
fugir, cm que tambem entrau~o al-
gús Mouros de cauallo,ao cabo dos 
quaes ao tépo do nanar [e apegauáo 
outros de pé: mandon lançar pre-
gões que ninguem fogiffe foli: pena 
de morte, ·po~ quãro elle queria dar 
. embarcação a todos pera paffarem 
[em perigo , & poderem leuar fuas 
fazçndas, fegundo tinha concedido 
uos feus aponramentos. E que em 
quanto não fof!c1n paífados á terra 
Erme,qualguer Porrugues,ou pelJoa 
q~e fe~eíTe algum danno a, algum 
Mouro, que rnorréíle por iífo: com 
os quaes pregões os; ·Mouros ficarão . 
fem aquelle acrombramemo, que os 
fazia fugir_, & finalmére nas embar-
cações que lhe A~?nfo d'Alboquer 
que mandon dar paffaráo foas peC. 
foas & fazenda: kixando o cafco da 
forraleza com roda artelharia & 
cauallos, que Roztotn~can tinha. 
As quaes coofas Affo11fo d'Alboquer 
que romou pera elRcy, por a forta-
leza [ç c;ntregar a parti4ü ~ & algun! 

1 ' 

CAPITVLO VI. 
l 

f CJJe algu;t,s coufas que Ajfon 
[o d'r:Af6oquerque pajfotfl corn: 
·Roz.tomocan, f5 afli da paz.., 
que affentou corn o (.,amorij 
de e a!ecut' (5 da 'Vinda' do 
emhaix ador do Prefle 1 oão, 
f5 de outro d~elRey deOnr;,uz. 
'a. efte Reyno na annada _q a-
quef!~ an~o partio dt!í lndia. 

ffii~:iZ:Ei~ An to que A fF01~f a 
d' Alboqu~rque, (e 
mcteo de poffc de 

......... ,.. ...... fia forraleza,a ·pri-
11~~~~~~· meira coufa em q· 
1: entend~o ,foi má-
d~r viíitar per Baíl:iáo Raíz a·Roz-· 
tomocan: efpantandofe delle não o 
ef perar lia fortaleza, . pera fe .vere1n 
ambos, coufa que elle muito def~
pua: porque húa tal peífoa, como 
elle Roztomocan era, fç auia ,de ir 
muita_s jornadas pol9 ver, quanto 
rnaes eíl:ãdo á foa porta, & per eíl:es · 
term'os outras palauras . ~ntre a~ 
quaes farão .algúas ,offertas que elle. 
Affonfo d'Alboguerque lhe pron1e..: 
tia pera fegurança da peffoa delle 
Roztomocan ,em quanto não tiflha 
,recado do Hid~lcão feu cunhatlo: 
cá fegundo lhe diz!ao, elle lhe tü1ba 
efcrit,ro o dl:ado em que · eíl:aua na51:.. 

çiuellf" 
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q~elle cerco: pedindolhe focorro nome elle lbe Çaria as terr:ls firm :-_s 
pera fe não perder aquella fortaleza, pelo modo que as dera a Mdrao~cLi~ 
ou modo que auia de ter. Ao qual do pqr dlas hum tanto, & o iuaes 
recado elle Hidalcão náo.refpõdera: ficaria a elle Roztomocan pera fua 
& que como os Principcs ás vezes ,pdfoa, & pagamento da _gente. que 

-fe indinauáo indinamente de feus auia de trazer. na defenfao ddlas. E 
capitães nos taes necrocios & ifio Roztomocan por faber a renÇáo de 

b ' -qu~ndo não fabe~n a verd2de_, & té feu cunhado, da {ua parte largaua as. 
á fua ilharga pdfoas que tem odio ilha·s derxedor d,e Goa, como coufo. 
ás partes,& elle Roz~01nocan tinha que fe não podia defender de nó~:& 
algús emules por razao d~ feus hon- q~anto~s te!ras firm~s, gne .o_Htdal 
rados feitos·, per ventura com efie - cao mandana que os manttme1~tos 
concedido por fe maes não poder & coufas que nellas auia , . fe 'de.ílem 
fazer, como faõ todolos caías da · como-amigo & viiirtho per modo 
<;ruerra, & não por fua vonrade: en-- de commutaçáo de outras, éj a terra 
~rnaria a do Hidalcão,por o náo tra aueria mifter da cidade Goa:& niH:o 
tar como elle merecia:-por quão pr~ , lhe fazia gra.nde amiz\}de,por quan-
dentemenre & como caualleiro fe to ella fe não podia rnãter fem ellas, 
tinha auido no modo que tcue com como era notorio, & elle AffiJnfo 
Pulate Can, & na defenfaõ daquella d' Alboq-uerque teria experimétado. 
fortaleza. Roztomocan poíl:o que Affonfo d'_Alboquerque.; poíl:o que 
Affonfo d'Alboquerque lhe tocou Roztomocan mouia neíl:a pratica 
neíl:as coufas , que em verdade elle algúas coufas de q elle podera lançar 
temia, não lhe refpõdeo a ellas, ~nas mão,em quãro não via coufa moui-
a outro propoíito em. modo de ag- da pelo Hidalcáo,a quãto eíl:e Roz-
gra_uo, p.edindolhe os cauallos q lhe tomocan dizia, f1áo lhe daua credí-
ficarão na fortaleza : cá foa tençáo, to, & poriffo não fe determinou cõ 
quando cõcedera leixar os cauallos, elle em algúa.Sómente polo afloni-
11áo fora os da Pedia & Arabia, fó_ bra~ em quãro eUe andaua derredo ~ , 
inente os da terra. Finalmente deíl:a da ilha já hum pouco desbaratado, 
.vez & de o.urras def pois gue Affonfo porq a gente o leixaua, forral eceo a 
d' Aiboquerque fe foi pera Goa, an.. forraleza BeneH:arij, & pos nella: hú 
clarão entre elles raptos recados,té q - capitão com gente em guarda da-
fe virão ambos no mefmo lugar de quelle paffo : & e~ cadahum dos 
.Benefiatjj, cadabú pera a feu propo- outros, que j~ diífemos, també fez 
fito: porq Affonfo d'Alboquerque torres,&. forças pera defen[ãõ daqlla 
queriao fazer temer do :-1idalcã~ ·entrada,& guarda da ilba cõ pdfoas 
offerecendolhe da parte d elRey do ordenadas a iffo: a qual coufa d~fef
Manud merceJ querendofo vir pera perou os Mouros de rriaes entrarem 
[e~ !er_uilo ; & q entretanto em feu nella, como fezeráo duas veze.s. Em 

~ .. - - - -· - . ~ - ,., 
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qua1ito Affonfo d' A1boqme.rque en- to .fenhor de duas ddadês tão nota~ 
tindia ne,{h1s coufas, era ráo neceffa... neis,como erão Malaca & Goa: deu 
rta. íua peíToa fer prefenre em Goa, licéça a eíl:e (eu irmão q como cou-
gBe importando muito a carga da fa mouida per elle por fernpre [e mo 
~Jpe~earia que aguelle anno auia de firar noffo amigo , folgaria de falar 
yjr pera dte Reyno, não pode ir a na paz entre elle,& o capitão. Sobre 
Cochij a i!fo: ~ tpandou la, a~aba- o- qual negocio fe paffaráo mt1itos 
do o feito de 'B~nd1:arij , fel1 Cobri- . recados,& defcontenramentos d'el-
nhb, doin Garcia dç Noronha ao Rey de Cananor,& d'elRey de Co-' 
quaLdeu.rndolos feus poderes pera . chij: cá elles pefaualhe múiwelhr~ 

· iílo, vendo q·uanto fund~mento d- n1os em paz com Calecur, por pec-
1\ey dom Manuel fazia delle. Ca o der na entrada & faid:i das mercado~ 
mdmo ·dom: Garcia na vi~ das car- ~:ias grande renda, pola muit:-i copia 
tas l1oe leuou, leiJaua búa en1 que el de pimenta, gengiure, & outras e[ ... 
Rey dizia a elle Affonfo <l'Alboque_r pecearias que tinha em Calecut, & 
que que auend0 refpeito ás qualida- auia de abater no proueito ddles. 
des da peíloa de dom Garcia, & a o Porém teu e Affo11fo d' Alboquerque 
defcanfar em algúa maneira dos tra- ta.nta pmdencia em os Caber cõten-
bJlhps da gou.~rnança1 da India por tar,.foldando entre elles adi.os da9: 
ferfeu fobrinhoi auia por bem que guerras paíiadas, q os fatisfez; & fi-' 
ficalf e lá cõ o cargo de capitão mór nalmente do11? Garcia vehdofe em 
do mar, por a q.ual razão dom Gar- Crãganor cõ b Principe Naubeada~ 
eia ficou na India. E quando foi fa- rij, & com o fenhor de Chálle cha-1 

zer dla carga : da~ naos a Cochij, madoCheneachene Coripa,& doq~ 
leuou os maes dos nauios pequenos . Mouros per nomt;. Nábear,& Pocâ-
que auia: delles pe,ra . ficarem de ar- racé grandes noífos amigos,. todos 
mada fobre os portos <le Calecut, a!Tentaráo eíl:a paz per capitulaçõe~: 
pera não· leixarem entrar nen1 fair A.principal das quae_s era q elRey de 
naos de Mouros: & .outros, pera fe- Calecut auia de dar lugar onde Af-· 
rem corrtgidos do danno,quc rece- fonfo d'Alboquercj quifeffe,pera fa_ 
beráo naquelle rio de Goa no rem- zer húa fortaleza : em q auia de eíl:ar· 
podo cerco. E aproueitou. tanto fi- hú capítáo com gente de arrnas q a 
carem dres nauios fobre Calecnt, q guardaífo, & fc:it!Jria pera o negociq 
corno dom Garcia foi em .Cochij, do commerçio: & que pera eleição 
logo telle recado do Princ.ipe de Ca do lllgar, & mandar fazer dla obra 
lecut chamado Naupeadarij Cobre elle Affonfo d'Alboqucrgu.e .pode-' 
trattos de pa.z; pc;>rque vendo clRey ria mandar a Calecut homes pera 
de Calecut a profperidade de noílàs iílo, como fl;lapdou ( fçgm.1do a 
coufas, &. çm quão breue tempo diante veren;"\es}. Neíl:e t~mpo reue 
~ftonfo d' Alboquerque fe tinha fei- Affqhfo d' Alqoquerqu~ 119ua pe( ·--- - -·-- -· - - ~ ----- ___ _, -- --· - ·-· ·· 11u1n 
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, 'D a Segunda 'Decada 
l1urn Portughes de além1ha Taua;r~s' 
·de Alcaçere do fal, gue fora cattiuo 
em Camba ya, que em óabul eíl:aua: 
hum homem, o qual lbe.differa f.a .. 
bendo fer, elle Portugues,que vinha: 
a-elk capitão mór da pane do Rey 
dos Abexijs pera o·enuiar em as naos 
da efpecearia, por quãro leuana húa 
embaixada a elRey de Portugal. O 
qual pofio éj não tinha communi-
cido a caufa de fua vinda cõ ~lguetn 
temendo que receberia algú danno· 
dos Mouros, todaui_a o reteueráo ali 
em Chaul~ dizendo elle por diísi-
1nu lar fer hum mercador de dentro 
do direito do már Roxo~ que vinha· 
refgarar hum filho , que os -Portu-
guefes cattiuarão em húa nao,o qual 
êliz.ião efiar em poder do feu capitão 
mór Affontà d' A l b~.K1uerque. E por . 
que elle tinha ordeúado a Garcia de 
Sàufa com quatro nauios para andar 
11aguella paragem de Dabul, por. 
caa{a de impedir não entrarem per 
ali, por fer porto do Hidakão , os 
cauallos q vinhão da Pedia & Ara-
bia, que elle queriaq foffem a. Goa: 
tanto que teue efta i~otla, efpedio 
logo Garcia de Soufa mandandolhe 
que trabal haíf e muito por faber par 
te deíl:e embaixador, & lho en uia{fo· 
em hum dos n~uio~ , & elle fica!Ie · 
com os ou.tros fazendo arribar as 
11aos dos caµallos a Goa. O qual ne-
gocio elle fez com tanta diligencia, 
quedefpois de fua partida a poucos' 
dias entrou em Goa efte embaixa-
dor> onde por reuerencia do lenho 
da Cruz , -que ' trazia em prefente a 
elRey dom · 1'1anud foi recebido. 
i...._ _ -· - ~ - - --

com folennidade de prociífaõ : k· 
·uando .efta fama reli~uia em húa 
cuíl:odia de prata-& pallio de feda, 
& foi pofro na Igreja : Cobre o qual 
recado ddle principe Chrifiáo, frei 
Domingos de Sot:1fa da ordem de 
.faõ Domingos , que; foruia .de vigai• 
ro gêra:l naguellas parrés , fez bum 
denoro formá-o. Affonf©' d' Alba. 
qu~rque, pMiado eft:e prüneiro·d·1a 
de foa chegada·, quiz imformarfc 
parricularmente das· coufas do Rey 
da Abexia·, a que nós chamamos 
Prefte Ioáo, & :afsi da caufa da vin. 
.da deite feu embai~ador chamada 
Mattheus, homé de reueréda prefon 
ça aluo, & náo das cores & cabella 
dos Abexijs, por não fer natural da 
terra Ahexia, m~s do Ca\ro-:& fegú~ 
do fe defpóis (oube,era-mercador da 
linhagem dos ·Mouros,.ho111é que a 
Rainha Jlena madre do Prefie cha~ 
mado Dauíd, trazia em negocios de 
o. mãdar a diuerfas partes,por feu fi~ 
lho Dauid -nefte tempa fer pouco 
maes de doze annos d~ idade,& ella 
gow .. rnaua-o Reyno. E poíl:o q dle 
·f\ifattheus n~o ·deu conta deíl:as f.:OU· 

fasa Affoufo d~Alboque~que,~all:oLt 
pera fe acreditar com. outras que lhe 
diífe, afsi da caufa de fua vinda, co- . 
mo principalme11te que na terra do 
Prefte efiauão algús portuguefes: bú 
auia mLiitos annos mandado per bú 
Rey de Portugal chamadó loanne, 
& dous que aoia pouco tempo feré 
Jà lançados~ & fegundo elks d'i:z1ãn, 
f oráo pofios em terra no cabo de 
Guardafu, per máo de hum capitão 
de ourro Rey 4e Portugal chamado 

·· - - ~anud, . 
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M:muel, que era aqueile a que elle ~dou a feus capitáes(como atras fic:-i ): 
,Matrheus era enuiado . . Hum dos ouuc g a vinda dac.1uclle borri é, f~.:'.
quaes Portugueíes [e cbamaua Ioão ·gundo os perigos per gue paílou n:i 
Gomez, &,Jo outro Ioáo Sanchez, quelle carninho,que Deos milagro-
& em foa companhia fora tan1bem famente _o trouxe ante elle, peraef-
bum Mouro per nome Cideà.1aba- feito de commünicarmos eHe P1ü1~ 
r~1ed: &'delles não frazia carta algúa cipe Ch~iHâ~ m~tido no inrerior 1da 
por teíl:iniunha ~ fer elle Mattheus terra do Egypro, & cercado auia tã-
embaixador, cá foa vinda foi fobita, tas centenJs de annos de Mouros & 
& náo quiz elRey que [e fou_beffe~ . pagãos. E da fua commnnicaçáó fe 
Porque como fúa terra he _rodeada , conf eguiria tamanho fer1.1iço de 
dos Mouros, principalmente os por Deos, comó era dd1ruiçáo da cafa 
ros de mar, 01;idc elk Mattheus auia de Mecha, & feéta dos Mouros, fo~ 
de embarcar pera vir á Incha, & na gundo elle Dauid prometia em fuas 
corte d' elRey cominuadart}ente an- cartas: as quaes AffonÇo d' ~lboquer 
dão muitos · Mouros, [e á noticia que mádou rreíhd.ir em Porrugues 
delles viera a vinda ·ddle MatthellS, per hon1 Iuden chamado Samuel 
for~ morto: pois' a .caufa p.rincipal natural dó Cairo, do qual [e feruia 
della, era deíl:rniçáo delles , polas · neHes pegocios qe interpretar , por 
infhuções & carras, que leuaua pera faber muitàs linguas.-~E porque ao 
cl,~ey de Portugal (como per ellas diante parriculannente ·. auemos de 
elle capitão mór podia ver)- húa das tratar do effeito ·sue ouue a vinda 
quaes era d'elRey Dauid, & outra deíl:e Mattheu~, & atsi do eíl:ado & 
da Rainha Ilena fua madte. E porq coufas dcíl:e _Rey da Abexia que o 
ellas vinbán em lingua Chaldea. po- enuiou: baíl:e ao prefente faber qúe r 
dia as mandar rrdladar per peffoa Affonfo d' Alboquergue mádou dl:e 
fiel, cá per .ventura no Reyno de embaixador aqlle ·anno em' as 1_1aos 
Portugal não aueria quê as foubeí!e que vieráo coni efpeceãria. O qual 
interpretar: & per ellas veria a teú-· anno~foi neHe Reyno hú dos maes 
_ção d'elRey feu [enhor,& a caufa da profperos & de mayor. prazer, que 
vinda delle Mattbeus. Affonfo d'Al elle vio por caufa da Incha :_ ca não 
boquergue pot; os íinaes que lhe deu fomente vierão muitas n::tos,& bem 
dos homés, que auia pouco tempo carregadas de efpecearia, mas ainda 
q anda'uáo naquellas partes,os quaes nonas da tomada de Malaca, & do 
elle mcfmo pos em terra no cabo feito de Beneíl:arij, eíl:a emb.aixada 
Guardafu a eíl:e fim de [e' commu~ do Preíl:e, outra d'eiRey de Ormuz 
nicar eíl:e Príncipe per nós chamado (como já. diílemos), muitas . cartas 
Preíl:e Ioão das Indias com elRey & prefen~es de outros Príncipes de 
dom Manuel, coufa .que elle tanto rodo aguelle Oriente, afsi como el-

. <lefejaua,&tantofempreencome1~- ReydeSiáo, d'elRey .de P~gu ea1 
- - - - -- -- · - · - ~ ~ef poi~~ 
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ref po!h dos rnênfageiros que Affon 
fo d' Alboquerquc lá enuíou, car~as 
do grão C,amorij como daua for-
taleza em Calecut>& de todolos oll 

tros Principes do Malabar com re-
quirimentos como foditos ddte 
Reyno .E pelo mefmo modovieráo 
cartas d' elRey de Naríinga, do Hi-
dalcão, d' elRey de Camlx1ya, & de 
Melique Az capitão de Dio: todos 
pedindo paz &amizade> & mandá-
do mui ricos prefenres em foul del-
la.J a fim de feus intereíf es., como 

-neíl:e feguil1te capitulo veremos: tã-
ro aballo fez no animo deites infiêis 
as vittorÍas -quc Affonfo d' Alhoquer 
que ouue naquellas partes , qu.e pa-
recia· contenderem a quem pnmei- · 
ro confeguiria eíl:~ ai:nizade,que de. 

· fejauãó. 

C A P I T V LO VII. 
• 

ff CJJo q.Ajfonfod'A!hoquerque 
41 fez., dejpois da tomada do C?'j-

telfo ~eneflarij:f.5 cOíno .? ffen 
tadas _as coufas d-e Goà, pa_r-
tio pera rxe.ftreito do rnar Ro-
x .,o com húa armada de <Vinte 
<Velas, (5 o que pajfou te che-
gará cidade .Adem,(5' fede-
terminar de a tomar-per fa~-

. ça 4e armas. · 

Odolos Reys & Prín-
cipes ~a India, princi-· 
palmente os Mouros, 
a quem a entrada que 
nella tinhanws feito.> 

- ... - - - -- -._j ----

m.aes tocou, que ao genrio, fe algúa 
efperança tinhão de perder ena.dor, 
era com lbe parecer .que nos conté-
tauamos de andar dpãcando o mar, 
& roubar todalas naos do dl:reito 
de MtcbJ; por auermos efpecearia, · 
fem guerer fazer afferito_ na terra, 
pera nella habitar.mos : o qual mo. 
do lhe parecia não mui certo & du-
rauel, por fer differente do que dl~s 
teuer~o. na entrada della,com que fe 
fezerá.o fenhores _do feu rn aririmo, 
& def fois de parte do forr;io cóqui-
·fiado Hos gentios, fem ·m;Jes tornar · 
á patria donde cadabú erJ. Porfan 
quando ellcs virão a [egunda rama-
da de Goa, & deípois a de Malaca,' 
cidade por qrnfa do cornmercio tão 
celebrada nagllas partes, & o aíleq-
to gue os no[fos nella fozeráo, fegú-
do a ordenança em' q Affonfo d' Al-· 
boquerque a leixou , & ao prefente 
ter vencido tão grande poder de gé-
te a fo rça de· fogo & ferro em o feito 
do caH:ello de Bendhrij, & quanto 
Affonfo d' Al.boquerque traba.lhaua 
por fortalecer aquelh ilha co1n as 
fortalezas que mandou fazer nos 

· pa!fos della: começarão perder a·ef .. 
perança que diante tinháo. Porcr1e 
com iíl:o fe ajunrauão duas coufas 
em que elles tinháo pofto olho,co- · 
mo finacs de noffa babiracáo : ver 

~ . 

os modos que Affonfo d' Alboguer. 
que tinha cm cafar os liomés com a 
gente da terra,& o Gentio della cõ 4 

uerfar a noíla fé,ppr razão das quaes 
cm.las recebiáo de nós boas obras, 
com que os tínhamos ganhado por 

· amigos :o q era pelo contrario nelles · 
· · - - -- polas 

. \ -
/ 
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palas tyrãnnias & inju.íl:iças cõ que caminho pera ir ao dheiro do l11jf 
os tratauáo.Sobre as g.uaes coufas o Roxo, como lhe elRey maüdaua, 
que l_be fez determinaremfe a feguir poíl:o q não tinha cómunicada eíl:a 
caminho maes feguro que o das ar- ida com peffoa algúa fomente cõ fen 
mas,foi viré algúas naos de Ormuz fobrinbo dõ Garcia,rira:ndo os dous 
á propria cidade Goa,cõ até quinhé- embaixadores q na armada daquelle 
tos cauallos das partes da ·Arabia & annovieráo aeíl:e Reyno,como àiC. 
Períia: por Affonfo d' Alboquc:rque fomos: a·todolos m1tros rdpondeo 
.ter <;Jrdcnado algús nauios armados, que ell.e per [eus menfageiros man-
q andaíf em na cofia de Chaul pera daria determinação do q podia fazer 
baixo, & feze[en1 arribar todalas nos requirimentos q traziáo,& com 
naos de cauallos a Goa, & pera ne- efle defpacho os efpedio.A quã.l ref~ 
nhúa outra parte daua iicença q o~ pofla náo careceo de artificio, por-
pode[em nauegar, fenáo pera Goa. que como elle mandaua prouer ro-
Tudo a fim d_e a nobrecer & fazer dalas naos & nauios da frora,cj efpe-
fenhora do principal poder & força, raua leuar ao efl:reiro,& eíl:e aperce- _ 
cõ que os [ei1hores do ferrão, q era bímenro era publico: fazia· temor a 

. elRey de Narfinga,& os capitães do todos aquelles prinçipes, a que ref-
. Reyno Decan_, [e faziáo pod~rofos po~dia q per os méfageiros que ef-
hús cõtra os outros : que eráo dl:es peraua mandar a dles, lbe enuiaria 
caua-llos q lhe !ão de Pedia & Ara- a refpoíl:a de feus re.quirimétos: por 
bia . . E chegou· e~e negocio dos ca- que cadahum ficaua com receyo [e 
uallos a ranro,q não fomére os Mqu e fia arma<la iria Cobre feus portos,& 
ros,mas elRc:y de Naríinga Gentio, efia{uf peita faria ferem bem refpon-
& ~l_Rey de Bifa por fer f eu vaífallo, -<lidos os menfageiros que manda'ífo 
enuiarão logo feus en1baixadores vi- a elles. Os quaeslogo mandou nas 
fitar Affonfo d'Alboquerque:reque- · cofias dos embaixadores: a Cam-
rendolhe paz & amizade cõ algús baya Trifiáo de Gá,a Nariínga Ga[.. 
apontamentos fobrea entrada deíl:es par Chanoca,ao Sabayo Diogo Fer-
cauallos per feus portos. O primei- nandez adail de Goa:& por Ih~ cÕ-
ro dos quaes foi o Hidalcáo,_ temé- prazer em quanto Diogo Fernã~ez 

. do q elRey d_eNaríinga Gentio,com fez a elle,mandou a Garcia de Souía, 
q fempre andaua em guerra, teuefffc que andaua com os quatro nauios 
o mefmo requiriméto:& efte nego- d'armada fobre Dabul, que lhe lar-
cio não cometeo logo de propofito gaíle a nauegação delle, pera poderé 
coroo principal, mas como coufa q entrar & Cair Délos & naufos có fuas 
auia de pender de paz & amizade ,q mercadorias.E ao negocio da fo·rra-
queria aífentar CG ellefobre a guerra lezaque o C,amorij daua lugar que 
paífada & feito de BeneftariJ. Affó- [e fezeífe em Calecut, mandou Frá-

. fo d' Alboquerque porque dl:aua de . cifco-Nogueira, o qual auia de ficar 
· Z z, por 
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por capitao delta,& com elle Gon- qu~lle anno lhe manda1:1a eíl:reira .. 
çalo Ivkndez pera feitor, com auifo mete gue ofezeffe,fe o já não tinha 
que não a dando em Caleéut do lu- foit0-. E por guanto as collfas do cf-
gar do Ccrame, não lha aceitaffe: tado da ~ India ( fegundo elles vião) 
por quanto o C,amorij auia de tra- eíl:auâo feguras, lhe norificaua. que 
bJal har muito glle a fezcffem em o todolos apercebimentos daquella 
porto de Cbálle, q he a baixo de Ca frora,q vião verga d'alw, eráo a fim 
lecuc rres leguoas, cá nos concertos dcfie caminho : o qual lhe parecia 
fempre infifiio niffo, como fez def- for mui neceífario fazerfe polo mui-
pois q-ue 'eíl:as duas pdfoas lá farão: to que importaua ir fechar aquellas 

, porém núca Francifco Nogueira & portas do eil:reito cõ húa boa forta-
Gonçalo Mendez a quiferão aceicar, .Ieza, como lhe elRey mandaua que 
fcnão no lugar do Cerame, onde fe fezeífe:porque lançado hú tal ferro-
fez (como a diante veremos). Efpe- lho naquelle lugar, não tinháo os 
d idas cíl:as peí1oas>& pofias as cou- Mouros faida nem entrada per clle, 
fas do gouerno de Goa em eíl:ado fe_ có que o eílado dá India ficaua maes 
guro, & o maes que conuinha pera paci6co, & !em os fobrefaltos de 
guar da das omras fortalezas da cofia ouuirem cada hora : Vem Rumes. 
dalodia,comoAffonfo .d'Alboquer . Ecofütudo poréj os juizos dos ho-
ciue tinha já apercebido as vinte ve- més eráo mui differéC:es,& entre taes 
.las da frota,em q efperaua ir ao .mar peífoas como ali dl:auáo por razão 
Roxo : foi[e embarcar na barra de de_fua prudencia, cauallaria,& rnui-
Goa, onde primeiro que fe·fezeffc á ta experiencia éj tinháo das coufas 
vela, mandou chamar eíl:cs capitães da guerra,& cõuinha ao efl:ado deL ' 
della: don1 Garcia de Noronha,Pe.. la~ & bem do Reyno de Portugal: · 
ro d' Alboquerque,Lopo Vaz de Sá- lhe pedia q cada hum em feu juizo 
payo,Garcia de Soufa, dó Ioáo d'E 4 ·examinaífe eíl:c cafo,pera que auen-
~a, Iorge da Silueira, dó Ioão de Li- do razáo maes principal contra ellc, 
ma,Manuel de la Cerda,Diogà Fer- fe fezefTe : cá elRey feu fenhor nas. 
uandez de Beja, Simão d' Andrade, couías q lhe mandaua fazer,princi-
Airc:s da Silua,Duarrc de Mello,GÕ- palméte as da guerra,não era abf ~lu 
çalo Pereira, Fernão Gomez de Le- · to,mas fometido ao q macs impor-
moi;,Pero d'Afonfcca, Rui Galuão, tauaá cõ[eruação do que naquellas 
H ieronymo deSoufa,Simão Velho; partes tinha ganhado. Propoftas eí: 
& Ioáo Gomez. Aos quaes capitães tas palauras, quafi todolos capitães 
& afsi a algús fidalgos principaes éj rnaes farão no louuor deíl:e cami-
erão prefences,dilfc como elRey dõ nho,q em cõtradições deo impedir: 
Manuel per muitas vezes lhe tinha cõ o qual confelho Affonfo d' Albo 
efcritto que trab~lhalfc: por entrar querque ao outro dia,éj erão dezoito 
~o m~E.R~~?~& que p~l~s cartel~ d~: ~e Feuereiro do anno .de quinhét-0s . 

- - · -- - - ·- -·- ~ 
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. f treze,deu á vela. Na qual frota Ie-
/~~ua mil & fe~centos Portuguefes, 
& oitocéros C~nanjs,& Malabares: 
pondo a proa em amrndiar aguel~e 
golfaõ,que jaz entre a terra da India 
& a outra de Africa, pera tomar o 
roíl:ro do cabo Guardafu , fugindo 
·da ·cofia da t\_rabiajpor ~ã~ fer viíl:o 
& dar auifo á cidade Adem. Porém 
como os tempos eráo hon.at?ças,de-
tcuefe tanto nefl:a traueffa, que lhe 
' ~ , 
conueyo por faleciméro de aguoa, ir . 
tomar o porto do Soco na ilha So-
cotorâ,onde tiuemos fortaleza: no ' 
ciual-lugar eíl:auáo obra de cincoen~ 
ta Mouros Farra quis ,q corneçanão 

. le porto, foi e(pedir Toáo Goniez q 
na fua cara1 la foffe ao porto de 
Cabncea, q era em húa ponta da 
m.efmciilba\ & viffe fe achaua a!gú 
nau

1
io ou barco de Mou~os, & lho 

trouxeíle. Ioão Got:nez chegado a ·· 
Calancea,onde não achou coufa al-
gC1a, por os ventos lhe-n~io feruirein 
pera rornar onde· Affonfo d' Albo~ 
querque eílaua: começQu andar · á~ 
voltas ao mir & á têrra ·, nas.quaes. 
foi dar com búa nao de Chaul, q1;Je 
1a pera o eíl:reito~ que comon & Ícr-
uio m~iito naquella viagem a Aff~, 
fo d' Alboquerque. ~orq como não 
leuaua piloto que foubeffe bé aq.ud--: 
la nauegação~fomé_re hum Martim. 
Mendez q Jáfora em Canafi1,que (e~ 
rá vime leguoas de Adem na mef-
ma corta.: foilhe o piloto -Mourq 
deH:a ·nao mui proueitofo. Per con~ 
felho do qual poílo q Affonfo d'Al 
boqnerque lcuaua em propolíro d(: 
tomár terra do cabo Guardafu, -~ i.r-

· 1eua1:1qu algúas cafus;& fazer hortas 
como quem queria tornar a pouoar 
·o que leixamos. Os ,tjuaes auehdo 
vifia da frota,defampa~aráo tudo Fe- ~ 
colhendoJe á ferra, q foi .p.elo ~011- . 
traria DOS Clíriftáos da terra : cá C·~ 
ftes v1eráofe lançar aos pê's de Affó. 
[o ld'Alboquerque, pedindolhe acn-
pato,& cftornaíie a reformar a.for-
taleza pola vexaçáo~que já. começa-
uã.o receber dos .MOuros, antes q fo 
tornaffem fazer fenhores·da terra,co · 
ino erão qrnm.do elle lhe tornou a 
fonraleza que ali tinháo feita.A n .. . 
(o d'Alboquerq por ert1 algúa ma-
ncira·fatisfazer a feu requirimento, 
mandou derribar&' ddlruir quanto 

1os Mouros ali tinhão feito : & maes 
mandoulhe dár pannos, & arroz,& 
outros coufas,_de que aquella pobre 
gentc.titiha nccdsidade, com q em 
algúa maneira ficarão c'onfolados.E 

":correndo -ao longo · daqudla: c.oil~ .. 
té [er na paragem, de Adem,& dahi-
atraueffar a dla: logo daqqi_arrauef-
fou á terra de ·Arabia por caufa do.s. 
tempos.E a primeira terra q tomou;: 
foi hfra.ferra, a que os ida -rerra· cha-, 
mão Darzina·, que · vae fene-c.::~r eJll _ 
Adem, & feria .dali pouco. maes· de:. 
quinze leguóas, & . ao:feguinte ·d~a: 

· com tépo fre(co fo1 ter ao (eu por-
to. E temendo não fer limpo pera:-t - ·, 

a prürieira coufa que .Aff9nfo d'Al-
' hoqueique fez em chegando.áquel: 

·· furgir com tarnanha fro.ta·,& ta:1nbé: 
não darem hGas naos pc:r outrast. 
mandou ~mainar ~odalas vdas,com. 
fundamento de pairar aquellanoito;, 
Mas porque · Pero d'Alboquerq11~ 
- - · Z 3 feu · 
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feu fobrinho ve}-õ ... ~ fua nao em hú chaffe, dcterminai.1a entrar odlreitô 
batel, dizendo que a . ua fundo de perafe ver cõ elles}& eíla era a princi 
trinta & crnco braç de que o mef.. palcaufa de fua vinda.Partido o Mo~ 

·mo Affonfo d' Alboquerque logo uro A o veyo vi tirar ,cõ dl:a refpoíl:a: . 
vio experiencia na i'on<la que man- t~rnou logo cõ hú prcfente de car-
dou lançar : çarrandofe a noite , fez nciros,galinhas, limõ~s, laranjas, & 
final ás naos -que fe,fezeffem á vela outras frnitas da terra: o que Affon-1 

com traquetes & fonda na mão; & fo d' Alboquerque duuidou receber 
farão cortando per aquelle parcel ré . delle, dizendo que [eu coíl:ume era 
chegarem a quatorze braças, junto nJo receber as taes coufas,[enáo das 
do porto de Adem , donde já eráo peff oas cõ que ti~1ha affcntado paz.,' 
viíto'.'. Por a qual caufa defejádo os & amizade. Ao que o Mouro refpó-
Mouros de fe a armada perder. ou ef deo que Mirâmirzan não fomente 
correr o porto : mandaráolhe fazer lhe offerecia aqudle rcfrefco , .1nas 
fogos em húa ponta bem a baixo toda a ci&1de,le compriffe afermço 
contra as panas do eíl:reiro , cá go- d' elRey de Portugal : polo defejo éj 
uemnnão a elles parccédolhe fer ali elle tinha de foa amizade. _Affot)fo 
a púuoação da cidade. Porém Affó- d' Alboquerque lhe diílc q olhaíie o, 
[o d' Albcquerque não fe fiando nos q ·dizia,porq fobre aquella foa pala~' 
fogos,nem menos no fundo q acha ura aceiraua o refr~fco : & em ref.J 
ua , mandou lançar anchora , & ap pofia delle,diílê que diífdle a Mirâ.1 
outro dia pela rnanhaá foráo tornar mirzan que fe elle queria dl:ar ma 
poufo diante da cidade, o qual dia graça & amizade d' elRey de Por-' 
todo ouue mifier pera fegurar a an- tugal feu fenhor"abriífe as portas,•& 
choragem ~ da armada : & nelle foi recebGíf e fua barideira,& fe fometef-' 
viíitado do capitão da cidade cha- fe á fua obediencia, çomo faziáo os 
n1ado . Mirâmirzan Abexi de nação príncipes da India, que cõ elle que-' 
já feito Mouro, -mandandolhe per- rião efiar em _paz. E fobre efte reca.1 

guntar fe mandaua algúa confa de do, per hum batel mandou dizer a 
-pr.ouifaõ pera fua armada. Ao que to las naos;qtfr eíl:auáo no porto, · 
Affonfo d'Alboquerque refpçmdeo que rodo fenhorioou capitão [e re-
que elle era capitão gêral daquellas colhdfe a ellas,& aquelle que o náo 
partes da India per mád~do d'elRey fezeffe, encorreria ern perdimeílto 
dom Manuel feu fenhor,q vinha ali da nao. Mirâmirzan com dl:es re-
em bufca da armada dos Rumes, ciclos ficou mui confufo, por fer de 
por lhe dizerem fer pa~tida de Suez. niaes conclufáó~ao que; elle quifera, 
por ma~dado do Sol dão do Cairo: - & por dilatar coin Affonfo d' Albo-
& dte caminho fczera, por não dar qu·erque aquelle dia,rnandoulhe di-· 
tra~alho a dles de'? irem bufcar á zer que a terra & cidade erad'elRcy 
lnd1a, &_ante ellc quando os não a... feu fenhor, ·& fcu oflicio ddle capi--- - _ _. ~ - -:::--- - \ "' 
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táo era def~nderlha; & não confen- cheas de efierqueirã ~como que fo 
_tír mão poderofa entrar nella fem não cerrauão de noite,& q naquelle 
foa licença,que lho faria l,ogo f~ber.. dia fe afaíl:on o eíl:'erco dellas pei·a 
~ quanto a peífoa delle capitão, fe fecharem:& afsi notarão q quan-
com ella teria menos conta: & fe do foi ao_ tomar das barcaças, tirou 
aprouueffe a elle capi~ão môr, elle hum Mouro de muitós que eíl:a-
lbe viria falará ribeira cõ vinte ho- uão em cim.a do muro cõ húa fre-

~ , . 

inés não trazendo _elle maes cõíigo. cha á gente do mar que andai.la ne-
Ao qHe Affonfo d, Alboquergne ref- fie trabalho, o qnal á viíl:a dos nof-
pondeo qne era efcufado veré[e em fos foi pelos outros mui bem efpan-
outra parte fenaç:> dentro na cidade: cada, como gente qu~ lbe pefaua 
com refpoíl:a do qual recado não de os indinar,temendo cometerem 
tornou maes o méfagejro, fométe entrar na cidade. E porq·ue cõ todd' 
elos mercadores das naos que ainda eíl:e te1nor elles não vietâo a con-

. eHauão na cidade,lhe enuiarão dizer clufaõ pera Affonfo d' Alba~uerque 
em refpoíl:a da notificação que lbe leixar -de a cometer: primei_ro que 
elle Affonfo d' Alboquerque man- efcreuamos o modo que niílo teue, 
dou fazer,que não-oufauão de fe vir conuem defcre~rmos a íiruaçáo &. 
a e~las com temor da foa gente de força del la. 

CAPITVLO VIII. 

!f Em que fe defcreue o fttio é§ . -
poftura da cidade eA.dem, f5. 
as coúfas de/la. 

arm~s, em, cujo poder ellas já eíl:a ... 
uáo,& que ~nte queriáo perder a fa_ 
zenda, que pelloas & dla. Affonfo 
d'Alboguerque, porq no ·modo dà 
cidade lhe pareceo que com pouco 
enfio. a podia ~omar,nundou trazer 
duas barcaças grandes, que eftauáo 
em (eco ( as quaes 1eruiáo a cidade 
nó defcarregar a fazenda das naos q D EM he húa ci~ 
ali vinhão ) & afsi algús batéis que dade iiruada · na 
cíl:auão ao longo da ribeira, pera nd- cofia de Arabia 
les poyar gente em terra, por ter felix em almra do 
poucas vaíilhéls: & na defenfaõ que "- polo Arético de 
os Mouros niflo pofe!Tem veria que , .doze graos & hú 
.gére tinha a cidade) fe era rão pouca quarto : & fegundo a fituação da 
como lhe parecia. Tomadas eflas tauoa· de Ptolemeu,pareceferaquel .. 
b;rcaças & batéis, fem alguem os la,a que elle chama Modócan, & a 
defender,norarão os capitães q AL ferra que dl:á fobr~ ella Cabubárra$ 
fõfo d,Alboquerque a iffo mandou, . a que ora bs Mouros chamáo Da~ ... 
CJUe algúas portas do n1uro da cida- - zirá,a quJl he toda de húa pedra v1 ... 

Üe que ~~nhá-o t~r ~ribeira, eilauáo ~a Çem aruore, nzem heruapverdç. 
· 4 orque 



Porque alem de não ter C<?ufa em q 
húa berna lance raiz , fazfe dous & 
tres annos que náo choue per roda 
aquclb comarca, & l]Uando vem 
eíl:a aguoa,be de üouoada que paff:i 
logo :& ainda que ouueíle ;ilgum 
aruoredo na parte contra o mar, hc 
tão lauada ~dos ventos do Leuante 
que entráo pelas portas do efheiro, 
que tudo feria e[caldado, como na-
ceffe. A cidade eH:á fituada ao fobpê 
deíl:a ferra quandQ fc mete no mar, 
onde fe fazem dous portos: hum 
tem o rqíl:ro na ribeira do m::ir per 
onde [e a cidade ferne, a que elles 
chamão Focáte, o quJl flca abriga-
do de algús ventos có húa ilbeta que 
tem diante cbJmada Lyra. O outro 
porto chamado Vgu(he a rnaneiri 
de bahia, do ql.:lal a cidade fe frrut 
pouco em nauegação, por fer quaJÍ 
á mandra de efieiro alagadiço, tão 
baíxo que não entrão nelle fenáo 
barcos pequenos , & i11o ainda até 
hum cerro lugar: o qual rornea a 
ferra em qLie a cidade jaz, tanto pe-
las cofias della,que parece quer ella 
leixar em ilha & defapegar do efpi, 
uhaço da ferra grande" que corre do 
interior do [ertáo. Porque té eíl:e lu-· 
gar vê a ferra Darzira ou Cabubár-
ra, como lhe Ptolemeu chama, de 
mui longe: & aqui fez a natureza 
a ferra tão a[e!lada & ekacbada ré o 
andar do mar, que fe efpraya eíl:e 
eíl:eiro per aquella planicie que he a 
{emdbança de manga,o fim da qual 
be quafi como varzea. De maneira 
<pe contra o mar fica hum muro 
~to d~ ~i~a pe~~~ to~a ~m picos, 

ao fobpê do qual a cidade eíl:á Ílwa2 
da : & qllando ddla [e guerem fer-
uir pera <l tcrrà firme,CUJO caminho 
fazé quaíi pelo cume da ferra gran-
de, atraudfaõ :iqudle alagadiç0 per 
húa ponte de pedr;J de muiws arcos, 
onde eíl:á húa pouoaçáo de pefca-
dores chamada Rubárca,& obr~ de 
quinze ou deza[eis poços. O qllal 
porto V guf fica afsi communicauel 
em viíl:a com o outro da coih que 
jaz ~o longo dos muros da e.idade, 
que per húa ilhlrga de hum ao ou-
tro fc vem as gaueas das naos, que 
eíl::io furtas na entrada de c:idabum; 
& afsi fe ve ddte princip::ll que1n 
vem da terra firme pelo caminho 
da ferra , por Cer alto. A cidade do 
ÍÍtio & parecer de fóra he confo mui 
fermofa, porque alem da parte que 
jaz ao longo da ribeira, ter bõs mu .. 

_ ros,, torres, & muitos edificios, 
& cafarias altas de fobrados & 
eirados : roda a(1uella chapa de ferra 
que jaz na vifl:a do mar tê o feu cu-
me he húa pintura, della obrada 
natureza,& o maes da indufl:ria dos 
homés. Porque como efl:a ferra hc 
pedra viua, vae toda em picos tão 
crefpos & dobrados.Jqoe tem feme ... 
lbanca de fortaleza : & fobre e!le~ , 
edificarão muitos cafidletes & tor-
res , & de bús aos outros onde ha. 
quebrada, lançarão muro , como 
defen faõ della. Em fi não tem mács 
aguoaJ gue algúas ciíl:ernas,& a na-
diuel de que bebe, ficalhe na outra 
face àaquclle muro quando querem 
decer pera a ponte,que di.(lemos fer 
fcrninti~ ~a t~rr~ firme'· a qual per-

carreto 
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c.'.lrret_o lhe he trabalhofa de tl'Jzcr: . da monçáo d9s véros,có queaquel ..: 
cá fobem da pouoação ré o alto dos lc golbõ fr nauegaua,por não oufàré 
caHdlos da farra,& ddpois rornáo J . fair dos portos onde carrea~mão: de 
.deccr ao pê dcl!J a bú chJforiz onde ~Janeira gue afsi eH:as ria~ que vÍ-
:i recolhem . Eíl:a cidade poíl:o que nháo do Mabbar, & as de roda à 
anriauaméte foi mui rica & célebre, cofia da India,Cambaya,& Ormuz,, 
cor::· noffa entrada na Iudia fefez como as d'dtomra coíla de Mdin-
maes: cá os principaes mercadores de con1 temqr de noífas armadas 
que viuião cm Calecqt, Cananor,& vierão a fo zer da cidade Adem húa 
perroda aquella cofia da India, & efcal:i de Poneme & Leuame, ao 
a[si de dentro do efheiro do mar modo da ilha Calcz em Hclpanba 
Roxo na cid~de Iudâ,(e paílàrão ali. dando ali carga, & tomando outra. 
A caufa foi porque ante éj nauegaífe- Cõ o trafego dl qual per cõmura5áo 
mos aquelles mares,erão nauegados & commercio (e fez nobre & nca,, 
pelos Mouros (em temor de lho~ al- & com noffo temor mui forre & 
guem impedir: & partiáo do porto defeníauel com hum baluarte, que 
de Iudâ com as mercadorias do C~i- defendia a entrada da ribeira , onde 
ro,& daquelle eíl:reito nos mefes da tinhão1 a_ffd bdo muira artelharia:& 
nauegaçáo, ein que curfaõ os Poné- era afsi alcantilado o lugar delle,que 
tes,que laóçauão pelas portas do cf- as naos rinháo ali feu proiz. E ao 
treito fóracaminho da IndiaJem te- tempo que Affonfo d'Alboq_uerquc 
rem necefsidade de tomar a cidade chegou a eHa cidade , era fe~1hot 
Aden1 , & quando tornauáo da ln.. della hum Xeque, a que algús cba-
dia per o mef mo modo paffauáo maoã_o Rey ,cujo nome era Hamed: _ 
·por dl:a cidade , & entrauáo as por- o qual o inaes do tempo eíl:aua dé-
tas do efireito com os véc:os Leíl:es. tro ·no ferrão , por ter guerra com 
Portm tanto q per noffas armadas hum feu vizinho·' . que era Rey dó 
lhe foi impedida e.íl:a liberal naue- Reyno Sanâ, cuja rnetropoli he húa 
gação, como quem nauegaua a te:- cid~de afsi chamada, de que elle fe 
morfaziáo e(te caminho a pedaços: intitulou, mui anriquifsima, a que 
tomauão o porto de Adem ,quando Pwlemea chama Sanaregea. Porra~ 
<jUeriáo entrar '.na India, & fabiáo zão da qual necefsidade tinha elle 
primeiro de noífas armadas, & fe- neíl:a cidade Adem o capitão Mirâ-
gundo a noua afsi fazião [cu ' cami- mirzai1 , que diífemos : o qual de-
nbo, & rµuitas vez~s nio pa!fauão, terminou de a defender, como fez,, 
n1as faziáo cõrnuraçáo & commer- & não entregar a Affonfo d'Albo-
cio cÓm as coafas que ali achauáo ·quer8ue, como veremos ndl e fe: 
&1 India. As quaes .erão vindas en1 guinte capitulo. 
na os do Malabar tarnbem furçãdas 
-das noífas armad~s,, muita~ ~~o ~a~o 

CAP~ 
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'])a Segunda Decada 

CAPITVLO IX .. 
& tambem o Gtio cla cidade ~eque
ria om1:0 modo de repaniçáo d4. 
gente : não fez o que traz~ ordena-

€ Como _AffonÍo d'A !6oquer- _. do, & tomou o que lhe o cafo deu: 
;; JJ ' 'J"' · & foi ficar com com toda a geme 

que corneteo tomar a cidade . em hum corpo pera combaterem a 
J.dem a efcala 'Vifla: f5 ° a cidade a efcala viH:a,per hum Ian-
que nijfo pajfou, per onde não ço de muro que corria ao longo do 
ouue effeito tom-ala de todo-. '· mar , onde [e fazia húa praça com~ 

prida entre ambos. O ·qual corpo 
2 & ~ F F O N S O D'A L~ da gente, que era de mil & quatro-
~ • r> boquerque viíl:o o (i_ cemos hornés, 11Jil Porrugudes, & 

1~..-1 ...... ~ tio deíl:a cidadeAdcm, quatrôccntos N1alabares, 1a reparti-
poíl:o que lhe pareçco do em duas capitanias:: húa que elle 
mui differente pera a leuaua,& outra dom Garcia feu fo. 

determinação que trazia do mo~o brinbo : & na fua.1ão ef\:es capitães, 
de a cometer pola informação que dom _Ioáo de Lima, dom Ioâo d'E-
lbe tinháo dado della : todauia de- . ça, IÔrge da S1lueira,Duarte de .f0el-
terminoufe no confelho que fobre lo,Afres da Silua,Manu,el de la Cer-
ifio teue com os capitáes~de a com- da, Garcia de Soufa,Diogo Fernan-
bater,& fair €ffi terra em ·amanhecé dez de Beja, Antonio Rapofo, & 
do fabbado be[pora de Pafchoa;por Ioão Gomez. E com ,dom Garcia 
não dar tempo aos Mour9s recolhe- :ião Lopo Vaz de Sampayo, Fernão 
ren1 maes gente da terra firme, da Gomez de Lemos, Simão d'Andra-
que recolherão naquelle dia & noi- de, Rui Galuão, Pen> d'Afonfeca 
te, por fer logo appellidada. Somé- de: Ca{ho, Simão Velho. Ordenou 
te no modo do combate ndl:e con.. maes Affonfo d' Alboquerque Ioão 
felho ordenou fer de outra maneira, Fidalgo capitão da orde11a1'lça com 
elo que tinha affentado em' Socoto- Henrique Homem , que fen~ia por 
·râ: porque üefra ilha repartia a gé- Ruí Go11çaluez tarnbem capitão 
te em tn:s ou quatro partes, com da ordenança , por eHar doente, 
fondámento que per tantas auia de que ambos com fua gente que fe-
cornetcr a cidade, & maes auia de rião ki[centos homés, trabalha[-

, fer em chegando [em fe meter rnaes fem }1or tomar o alto da cidade ao 
efpaço,que em quanto fe embarca- longo do muro ré chegar a fe fa~ 
uão nos barcos. Porém como ao zerem fenl~ores da feruintia, que 
tempo de fua chegada a efre porto .. per aquella parte ella tinha da ter·-
de Adem, por o mar_ andar furiofo, _ ra firme: porque com ifto fazião 
teue naqu~lle dia bem que fazer em duas coufas, tolher que nã? entraf. 
f~ amarrar ~ fegurar toda a ~rota, fem nella os Barbaros da terra, qúe -- ~ - - . ...... ,., 
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erão j1appellidados,& maes ficaua... ajuntar, podi~o mui bem efiimâf. 
lhe 3 cidade ao fobpê pera datem: quanta era, i1cra fegundo a quand.-
nella á fua vonta'de dcfpois que fc- d~de della afsi- [e repartírião pelos 
gura!fé a entrada da ferra. Aos guaes lugares do comb::ire. Os capitães .& 
dous c.apitães entregou as duas bar- , principaes fid::ilgos,que ndtes luga-
caças da cidade que ali tomaráo,pe... · res de benta fempre querem , fer os 
ra ndlas poyarem fua gente em ter- prinieiros , vendo a praça da ribeira 
ra,& os outros capitães ficarão com defpejada, & que a gente cóm um q 
os batéis das fuas naos : leuando al~ 1a com elles qne auia de tfrar as e[• 

. :gús delles em modo de capitanias cadas,fe embaraçara,& detinha:náo 
certas efcadas feitas tão largas, per q fofrendo o vagar delles ) íneterãofe 
folgadamente podiáo ir Íeis homés pela aguoa pera tirar •as efcadas dos 
juncos,per as quaes auiáo de fobir ao batéis, & com grande aluoroç0 di-
muro:de húa das quaes, q era a del- zendo : Ao muro, ao muro,cadahú 
le Affonfo ··d'Alboquerque, tinha aruorou afua. ,Na fubida do qual 
cuidado Diogo Fernandez de Beja. ouue tanta preílà,que [eria coufa dif 
E afsi leu•rnão bancos pinchados, ficultofa determinar qual foi o pri-
marões > picões, poluora, & outros meiro::cá os capttáes,qoe aruorarão 
artificios:porque foa tenção era não feus a guiões Cobre o muro tanto que 
fomente cometer o muro a_efcala forão nelle, afsi como don1 Ioão de 

.. vifta, mãs ainda ver per algúa parte Lima,& Iorge da Silueira, q e fubi ... 
[e o podião picar, & com poluora rão _per húa efcada que leuauáo a 
dar com hum lanço delle em terra, feu cargo, dizem ferem elles os pri-'· 
& entrar per aquella quebrada. Da- · meiros. As peífoas que náo faa de · 
da dh ordem como auiáo de fair, qualidade pera aruor~r aguiées, af- . 
quando veyo pela manhaã todos fi como Ioão Pereira repoíl:eiro que 
eíl:a-uáo tão preftes , que em breu e fora da Infante dona-Beatriz,& hmn . 
tornaráo terra fe1n auer quem lha . clerigo per nowe Diogo ·~1ergu-
defendeífe : porque ~ tenção dos lháo, dizem que [e não arubraráo 
Mouros foi ef perar o impeto dos aguiões , .que arnoraráo .o Crucifi .... 
noífos detras dos muros,& não fora · cio que D-ioga Mergulhão leuaua 
delles,por duas caufas . A primeira, bradando alra voz : Vittoria; o , 
porque lhe pareceo que faíndo elles qnal Crucificio def pois como ef:.. 
á praça, todos auiáo de fer aldnor- cudo da fua faluação o fa:luou de 
tos com a noílà artelharia, porque não morrer onde outros ficarão,ef-
como os viílern juntos & defcuber~ capando' elle có fere feridas : Dio..'. 
tos, defcarr~gariáo as naos nelks:& go Fernandez de Beja,q leua~a á ef-
:t fegunda, que não fab.ião quanta cada que lhe Affonfo· d'Alboquer ... 

1• gente era a noífa, & leixandolhe a que encomendou, tambem quer 
pra~a franca onde fc elles auiáo de fc:r dos primeiros;& tefiimunha dla ' - . - . - - --- -- - ·---·- ~ -- - -- · --- -· --· · verdade 
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verdade cõm Íer o primeiro q veyo & outros ficaria' fobre o lugJr das' 
· per ella abaixo derribado com hum efcadas, por defenderem eíl:a Cu bida. 
pelouro de ef pingard~, gue. }he tira_. E poíl:o ~q elles faziáo em os-noff~s.. · 
ráo do muro,de queeíl:eue a movr.e, ailaz de danno, por lhe tudo fermr 
& de[pois otrouxemuitotempo no de armas pedras, paos, alcatrão, en-
c~rpo. Finalrnéte porque neíl:e pri- x~fre,. ardehdo atê caniços de-a~o
mor de fobir primeiro, rambem en- lhas: muiro mayór lhe fezeráo as-
traráo marinheiros Cem nome, que mef mas efcadas, cá tornadas a cun-
leuauão e[cadas ás cofias:& cõtende cerrar per mádado de Affoófo d' Al-
neíl:a parte'tanto a hõra de cadabú, boquerqLJe, qt1e acodio a iíl'o quádo 
q fic~mos fem podc::r julgar qual"fo; folibe feré quebradas :·tomarão oti: 
pdmeiro. Baíl:e fabc:r em {omma q na. vez a quebrar com o aluoroço q 
per todalas partes onde fe poferáo a gente tinha de fub.ir,por ferem to-
e[cadas,os primeiros q forão no ma- dos tão cobiçofos deíl:a honra, que 
roque a no(fa noticia vierão, foõ os ficou em defordem com morte & 
nomeados acima , & eil:as peµoa_s fcriméto de 1nu~to~. Porque, vendo 

_ princi-paes, dó Ioão d'Ep, Aires da_ Affonfo d' Alboquerque,que atando 
Silua, Vicente d'Alboqu~rq,Rui Pa- com cordas os troços. quebrados da 
lha, Gafpar Cam, Manue_l d' Aco~ta c:fcáda,nã.õ ficaua muit0.fegura,mã-
feitor das prefas , ~ntonio Ferreira doa aos alabardeíros de fua guarda 
Fogaç , João Gonçaluei de Cafiel... que cõ fuas alabardas a foíl:entaíf~m: 
.branco, Garcia de Soufu, dõ A11aro & guando com o pefo & aluo roço 
ide Caíl:ro, Manuel de la Cerda,Ioáo de fubir tornou a quebrar, não fó. 
de Meira~Henrique Figueira,Ioáo de mente dos alabardeiros,que eíl:àuão 
Caminha, Halrhafar Monteiro. Os debaixo, ficarão efmagados & mal 
quaes como em fua cõpanhia Jeua- feridos, mas ainda muitos dos caid0~ 
ráo muita géte, & o al uoroço d~ to- fe vieráo ef petar nas ala bar das , que 
dos era grande por fpbir, & os de- foi coufa piadofa de ver.Neíl:a fegú .. 
graos da efcada largos, como diffe- da fobida ~ca,ráo em cima _do muro 
mos: foi tamanho o pefo da gente, perto de quaréta homés, que fezeráo , 
éj guebraráo as efcadas, ficádo d~ íl:a falt<l:r os· ~1our_os em baixo; & Gar-
caida os debaixo mal tfattados,& os eia de Soufa-foi tomar porre de hú 
acima nomeados em cim-a do mu- cubdlo, por [e ali.fazer forte téfobir 
ro. Os Mouros como vir~o as efca-. maes ·gente: & porq Affonf o d' Al-
dtls quebradas, & quão_ poucos fie~- boquerque es ouue por perd_idos có 
uáo em ci~a,repartirãofc em partes eíl:e defafl:re das efcauas, mádou em 
hús corrcmdo ao long'o do muro, q cõticente duas coufas. Húa repairar 
da banda de détro era mui baixo, dous fro.çôs da efcada pequena: & 
por fer entulhado,cõ q fezeráo reco porque não chegauáo ás ame~s per 
~her a hú cubello algús do~ noíf os ~ cordas q foráo atadas ncllá.s_,maodóu ' 

as 
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~º~ que eft:auâà eíli ~itriã que fede- a!Si das pernas que lhcjarretarão,cà~ 
cdlem: & a outra mandou deíl:apar mo dos pés dos cauallos q lhe aca .. 
duas bõbardciras rafas do muro, & · baráo'dc trilhar os o{fos; & cõ dl~ 
a[si húa de hú baluarte tirando ddla ficarão tambem mortos cincb bo-
çom muito perigo húa, bombarda, més q acabarão çom0 caualleiros , 
que os Mouros ali tinhão poH:a, per & forão daqui feridos Aires da Silua,. 
çnde mandou entrar algús beíl:eiros Ioão de Caminha,Ioão de Meira, & 
& efpingardeiros, & com elles Ioão o meíl:re da na0Maclalc1u,& a fyíirá~ 
d' Ataidc , não cõfentindo entrarem mirzan da mão ddles.Garcia de SoLl 
primeiro algús fidalgos que o quife- , fa que eíl::ma no cubello ~ecolhido, 
rão fazer, por não teré. maes armas quando vio vir dl:es fidalgos q aqui 
que fua lança & ef pada , & com as dcaparáo , & [e acolhiáo. ao fob p6 
bêibs & efpingardas fe aparrarião do feu cubello, ouue ·q teueta bon1 
os Mouros da boca das bombardci- ~ cõfdbo em não fair dili: porque ao 
ras, onde logo acodirão. Porem fo~ · tempo que dtoutros deceráo do 
rão naquella primeira chegada tão muro pera dar nos Mouros, elles 
.cfcozidos das efpingardas derriban- o conoidarão & os que dl:auão en1 
do algús, que fezeráo bom terreiro: foa companhia, mas não o quife ... 1 

& muito mayor quanto dos -no{fos ráo fazer, por auer fer aqudle cu ... · 
que ~íl:auão em cima do muro, de- bello p~ça da vittoria, por .fer lugar 
ceráo a elles. De que cráo os princi- principal da força da cidade:O qual 
paes Aires da Silua,Iorge da Silueira, - primor de honra que dle tinha de 
Vicente d' Alboquerque, dom . Ioáo caualleiro, lhe cuíl:oti a vida: cá ver~ 
d'Eça,Ioão d.eCan1inha,Rui Palha, do os Mouro~ quão poucos cráo, & 
& Ioáo de Meira. Os Mouros como que dl:auáo embate[ gados fem fc 
fe virão apartados'leixando o terrei.. poderem dali _mouer, & porém tão 
ro quafi como cilad2,,meteráofe pc:- açanhados que não podiáo ençrar 
las tranqueiras das ruas,por efpalha- com elles: tornarão por armas pc:ra 
rem os nolfos: ao qual tempo aco- os matar grádes feixes de palha pó• 
dio Miramirzan a caua,llo com ou- dolhe o fogo, o grande _ fumo da 
tros ,gue o feguiio també a cauall~, quál foi ciue lhe deu a vida. Porque , 
& por o lugar fer . cfpaçofo n~quelle ficou o fum·o entre elles & os Mou'" 
terreiro ferirão algús dos no{fos. ·Os ros afsi groífo & e[curo, que teuÇ-
quaes,como eráo pou~os, & n~o rão mayorparte dos noífos modo: 

.' podiáo reíiíl:ir a tanto pcfo de gente, de fe dcoar ddles. vindo correndo 
parte fe tornarão re<::olher pela bõ- ao longo do muro té chegarem .01\ 

bardeira,& os outros foráo dcman- de fóraeíl:aua Affon[o d'Alboquer-
dar o pê do cubello onde Garcia de que, que com troços & cordas ata-: 
Soufa eftaua recolhido: ficando da- das lhe ordenou perq decetfem,par .. : 
quella fe~ta lorge da ~ilueira n1orto, te ~~!lcs. !~aze~d~ algús ferido~ ás 

C011.a$ 
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cofbs, por náo [e poderem moue~. d~ ouro que naquelle tempo aoía de 
A eíl:e reµipo não ficarão por decer a dez cruzados cadahú, dizendolhe: 
maes que Garcia de· Soufa, g eíl:aua Mdhe,a minha honra efb1 na voífa 
110 cubello com até dez pdfoas, de diligéci::i, .p~çoucs que aísi feja tudo 
ciue os principaes erão G;:ifpar Cam, ráo preíl:es & ordei-iado em o batel, 
Diogo Eftaço de Euora & hum ir- em que auemos de poyar em terra, 
1não baH:ardo delleGarcia de Soufa, que feja eu o primeiro (._1ue a tome, 
que no feito da entrada de Goa na & iíl:o vos dou em final do que vos 
dhncia de Aires da Silua faluara ás ei de fazer /e me eíl:a honra derdes. 
cofias, como e[creuemos atras ; aos Afsi que [e pode por.elle Garcia de 
quaes Affonfo d'Alboguerque, qu.e Soufa dizer cóprar a morre có ouro: 
eíl:aua de fóra ao pê do cubello, & cõ outro ouro que deu ao irmão, 
mandou que [e dcceífem per hú~s comprou a fama dos feitos que fez 
cordas, que dó Garcia de Noronha no aéto de morrer: cá vindo elle a 
lhe lançou com alks de lanç::is ata- e~e Reyno , foi reíl:imunh:i q tanto 
das. E falando Affonfo d' Alboquer.~ que elle Garcia de; Soufa refpõdeo a 
que contra Garcia de Soufa que [e Affonfo d'A}boquerque,viroufe pc-
decdfe per aguellas cordas, per que ra dentro, & como qué [e offerecía 
os outros decião,di!Te: Senhor, não ao éj Deos fezeffc: delle,tomou hmn 
fou en o homem pera decer, fenão relicario éj trazia ao pefcoço, & diífe 
como fobi: & pois me não pod_eis a ell:e irmão baf\:ardo, q (como a-
valer fenáo cõ húa corda, valbame tras efcreuemos ) era mulato : Eíl:a 

'beos com feu fauor, que em lugar peça te dou por herãÇa, fe me no.fio 
efiou pera iffo. Parece que o e[ pirito Senhor lçuar: & leuandote Deos aq 
lhe reuellaua quanta conta elRey dó Rey:10 de Portugal, dize a elRey 
Manuel tinha com elle Garcia de noílo fenhor quanto trabalhei por 
Soúfa, pois com tanta conftancia [uíl:étar e.fie cubello, q ein [eu nome 
quizJuíl:érar eíl:e cubello: porq nas comd:& fe algúa rr1erce lhe por iffo 
primeiras naos q dcfpois defie feiro mereço, em ti fer~ bem empregada. 
chegarão á India fem elRey o faber, Dittas-as quaes palauras fem maes 
lhe mandauaa capitania da fortaleza· cõuidar algú que.o feguiífe,remeteo 
que Affonfo d. Alboquerqlle fezeífe aos Mouros éj os períeguiáo cõ zar-
n íl:a cidade. ·E ainda parece ter elle gúchos & outros tiros de arreme!fo! 
algúa palaura d' elRey deíl:a merce, na qual faid~ do cubello em b~ü;w 
porque a noite que [e faziáo preíl:es no muro fez marauilhas de· fua 
pera Cair.em terra, chamou elle o . pe!fo~, cé que o matarão com hum 
meíl:re da fua nao, & rirando húa dos zargunchos de arremeffo, que 
cadea do pe[coço de cincoenta cru- lhe atraueíiou a garganta. A deter-
zados-de ouro, lançoulha, & m;ies nünação & furia do qual ante de o 
~eulh~ c~nco Porrnguef~~ , mo~da !llª~ar~~ d~u y~da aos outros de fua 

campa-
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co1np.'.mhia : porqt1e tenerão 'répo & torres· per ellas pofbs, era tànta à 
de íair do cübello~& ir correndo lo pedrada & g:rilgds de pedra q vinhão 
longo do muro tê chegarem á par- Gl1;ando per cima das cabe~as deíl:a 
çç mnes.-bàixa,per que fe poderão lã- · gente de ordenançá,que os desbara-
çar cõ· ajuda dos de fóra : 8c porém · tou logo, fem darem por brados de 
delles rão feridos )que guando falta'.'" feus capitães. Velido Affonfo d' Al-
r5o, .da força da queda arrebentarão boquerque que a!Si nefl:es,~omo na 
as feridas em Buxo de fang~e,de que gente nobre ouue maes defordem! 
morrerão) bú dos quaes toi Gafpar que ordenança, & que auia quatro 
Cam com maes húa perna quebra. horas gne cominuauão elle. com-_ 
.da. NeH:e mefrno tempo no muro bate, em que bs-defafhes teuerâo 
a baixo do cubello deGarcia de Sou maes podc·r, que a rdiJl:enc~a dos 
fa etlaua dó Ioão d'Eça cõ algús ~e Mouros, no primeiro impero com 
foà comp:rnhia fem fazerem maes que cometerão fubir aos muros,. 
~ defenderfe dos tirós,éj lhe os Mou & que a mar~ que enchia, vinbaos-
ros tirauão do chá0, por não pode- arrimai1do ao muro de que podiáo 

· rem vir a elles~d}xrando que de fó_ receber muito dann0-, & ~calma 
ra lhe deffem modo pera [e decer: era grande, & os feridos nfoitns,. 
ao qual dom loáo os no(fos diz-Ião & a gente mui quebrada do aluo-
que [e- 1-ançaífe tambem p~r outras rÕ~o com o Elefaíl:re que lhe acon-' 
.cordas,que lhe deráo: & pare] Ma- teceo, & febre tudo duas bombar-
nuel de la Cerda o aprdfaua muito das que os Mouros tinhão poíl:as: . . 
que ofeze0e,refpõdeolhe dom Ioáo nas bombardeiras do. muro, por 
qne não era, elle filho nem neto de fairem raíl:eiras lhe fazião muito 
homés pera decer per taes degraos. danno : viíl:as todas· ef\:as coufas, 
Fmalménte dõ João [e dçteue tanto . determinou de [e recolher ás naos:o 
ndl:a opiniáo, q l~e ordenarão hús qrn~ fez ainda cotn'trabalho,porque 

· ' troços de efcada, per quefe deceo, como a maré ali efpraya hú pouco, 
qnaíi no tempo q matarão Garcia pera tomar os batéis farão todos pe · 
de Soufa, fetn ficar dos muros a dé- la aguoa,dandolhe por meya. perna. 
trocá no baixo da cidade, per onde . No gual recolher M~nuel de la Cer-
as e[cadas forão pof\:as, viuC! algum da quaíi como offendido ·do que 
dos noílos. Somente no alm della, · lhe. dom IoáO' d'Eça refpondeoJ: 
o qual Affonfo d' Albol1ucrq man- qL1ando lhe dizião que fe lançam: 
dara tomar pelos capitães da orde- pela corda a. baixo:não quiz fer do$ 
nança,aufa parte deíla geme que de- primeiro cj"embarcarão,mas hú dos 
eia desbaratada , & lançauafe pelo derradeiros recebendo bem de afró .. 
mure>, por ali fer muito baixo : & a ra' por i(fo, por mofirar que não era 
caufa foi,porq tanto que elles toma- elle o homem que k recolbia,fenã~ 
rão aqueilc alto dos picos da ferra, quanào era te11t~r a Deos. , 
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CAPITVLO X. 

f[ (omo recolhido Ajfonfa d' ./Í Í 
e,;/_ / , • .) ooqtterque as naos)por â fJfriS 

razões q impÔrtauão leixou 
de {egitnda cvez., cometer a ci-
dade: f5 dahi [e p,1hio pera 
as portas do ejfrerto ~ _ or:de . 
chegou. 

~~ .. ~ EcolhidoAffófod'Al-
1 b I 

i..r;....::;~ • oquen.1ue as naos , a 
~ primeira coufa g man-

~ª~ª' dou fazer, foi cometer 
h;Jm baluarte con1 húa-. torre, gue 
os Mouros tinháo feiro no cabo de 
hm~ molde, onde fe de[carregauáo 
as n.:tos: de que as da fua frota ein 
quantb ellea~1 .. dou no combate da 
cidade, recebiao aífaz danno c01n 
muita artelharia que tirauáo . Eco-
mo a nao de Manuel de la Cerda, 
por eíl:ar maes perto delle,era a pior 
tratrada, o feu rneíl:re per nome Al-
uara Marreiro em vingança deíl:e 
danno, fendo etn companbia dos 

querque, tirado efte impedimento . 
ás naos, entrou em confelho fobre 
o maes que deuião fazer acerc~ do q 
tinhão paífado : & poíl:o q muitos 
capitães & a mayor parre dà gente 
de armas, era gue tornaífcm come-

. ter a cidade, leuando algúa artelha-
ria groffa.pera darem có hum la'nço 
de muro em terra, reprefenrando.al-
gúas raz0es: porgue t~das vinhão a . 
toncluir a ferem [enhores da cidade, 
·onde fe moíl:raua rerê maef ref peito 
ao esbl,llbo della, qu~ á tenção qne 
elRey tinha quando mandoLJ a Af-
fonfo d' Albogurrg1:1e que a tomaffe 
[endolbe coutã facil: refpondeo elle 
adl:es ca i1iráes com a tenção del-
Rey.A qual era não querer foíl:entar 
tão grande coufa, como era aqudla 
cidade, pera que aueria miíl:er m.:tes 
de quatro mil bom és, por d.lar mui· 
rem_ota da lndia, & maes na boca 
daquelle dlreito , & com as coíl:as 
na frol de roda Arabia: fóméte que-
ria a obediéncia ddla ao modo de 
Ormuz com ter ali l1úa fortaleza 
fauorecida de algúas velas q podiáo 
andar de armada defendendo· aos· 
Mouros a entrada daquelle dlreito. 
E pois iáó pera o entrar , nas portas 
delle ou na ilha C>amatra ou em al-
gum porto de PreH:e Ioáo fe poderia 
Í.ller, cá elRey acerca da fortaleza 
qut detqaua ter naquella parte ,·em 
todas eíl:as lbe apontaua:& a eleição 
do lugar leixaua a elle Affonfo d'Al-
boquerque, que auia de ver o litio 
defies quarro. E porque alé do n,e-
gocio da fort"aleza , correo maes a 
pratica f~ cõbatená.o ainda a cidade 

· outros nureantes , a quem Affonfo 
d' Alboquerque. cometeo eile fdro: 
foi o primeiro q entrou no b;iluarre, . 
donde uouxeráo trinta&· fere bo1n 
ba rclas de ferro , em que emrauão 
peças, que lançauão pelouros quafi 
de palmo em diametro , ficando o 
baluarte em nolfo poder fem muito 
trabalho, por não auer nelle que1n 
o defendeffe, -fenáo algús Ivlouros q 
tirauão com a arrelharia, que for ão 
mortos á _efpada. Affonfo d'Albo-

com 
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cem artdharia, como no primeiro-
confelho os maes delles apomarão: 
dell ta.mbem Affonfo d'.Alboquer-' 
ciue fua.s razo~s como não cr~ fenúço 
d'elRey, por dtar no cabo da h1on-
çáo 'dos Leuantes com que auiáo de 
entrar o e.Cheiro,<] im pórtaua maes, 
que quant.P eseulho a cída~de tinha. 
Porque perdeqdo a monçao , côn·~ 

quelles perigos: m~dou dia~te a nao 
de Cbaul,qoe rnmou a Iqáo Gomez -
com vinte homés dos tio1fos, g lh~ 
fofi'e defcobrindo a coíl:a, & tanta 
que abocaffe ás porcas j · lhe. ouueffe-
tres ou quatro daqudle5 pilotos~ a 
que dles chamão reb~ões; & os re-
teueffem ré Cua chegada . Panida a -

. nho cõ efl:e recado,quando Affonfo 
d, Alboguerque chegou a ella, tinha 
já reteudos dous pilotos : per a pilo-
tagem dos quaes toda a armada to; 
.mau poufo em h,um porto logo-a 
entrada da porta do e~reito da· par-

·. tUinha ir inuern:u a Ormuz, por dali 
tê l:i não auer outro l~gar feg~ro: 
·com as quaes razões & outras mui 
euidentes,todos forão que leixaífcrri · 
p caíl:igo daquella cidade pera ou-
~,ro témpo. E porq em _tres días q [e 
Affonfo d'Alboguerque ali deteue 
n0 exam·e deltas coufas,& tambetn 
ero maÍ1dar queimar as naos dos 
Mouros que d\auáo naguelle porto 
,def pois de esbulbadas, fompre o vé-
[O.'lh~ foi quaíi traueífaõ , & ' temia 
durar muitos dias: ás toas per batêis 
!"handou tirar tod~bs naos do.porto, 
as quaes p0íl:as no largo,fezíe á vela 
éamit'lho das portas do eH:reim. O 
qual cnmo hc perigofo de nauegar, 
principalmente com nao~ · grandes, 
& Affonfo d' Alboquerq não leuaua· 
pilotos delle, & ás fuas portas eíl:á 
húa pouoação toda ·de pilotos pera 
cfl:a nauegayáo, ao modo dos pilo-
.tos dos bancos de Frandes, cujo of· 
ficio he tirar & meter as naos da-

te de Arabia, porque dle canal he o 
1naes géral. Por fefia da qual entrada 
mádou Affonfo d' Albo~uerque em 
bandeirar a frota,& tirar roda a arr~ ... 
lharia.Aa imitação dp qual,poi~ ello. 
Affonfo d' Alboqueique foi o pri~ ... 

, 111eiro_ qué nauegou aq1,1elle eíl:rcitQ 
té . aquell~ tempo táo encuberto aos 
mareantGs da ch'tiíl:and~dc-' , quere-' 
m·as entrar . no oébuo liurQ deftà 

1 • 

:1· . \ 

!. 
1 

· noíla fegúd~ Decada tambem ~om 
outra pompa-de çfcrit_tura, ,rel~.tan-' 
do fua natureza, nauegaçáo, & por .. ' 
tos: como Affo.nfo d'Alhoquerque 
entrou pomr,ofo de naos , bandej .. 
ra.s ; & cíl:andartes , por celebrar .~ 
-fe.íl:a defo~ entrada. 
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, ~LIVROOCTAVO~ 
DA ,SEGVNDA DECADi\DA. .... .. 
A~IA D:E IOAO _DE BAR~OS: DOS F,EITOS ~E 

os ~orr 1gllefes fezcrao· no defcobnmento , & conqmíl:a dos 1narcs 
. , & terras do Oriente: em, que: fe comhem o que Affon- . 

· fo d'Alboquerquefez defpoís que pa-rrio da 
In~ia pcra_o inar Roxo, té tornar · 

a ella. • 

'f (apitulo 1. Em que (e defcreue o rnar Ro~o: f5 toda/as pà~, 
. uoaçõn (5' portos do marítimo delle. - · 

FIGVRA DO 
eH:reito do mar 
Roxo quer pare-

, cer ªC? corpo de 
' hum lagano,cujas 

. portas faõ o lugar 
fdo collo ,onde elle he maes delgado: 
'&a cabeça podemos dizer que he o 
mar que jaz fóra dellas entre o cabo 
Guardafo,& o de Fartaque. O lán-
çamento deíl:a figura das portas té 
-o fim della,:q he a pouoação de Su-
-éz, jaz quafi per o rumo, .a q os~ma .. 
reantes chamão Nornoroeíl:e: & 
~1l~erá. neíl:e compriméto efpaço de 
tti:ezenta5 & cincoenta leguoas. Os 
Mouros q o riauegão,repartem a lar-
gura delle em doze jómos, eçn que 
a-uerá pouco maGs de trinta & f eis 
legooas, no mae5 largo delle: a qual-
medida jómo acerca delles quer di-
zer oitaua parte de vintequarro, dá ... 
do por fitigradura entre dia & noite 
outras tantas partes de caminho, a 
razão de forçanga por hora, tres das· 
.quaes farçangas fazem hum jómoJ , 

medida antiga .düs Parfeo~a que os 
Gregos corruttaméte chamarão pa ... 
rafanga. Rep~rtern maes os Momos 
efies doz~ jómos em tres parr:es de 
longo a longo, cõ q o LJ?ar fica di-: 
uidido em rres faixas:áfaixa do me~ 
yo,q he o lombo deíl:e lagarto,~ha~ 
mão 'mar largo, por for limpt;>· &. 
.nauegauel d~ dia & de noite,coqie .. ' 
çando das portas do eíl:reito tê quafi 
o fim delle,náo decendo a fua altura 
de vinte & cinco braças,nem fubin~ 
do de cincoen.ta. O qoc; não tem a~ 
outras duas faixas q vão pelas ilhar~ 
gas,húa ao longo das prayas de A~· 
rabia,& outra da terra Africa,a q d-
les chamáo Ajam,& por outro no..: 
·me Abaíia:porgue ambas eíl:as duas 
cofias fozé o mar mui çujo de ilhe-:-
tas, reíl:ingas,& baixos cõcanae1,; re-. 

. torcidos , per quê fe nauega de oitQ 
até quinze braças,táo temerofos aos, 
nauegantes,que como he fol pofio, 
bnçáo anchora. Pera a qual naue.~ 
gação, por fcr mui perigofa,, [eruem 
os pilotos chamados Rebõc:s , que 

. - - _ differnos 
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diff emos villÚem í1ãs 'portas deíl:e . 
eiheito, ~de leuaré ddlas té o por-
ro de Iudâ húa nao,leuáo vimecinco 
ç~ rrinta cruzados : & nauegão eíl:e 
rn.ar con1 dous ventos gêraes, q faõ 
L-eüante & Ponente: & qua11do não 
fu~ mui tendentes,ventá.o algús ter-
l'enho~,& porém poucas vezes. Em 
·todo elle não entra rio de aguoa do-
ICe .q·ue_ kp notauel1 porque <l terra de 
Arabia .defpoiS qu~ entrão as portas 
do eíl:reito , be mui feca & eHeril: 
fomente tem hum rio,a q elles cha-
1não Bardillo,que quer dizer branco 
& preto .por fç ajpntar de dous pe-
qu~nos ribeiros,hum dos quaes tem 

' ' a aguoa branca, & o outro preca. O 
qüal rio [e vem meter no mar qua-
tro leguoas a cima de hú lugar cba..:. 
rpado Baháor, & dez de Iudâ: & h~, 
a foa aguoa tão ponca,que primeiro 
que chegue ás prayas,já vem íalgada 
da marê) que a vaereceber hum bõ 
·pedaço per dtntro da terra. Os que 
nafcem das ferranias q corré ao lon ... 
go defte mar da parte da Abaíia: ·a 
natureza prouida os ma~s nota~êis 
& cabedaes encaminhou que foíkm 
entrar em o rio, a g os da terra cha-
mão Tagazij, que fe. vae meter em 
ó.ntro mayor chamado per ell<:;s A-
bauhij,que querdizer pae dasaguoas, 
& ambos já em hum corpo entrâo 
cm ,o Nilo pera regarem a terra do 
Egypto, pois não tem outra chuíua 
pera dar fuas nouidades. ALgús pe-:-
:cfµenos rios éj vertem pera eH:e mar 
.R.oxo,por a terra das ferranias -don-
' <le dles nafcem, ré as prayas fer mui 
d}eril, & h1.1m pouco falta com pe-

. \ . -·- . 

dEegulho·, primeirô qúe eatrem no 
mar, fe fumem per bJíxo no ve,ráo: 
donde os nauegantes quando vão 
ao longo defta cofia, conhecen1 já 
as 111adres dos taes rios, q no ü1uer ... 
no faõ poderofos,& cauando na area 
& pedregulho,acbão ~aguoa do rio 
que corre furtada per baixo. Ghal-
méte os Mouros chamão aeíl:e mar, 
Babar Cor~um, qli~ quer dizer mar 
cerrado,pero que efie nome dão el-
les maes propriamerire ao mar Caf-
pio, por não tçr entrada algúa: & 
outros lhe cbamáo i:1ar _de Mecha,, 
por a cafa que ali tem da abomina:.. 

. ção do feu Maham~d ,& todos fe e[.. · . 
panráo de lhe chamarrnos mar Ro .. 
xo. A caufa do qual nome Roxo, 
qu~rendo Affonfo d' Alboquerque 
entender neíl:e tempo que o naue-
gou ,diz em húa carta que fobre iífo 
efcreueo a dRey dom Manuel, que 
lhe cõuem muito efl:e nome Roxo, 
por Íel' mui cheyo de manchas ver-
melhas : porque querendo elle aba .. 
car com a frota que leuaua ás porcas 
delle, vio fair per ellas húa vea groífa 
de agu.oa verrnelha,a qual fe.eH:endia 
contra Adem,& pera décro das por. 
tas quanto hum hom·é podia diuifar 
do e bapiceo da nao , era defia cor 
vermelha, .& def pois que e~1rrou ag 
latgo defie mar , muir.as veze5 o via. 
m·anchado da ;1Uefma cor. E-pergú-
tando aos Mouros pilotos a caufa . 
ddla, <li!{eráolhe fer reuoluçá'a da~ 
aguoas de baixo ao tépo das marês, 
& aquellas manchas corriáo com a. 
jufame & montante daquelle efrrei-
to, po~ não terem as aguoa~ outra. 

Aa z corrente 



'Da Segu·nda Dec"-7da 
corrente fenáo entrar & fair per ~s Indo aqudla arruada que dom Eíl:e~· 
portas delle .: & por fer aparcdbdo uáo da Gama leuaua JO longo da 
& mar de pouco fondo,que ás vezes coíl:a da Abaíia (porque na Arabia 
qttando ovéw cratdo)corriáo 'dbs não tocou fenáo do Toro pera bai.-
aguoJs á vontade delle,~ que en~á~ xo) corno era de nanios de remos~ 
.faz!~o ::iquella reuoluçao debaixo . podiáo correr per cima de muitos 
c:a1 algúa coufa daquella co·r que o baixos & reíl:ing::is, que aquell~ mar 
mar tinha por lafho. Dom Ioão de tem : tanto Lltle clle ~om Ioao via 
Caíl:ro filh.6 de dõ Aluara de Caílro aguoa chea de manchas vermelhas 
gou~rnador da cJfa do ciuel 'lªé foi per muita dii1ácia,& ás vezes aguoa 
e!ll Lisboa,ante que fo{Íe á IndiJ por tão baixa gue tocau.1 o camr em ter-
gouernadpr & Vifo-Rey deli a, an- ra,fmgia logo~& rnaudaua com bal':" 
dando lá no tempo gue dõ Eíl:cuáo des tomar daguella agooa, a gnal 
da Gama filho do conde da Vidi- vinda a cima, via fer muito maes ela~ 

:gueira dom Vafco da G:ima erJ gó- rn & cryíl:a.llin:i,q a do mar fóra"das. 
uernadot .della, & foi a eHe dheito ·portas <lo dheito. Náo contente cõ 
t~ chegar.ao· porro de Suez, como iH:o mandaua mergulhar ;ilgGs ma-
fe verá em {eu tempo: trabalhou nnheiros>& traziáolhe do laíl:ro do 
111uito por Caber as cautas <leíl:e no- chão búa ·rnateria vermelha a ma-
meRoxo com µmira pratica gue te- neira de coral ao modo de ramos,& 
ue com Mouros pilotos& ai gús ho- outras eráo cnbertas de húa lanugem 
més. letr~dos :da qua.l viagem fez bú alaranjada : & em omra pan~ onde 
rote1ro,em que notou porros,mares) o mar fozia mancbbs verdes, traziáo 
alturas do polo com todalas outras lhe outra ef pccie de pedras aíSi em 
coufas que pertencem á nauegaçáQ, ramos,a que cõmúmérc lá cbamáo 
tudo mui particularmente, como coral branco , com outra lanogem 
quem· nefi~ arre· da nauegaçáo era verde á maneira de lírno, & onde a 

·douto & mui diligente. O qual diz aguoa era branca 1 trazião area mui 
neílc roteiro que pera nenhúa outra alua. E não fomente · neíles lugares 
coufa daquella e~1trada do dlreito baixos a fopeficie da agu?a em cima 
teue maes aluoroço, que pera notar reprefentaua dtas cores do !afiro da 
ascaufas defre mar,[er chamado Ro- terra,mas amda em fundo de vime 
xo: & como homé eíl:údiofo traz o braças por a aguoa fer mui pura,& 
ii efcreue Plinio & outros· cofino · crvlbllina:é o marondeachou maes 
~ ' . 
graphos acerca da opinião dal1uelle copia ddl:as manchas, foi da cidade 
tempo (como largamente trata1~e- C,uáquem ré o porroAlcccer,que hc: 
mos em a noffa Geographia) ,.& c~minho de cento trinta & tantas 
per derradeiro dá feu parecer funda- leguoas,por frr mui cheyo de rdlin 
do nas obferuações q fobre iffo fez, gas. Do Toro pera baixo, que he já 
~ ~ mo?9 q pe~~ iíl:o te~e, fo~ ~fie: na co~a d~ Arabia onde e~la vizinha 

com 



Liuró ottàuo. , . Foi. 1 s1.~ 
êpm ade Egypto,àjúrãoíe aq.ui am-. 1grandes poeiras vermelhas da CôJ: 
bas eíl:as duas coíl:as com dous ca- da terra, as quaes vinhão -lançar no 
bõs que [e oppoem, hum defronte n1ar,de q~e elle ficaua tinto : & ou. 
de outro, que não auerá~ entre elles . tros dizião que feria porque a ribeira 
r.pacs . diíl:ancia qlie de tres.leguoas: delle roda era chea de barreiras ver-
paílados os quaes cabos, rornaíe lo- melhas. A qual opinião reprouando 
gq a terra encur~ar com enfeadas & elle dom Ioáo,diz q em toda aqud .. 
põras t-ê chegar á pouoaçáo de Suez la viagem nunca vio poeiras netn 
yltimo feyo deíl:e mar Roxo. Na barreiras vermelhas, que fo(fe coufa 
gµal diíl:ancia diz dom Ioáo não notauel : & com tudo punha toda- · 
yer algúa das rnanchas;do outro mar las opiniões, pera cadahum tomar a 
~rras, lomenteyio iieíl:e ·efpaço húa que maes racional lhe párece!Ie, có-
differéça, fer aqui.o m~r empollado formando[e com as ex_periécias qu.e 
e{ de fcruura, porgue como a coíl:a elkcom tai1ta dilígencia fez. _ Nós 
be agui .maes ddcuberrá de ferrania, conformandonos com o q Affonío 
& patente.aos ventos r do Norte, có d'Alboquergue v\o,& razã_óque Ih~ 
pequena força çlelles logo o mar he deráo os Mouros,& com a diligén- . 
poíl:o nefl:a furi!l,como que não ca- eia que elle dom Ioáo fobre iíio fez; 
pe cm tão pequen~ lugar,como lhe & difcurfo de todalas nauegaçõ~s q 
a terra ali fez, donde. fe caufa fazer ante & defpois per elle fizemos; to .. 

''húa maneira . de aguàges, éj Íaem de da outra opinião ck Gregos & Ro-
baixo do mar anaçadas em grande manos reptbuamos,-pois não anda-' 
aluqra do mouimento delle. Conta ráo com o aíl:rolabio & fondà na 
mae~·dó Ioão, éj Caido defl:e efl:reito mão per eíl:e & per todolos ourr~s 
fóradas portas, tanto auante como mare·s per que nauegamos,como os 
o cabü' de ·Farráque, vio o n1ar co':: noífos mareantes tem feito, & aceí-
lhado de malhas vermelhas,que ·p~- tamos eíl:a cqr veqnelhafer porcau-
recia ferem àli degollados algús bo- fa do laíl:ro da terra ( como dõ Ioáo 
yes : & mandando tornâr agu0a _diz ) & por fer per tanta parte clefl:e 
com1hum balde,qu~ndo lha trouxe- mar os que antigualjllente o naüe-
rão a cima, vioa mui clara, onde Ih<: garão , ihe dariáo ri orne de verme .. 
par.eceo que a vermelhidão ' fa per lho, & não d'elRey Erythreo que o 
baixo, & não pela foperficie da a- fenhoreou-, cujo nome Erythreo a-
guoa, & que feria al.gL1m parto de cerca dos Gregos quer dizer Roxo. 
baleas, por naquella paragem auer Sométe queremos tirar hum efcru ... 
muitas. A opiniáo . de ai gús pilotos pulo que dom Ioão lejxa- do parto. 
Portuguefes acqca do nome Mar das baleas que conta,d~ éj me muito 
Roxo,ante'.quefezeJfem efl:a e1~trada eípamo cair a1gúa duuida em tão 
,nella, era que as ventanias que fe.le- , graue barão,tendo dentro no efl:rei-
µantauáo na terr~ A~~~~~, tr~z~á~ to feita tanta experiencia,pera obfcr-

' .. 
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úar dla verdàde, Porqúe quem no 4 

. t:ir o que Affqnfo d' AJboguerque 
diz quando abocou ás portas do ef-
treiro, qu .. e vio fair per elle hum fio 
-groífo deíl:a vermelhidão, & de dé-
tro das por~s quanto fe podia diui-
far do chapiteo da nao em que :la, 
md_o era daqúdla cor-vermelha , & 
afsi o qu~· lhe contarão os Mouros.: 
entenderá q iíl:o eráo balfas daquel-
le \afiro de coral arrincadas com a 
força do impeto do mar,quando os 
Nortes tefos fhc anaçáo as aguoas 
de baixo a cima. E corno he coufa 
pefada, não as traz á face da aguoa, 
& cotn a corrente della, paffada a 
furia do tempo, as encarnmha pera 
fóra das portas deíl:e efheito com a 
jufanre : & quando vem abocar 

fra eíl:reiteza,o tefaõ da aguoa cor-
ta a grandeza & largma deíl:as bal-
·fos,,fazend·o aquell~ fio groífo , que 
Aftonfo d'Alboquerque viofair > & 
defpois q [e ac_ha em mar maes lar-
go , torna derramarfe em balfas fa_ 
zendo aquellas manchas , que pare-
céráo a dom Ioão parto ou mouito 
de ba1eas, por ferfóra do laílro que 
elle dentro no cíl:reit0 notou. E 
qué vio quantos dias as noff;s naos 
corcão per çargaço vindo ~a India 
quando vé demandaras ilhas Tercei 
ras , o qual corte he neíl:as bal fas da 
-parte da terra noua do Norre,donde 
os mareantes chamáo ;i r::He cami .. 
nho a volta do C,argaço : não aue~ 
rá por coufa eH:ranha eíl:outras baL 
fas de coral que correm no eíl:reito,. 
por fer coufa mui cómum todo mar 
ba!xo & ~ujo c~m ~efiingas ~ il~e: 

tas criar eíl:as ba1fas, as qu1es moitas 
vezes de Malaca por dianre, onde 9 -
mar he çu jo , & naucgando perca ... 
naes dão trabalho aos noíTos no le .. 
uar das anchoras: cá ·rrauão na ra-
ma defte genero de coral de manei~ 
ra, qüe ás vezes fica a anchora, ou 
trazem nelb hum ped3ço da balfa. 
Peró tem húa d1fferença que eíl:as 
balfas de coral, por frrem de materia 
pefada, pão furdé J cima pera fe ver 
o corpo,& vão per meya aguoa per 
que traníluzea cor: & o çJrgaço co-
mo he materia leue dé ramJ_, andáo-
os marinheiros com baldes toman-
do aquellas ramas, & frm fer ~ar- · 
gaço, por a femclb;inça que te1n 
com elle,lhe deráo o feu nome,fem 
fe faber a caufa de que procede,nem · 
o lugar donde vem , fomente cor-' 
tão per élle, como no mar Roxo 
pelo co~al, que lhe deu eíl:e Home. 
E poíl:D que cm algúa parte deUe [e 
acbé manchas verdes do laíl:ro ver-' 
d~ q dom Ioão vio : por o verme-: 
lho íer muito mayor qu:mridade; 
deráolhe a denominação do maes, 
& não do menos. Acháo[e rambem 
ncíl:c dlreito por caufa dos baixas 
que tem, algúas pefcarias de aljofre,. 
principalmente em o circuito da 
ilha Daláca, qu he na coita Abaíia, 
& vão abrir eíl:a oíl:raria ao íol, pera 
lhe tirar o aljofr~ em OHtra ilha a 
elb. vizinha chamada Mua: & afsi 
fe acha em outra ilha chamada Ar-
fax na coíl:a de Arabia. De pefcado 
não he mui criado eíl:e mar, parece 
que a natureza prouida na criação 
dos animaes. não os dá [enáo unde 

~cpo .... 



[e podem 'm:inter ,(eg-úndo (eu gene-_ 
ro : & porque as prayas daquelle 
mar fa6 eHeriles fem vndaçáo de 
i;ic s que tragáo ceuo pera manrcnça 
do pefcado ba ali mui~o pouco. ~as 
portas ddle eíl:reito os Mouros lhe 
àha_máo Babelmande,& fegundo os 
uoílos éj per vezes lhe toróa.ráo a al 
tura do Norte, efüío em doze grâos 
& bum qnarro,poíl:o que Prolerneu 
as põem em dez. Auerá da ponta de~ 
fta terra_ Arabia, a que, ellc ·chama"_ 
promoqtorio Pofi.pio, â our:ra terra 

, fronteira d~ Afüca em _que elle fttua 
a cidade.Dire,obra de fois leguo~s: a 
qual diíl:anda he bccupada com·fete 

' ·ilhas , que paFeee quererem· fechar 
aqu-ell'a entrada, principall."'1ente feis 
que "ja_zçm maes vizinhas á terra de 
Africa. Porque quat1do os nauegan~ 
i-es de lor~ge as vem demandar , afs1 
enganá~ a'viíl::1 ªJ~tando t~rra a ter .. 
ra, qoe móíl:rào nao ter tranfito pe- . 
i:a dar paíTagem : & quand0 fe vão 
chegando áquella . abertura.,, que fa-
zem ,be táotem·erofa,q parece ínaes 
péra entallar na-uios, que darlhe paC. 
faaenl : peró entrando per dlas, 
~íl:ráo mui fermofo & largo cap· 
mal. Amaes/notaud dellas he a cbe-

. gada á r'erra ~ie Arabia , a qual per. 
excellencia entre os Mouros dizen-
do a ilha- ~fas portas, fo entende por 
eíl:::~: pofto que os naturaes per pro-
prio nGme lhe chamem lv1ehmn. 
Terá em comprin;iento· Ieguoa & 
meya lançada ao longo das corre11-
'tes das aguoas qae faem & entráo 
do efireito, a terra da qual da parte 
ce· Arabia he mui aka. & foberba, 

· ctuó. · o .' 18g .. -

toda eCcalada'dos venrós qüe vérrent 
per aquclla gargailta do dheito : & · 
a patte que jaz co11rra. a tertà dd A-
bexij; rcrn húa aL1gra abrignda delle_. 
onde {e pódc: agafalhar húa grande · 
frotl de naos, & delta á'terra firLtle 
de Krabia auerá ~brade húa legaoà;. 
& dle canal he o princi'pal per que 
aquelle eíl:reito fe rnacs _[erue: & pe..-
gado com terra firme faz á terra híi · 
mamillo alto, que de longo quer 
parécet fortaleza, que po tempo da> 
marê chea fica torn~ado de aguoa ~ 
no qual lugar viuecn '- OS pilotos da-
quelle efl:reito. De dentro &.de fóra 
·de fias portas tem as naos bom fur-
gidoiro em angras, que a terra faz: 
co_m que 6cão abrigadas de húa par- , 
te do Leuante,& da OLJJra do Poné ... 
te. Começando· deíl:as portas,a rerr.a 
maritima que jaz ao longo das pra-
yas de f\.rabia~ ~uaíi té ilha·. Cama. 
ram,que podem fer quaréta..& qua-. 
troJeguoa~, ~he d'elR~y de Adent 
fem ter no marítimo deH:a ráo gran~ · 
dé terra algúa cidade -ou nobre Lu .. 
gat , por todos-dl:are1~ dentro pda1 

terra firme, . fomente os portos de 
, . lf d Moca,. & outrds . pouco n0tnea os,. 

E'ddh iihaCamar~m pegadaá. ~err~ 
firme tt Geza.m' lugar qobre:, de q:g~ 
be fenhor hum Xerife ~nti:tú1~d~· 
ddle,au:erá feíl'el1ta legu·oas: tia qua:t 
diíl:ancia e-itão -dtes-. por,tós;Celiba,~ 
Cubit, Holhedia, Macobam, C,ulí; 
.Halbo.r, H'â1Í>ara. De Gezam ré-à 
vitla: i·~nbo,qàe fetão de ç0fla tento 
& trmta leguoa-s; he tudo do ~fiado 
do Xerife Barac fenhor de Mecha~ . . ~ 

ás;q-uai:e1'lta & duas eitá Zide111 fog.a r-
Aa 4 . mui 
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ec~taa 

niui notànd ; & ndh .JHbncia fi- de fama Catharina : por razão d.a. 
cão os portos de Malábo J Gobaal- vizinhança· do OlltlO mofkiro, que: 
carne Bccá, Gudufi, 1\11.:i craxá. E elles tem em Monte Sinai, onde ef-

j :'.J • I d l r. • de Zide.m a trima & [eis lcguoas ta o corpo eha ianta virgem, qae 
dhí. lüd~ , cidade per Ó que não cm -poderá fer dríl:e lugar obra de ·dezoi-
edificios, cm trntto & cornmcrcio, to leguoas.E.nrre os LT10radores def-

. por aqui concorrerem guaíi roda- te lug:u Tor , hc fama que per alf 
las nJos q veda Indi1, hc mui celc- paffon Moyfes o.pouo de llrad vin-
brc,& a maes nobre pouoJçáo de to do.fogindó de Pbaraó: porque aqtti 

··da db cofia de Arabía dentro doef- fe vizinháo JS duas terras .de Arabia 
treito. Da qual aMecha q eíl:i meti- & do Egyi)tO per di{bnci:i de tres. 
da no ferrão , onde jaz o corpo de leguoas·} & tanto foi ( fegundo elles · 
Mabamed, auerá pouco rn:ies ou dizem) o tranGto do mar. Dó Ioáo 
n1enos quinze kguoas, l1J. qnal dif- de Caíl:ro no roteiro que fez da na-
tanciJ íle trinta & fc1s kguo~s dtío negJção defie mar Roxo, diz que. 
cilcs dou.e; porços notaueis B:ldca,& ~ íl:a villa Tor lhe parece fera villa 
Cororn : & de Iudâ té Imbo que El-lana, de que rodolos geographos 
diílcmos, aoerá per c:o{b cincoenta fezerão '1.1 ençáo : donde a enfeada.i' 
& duas, cmre os quaes dons termos que fe faz a diante, fe chama Elfani-
dláo ef\:es portos, Bahaor_,,. Rábá, tica: poHo que Ptole'n1eu ponha 
Hejar:. Da villa Imbo t~ outra cha- eíl:a villa cm vimenoue graos & híi 
mada Tor, & per nós Toro,cm que quarto da altura do Norte, & elle 
al:ltrá per cofia feffenta & oito le- do,m Ioão tomou a do Torem vin. 
guoas, poíl:o .que toda a tctra que t'ou:? & hum fexro. E entre outras 
àtras fica be eíl:eril,efia muito m_aes,· razões que dá pera appronar eíl:e feu 
& po: iffo não tel'h fenhor pr~prio: parecer,he <J. daqui:té.i' pouoaç~o de 
o ferrao della be de Alames,que an- Suez, que íeráo quarent~ lcguoas, 
dão em cabildas a roubar os Mou~ não ba entre os Mouros · memor~ 
ros que vão em romaria a Mecha de íituapo de algum lugar, que na ... 
(como já atras efcreuernos) & fo- quella diílancia em que Prolemeu· 
mente ndb diíl:ancia ha hum f ó a poem, ouueíf e, nem o maritin10 
porto notauel chamado Moluy. N~ da cofia moíl:ra poder ter pouoa ... 
villa r or ha maes algúJ policia afsi ç:3o , por a mayor parte dc:lla fer de 
nos ediBcios, como no modo do ferranias quaíi tê Suez, & mui ~fl:e
trattamento da~ pe!foa.s , do que fe nl íem aguoa. algúa : & neíl:a villa 
acha em todalas pouoaç8es que no- Tor ha muita diípofiçáo a(si por 
meamos, por fer pouoada a mayor auer nella aguoa,&· ter hum campo 
parte de CbriH:áos Gregos da cinru- que começa onde eíl:áo doz.e p'al-: 
ra onde ha aigús frades em hum meiras obra de bú tiro de bom bar-::, 
~oíl:c:iro, que ali tem da voca~ão da _da villa~ O _qua_l . campo f~·"ªS 
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efiendendo hum bom 'pedaço t~ ir' 
dar ao pê de búa íerra,qne \·em aca~ 
b:1r ali de mui longe do'nde ell~ cor- . 
t.c, auaudfando roda aquella terra 
cle Arabia; com que· faz a diuifaõ 
d~íl:as d4as partes del,la, a que cha-
mão Felix,& Perrea: & ante de che-· 
gar ao porto · de Suez obra de tres 
}e1Juoas dizen1 os ,MouFos eíl:arem 
hGs poços, .que elles affirmáo abrir 
Moyfes defpois que _pa!fou o mar 
Roxo, ·por o damor que lhe o po-
uo fez da aguóa C]Ue lhe falecia , os 
quaes poços elles entre fi tem por 
r('Ollfa mui fama. Ham Venezeano 
comitre de húa galé, que foi na ar-
mada de Soleimão Baí1á cJpitáo qó 
Turco, quando foi á India co.mba-
ter a noífa cidade Dio no Reyno 
Guz:irate (como veremos em [eu . 
lugar ) fez .deíl:a viagem hum rotei-
·ro de todofos portos que Soleimão 

· Baila tomou nella coíl:a da ArabiJ: 
& diz. que o lugar dondü Moyfes 
paff ou da p3rte do Egypto á outra 
de Arabia, he hum ch~madoCo
i:oncloto, que ferá de Suez quinze 
legu6as ~ - &. vintecinco do Tor. E 
porque feria _coufa mui eíl:ranha.fa-
irmos do cutfo da · noífa bifiaria; 
pera cone,.orparn:os eíl:as opiniões· 
db tranfito & paqagem de ~1oy[es, 
cm o contmentario da noffa Ceo-
graphia o faremos; por íer maes pro .. 
prio lugar : por iífo paffaremos a-
uante com no_!Io intento , qne he 
tornar caminho das portas deíle e[ .. 
treito ·pola outra cofia do Egy'pto, 
& Abafia.O qual caminho começa_-
remos do v ltimo tenno deíl:c efirei~ · 

. . Fo! -i _8<> ~· 

t'?, que he a.póti6açjó de Suez, pof.. 
ta em altura do Norte vintenooe 
graos & trcs quartos, tomada ·pct 
dom Ioão de Cailro, & per muitos ' 

· pilotos que forão n:Jquella armada: 
& fegundo as razões que elle dom · 
h!>áo d~, parece que ndbt pouoaçãe> 
de Suez foi a íituação ~b cidádc dos 
Heroas , · pqó que Ptokmeu a po• 
nha difianre do mar. Eíl:a pouoa:..:. 
çáo Suez ao pref ente não he ha_ .... 
birada de maes gente, que de of~ 
ficiaes de fazer nauios pera as ar-:-
madas que o Soldác> fazia , & ora 
o Turco faz pera a Indía , & de . 
gente que eH:á em guard~ deltas 
velas. A terra em·fi he mui dk1il 
frm aguoa , & roda a que [e ali be-
be , fe traz em camelos · perto de , 
duas leg~oas , & ainda tão folo..: 
bra , qne he maes pera os çame..: 
los q1.1e ·a trazem , que

1 
pera ho-

més : & o que confirma o pare-
cer de dom Ioão -fer al.í a-cidáde 
dos Heroas, he que naqodle fitio fé 
mofiráo aigúas ruínas d9s c;difici?s-
della; mcyos cubertos 'de area~ -& 
grande numero de Ciílernas 1nacs 
cbeas.della , que de aglloêl. As qmtçs · 
fegundo parece, (e enchíáo d~ hgu·oa 
do Nilo no tc,1-}1po de íeu crecime11 ... 
to per húá aberra ·á maneira de lar ... 
ga leuada,gue vinl1a delletê ~fia ci..J 
d~de, a qual o tempo- & os Barba ... · 
ros atópiráo .' fogun~'? a opinião da' 
·gente do -Cairo, da qual ainda _em 
algúas partes apparecé os íinaes. De[ 
·ta pouoação de .Suez á cidade Cai-
ro metropoli de Egypto,ha trcs. qias 
de andadura de camelo 'ontta Po .. 

nence~ , 



ííei1ré~qüê podem fer ~inte legooas: 
·& começando ddla a contft da dí . 
fiancia que t.em os portos.& poaoa-
ções da outra cofia deíl:e mar,aucrâ 
ao porto Çorondolo que d1ffemos, 
quil?ze leguoas , & daqui a Alcocer 
quarenta & cinco. O qual A lcocer 
he.hú, lugarnotauel naguella cofta, 
11áo por a magdl:ade de f eus edificios 
& polícia qos moradorcs,porque tu-
do he conforme a hús poucos deA-
larues que nelle habitáo : futncn.te 
por fer húa. aberca-das ferranias que 
té aqui correm ao longo do mar, & 
per eíl:e porto agudl~ parte de Egy-

. pto,a que elles c~1a mão Rifa.i.vaza to-
_dalasluas nouidades, & rnaes gran-
de parte dos Mouros ddl:e Ponente 
quá~ià vão a fua romaria de Mecha, 
por não ·decerem a baixo ao Cairo, 
vem demandar efl:e porto.'Iunro da 
qual pouoação obra de duas leguoas 
efiáo húas ruínas de habitaçáo,a que 
os M!Juros chamáo Alcocer o ve-
lho : & .diz dom Ioâà de Caftro no 
feu roteiro . q lhe parece ferem eílas 
ruínas da cidade Philoteras,& quefo' · 
àefpouoàu por ter roim feruimia,& 
pou·ooufe Alcocer: daqui ao rio Ni-
lo auerâ dezafeis leguoas,& ~fie por-
to de mar he o maes perto delle. EC-
tâ eíl:e lugar em altura do Norte vit1. 
tefeis graos ·& hum quarto: & nas 
ferranias que caé fobre a ribeira do 
mar, & eíl:ão entre eH:e lugar Alco ... 
cer & Suez, ha dous modl:eiros de 
frades da ordem de fanto Anrão,hú 

-chamado fanto Antonio ~quafi na 
parage~ cle Corondolo, & outro r 
per 11ome faõ Paulo na frontaria do 

Toro, & eíl:e he maes vizinho do 
~ar que o outro l porér~.1 ' lánge das 
praya~ · .. & poíl:o no alto das ferras; 
ambos pouoados de Chrífiáos de 
varias nações , que ali fazem peni-
tencia, os quaes fe cõmunicáo com 
outros da rnefm3 ordem que ha per 
at1uella região do Egypto. Tornan-
do a noffo canüt1ho defte lugar Al-
cocer a cento & trinta legu-oas, eíl:á 
a cidade C,uáqné em altura de deza-
noue graos & bú terço;na qual qiíl:á 
ncia ha eíl:es portos, Tuna,Goalibo, 
Xoana, Xacara , Xamelq.uiman, 
Somol, Igidid, Faraterjo, C,alacal, 
Fuxa, Dradáre, & outros : os quaes 
n~o faõ pou?ações, fo·mente portos 
dos marcantes, ou (por melhor dL 
z.er) aguadas que elle~ ali fazem. A 
cidade C,uáquem he ó melhor por-
to de todo efte eíl:reito : porgo~ o 
mar entra per hum boqueirão, & 
paífado hum pequeno efpaço neíl:a 
d}reiteza, foz · def pois húa grande 
lagoa , no meyo da qual efl:á húa 
ilheta,que quaíi báo t.em maes terra 
que q.uarico occupa a cidade, roda 
de pedra & cal com caías nobres 
aó.m.odo de Hefpanh~~ & tem Rey 
p~r fi.E ao rêpo q dõioãodeCaíl:ro 
nor0u eíl:a cidade, que foi 110 anno 
de quaréta & hú d0,Eíl:euáo da Ga~ 
ipa com a armada que leuaua, a de7 
Hrnio (como fe verá em feu tépo) : 
& della em díáte tê Ma~u~ auerá fe-
tenta leguoas, na qual difiancia efrá 
o porto de Xabáque, & outros fem 
nome que a no!fa. noticia vi.dle. 
EH:a pouoaçâo. Maçuá he.húa cida-
de,cj tomou o nom·e da ilhà em que 
· . · - ella 

/ 
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Liurõ oaà·uõ~ Foi. r9o. 
elb dtá fttuada ~ tão vizinha à terra contra o Cairo não decem ma($ 
firme)que frrá de efpaço tiro de húa· que rê· a p~ragem da ci.dade C,uá- , 
cfpingarda:& a vizinhança querem quem, & dahi pera o Meyodia & . 
ndta terra firme,he bum lugar cba- Ponente [e dl:endem per muita di-
111ado Arqi;iico, que he do Prdle Hancia, & de tanta terra fomente 
Ioão. Tem dl:a cidade Màçuá bum tem hum porto de mar, que he-Ar-: . 
Xeque, q he fenhor da terra,' o qual quico. E fe dom Eíl:euáo da Gama 
fenhorea a ilha Dalaca, que a cima quãdo per ali paffou,lhe não lcixára . 
diffemos, o'nde fe pefcaua aljofre, & dom Paulo [éu irmão com quatro ... 
afsi outras ilbas a eíl:as vizinhas:· & centós .bomés em feu fauoç contra· 
eíl:á en1 paz com -os Abexijs pooo os Mouros,que a ui a treze annos que 
do Pre.íl:e Ioão polo grande prouei~ fe tinháo feito fenhores da mayor 
to (]\Je recebe ddles em o negocio parte · de [eu Reyno : já, não ouuer<l 
de comrnercio, por'q per dl:e porto r~liquias daqllella cbtiíl:andade, que· 
de Arquico faem todolos manrimé nóffo Senhor ali depofirou tantas 
tos, ond.e ha gran~e copia, de que a cétenas de annos, tão ddàmparada 
mayor parte de!le eíl:reito principal- · _dos principe5 da Igr~ja.Com o qual 
mente da coíl:a daArabia [e man- defamparo fe podem chamar· bo-
tem . Ddh cidade Maçuá ás portas · més .de mLJita fé, pois metidos no 
do e!lreito onde:; começamos eíl:a coração daquella Etbiopia fobre E-
defcripçáo , aue~á oitenta & ci.nco gypto , cercados de tanta idolatria 
leguoa.s: a.qual tibeira,paífada a ilha de gentio & blasfemia de Mouros, 
Daláca, por fer mui pejada & çuja tem viua aquella luz de fê do nome 
com· ilhetas & reíl:ingas, não tem · de Chriíl:o n0ífa .redenção : per6 
tantas acol-heitas & portos : & [e os qu~ !eja ,de 1nuit?s err<?res em q~e 
tem, não he coufa celebre à que na- fe nao · conformao . co·m a Igreia 
uegantes acudáo,porque tambc::m o ., Romana, de que elles eíl:ão tão re ... 
ferrão da terra naquella paragem he motos, como ella efquecida delles~ 
moníl:ruofo. A gente que habita ao do eíl:ado dos quaes ao dia11te fare:· 
longo deíl:a ribeira do mar, tirando mos copiofa relação. 
os lugares celebres he inui agreíl:e 
& barbara,aq~e os mefmos Mouros 
cbamáo badois, como cá dizemos 
campdl:re & monranhes:a quàl to-
.da viue de faltos & rapina, & quan-
do podcm,cometem as pouoações. 
Per dt";tras das fertanias em q eíl:a gé· 
te agreíl:e viue, as quaes· correm'ao 
longo da ribeira ddb cof.la,ficão as 
terras do eil:ado.do Preíle Ioáo: que . _, - ---#-~- __, :.-.... "'"" ---· -- -- . 

II.' 

f (omo Ajfonfo .d'Alf;oquerq 
entrou dentro no eflreito :J (5' 
o qu~ pajfoú ·te ir!uerntfr na, 
ilha e a;r1:ar am. 



( 

".Dà Seaunda r_Década 
ó 

O feguin.te dia 
de[pois q Affon-
fo d' Alboquer-
q tomou o poufo 
dentro das porta~ 
do eíl:reiro(como 

.no · fim do precedente limo diíle-
mos ), elle [e fez á vela com roda 
fua frota , leuando por piloros da-
.quelle. eíl:reito os Mouros qoe fhe 
tomarão: & ao outro dia ouue v!Íta 
de hú~ ilha cban1ada Gibd C>ocor, 
onde elles o quiferáo leuar. E receá-
.do elle gue nella não aueria poufo 
Pera tão crrande frota como leuaua, b . 
tomou ante a parre da coita Arabia 
onde furgio á viíl:a da ilha : porque 
como não tinha p1loto Porrugues, 
que foubeffe aql1ella nauégaçã? , ,& 
os Mouros pelo modo com que os 
ouue lhe eráo fufpeitofos, em tudo 
o que lhe dízião daua refguardo, & 
queria ir de vagar [em pre_ có o. pru-
mo na mão,& tomar o poufo com 
foLPeró com todos efres refguardos 
defpois de tomar duas naos, que !áo. 
de Barbara & Zeila com mantimen 
tos pera Iudá,as quaes mandou quei-
mar, quando veyo . ao feguinte dia 
fazendo Ceu caminho via da ilha Ga-
maram ,pera ali fazer fua aguada por 
a faha .que leuaua de aguoa, queren-
do os Mouros meter a 11ao delle 
Affonfo d'Alboquerqueem húa~n
feada, onde efraua hu~ lugar cha-
mado Luya: ·deu em húa refl:inga de 
arc:a, que lhe fez dar com as velas de 
alto a baixo, & a na o foi dando al-
gúas pancadas. Mas por eíl:e parcel 
!~r ~'!. mo~o de alfaques, fafo a nao 

... --· . - ... .-. -· 

do banco có·ajuda de .Lopo Vaz de 
Sampayo, dom Ioio d'Eça, Pero 
d' Afonlêca, Fernão Gomez , & Si-
mão Velho,éj por irem na foa ~íl:ei_ 
ta, todos lhe acodiráo com diligen ... 
eia: & os omros çapiráes , que não 
poderão (c:!r com eUe,mandarão Ícus 
batêis, de maneira que a nao a roa-· 
da a outra fofo do perigo, do qml 
cafo ficarão aos baixos nome de San 
ta Maria da Serra, q lle era _o da nao. 
E afsi deu caufa a.que elle . Affon(o 
d' Alboquerque de(pois que foi em 
Goa, por a faluação que lhe nolfa 
Senhora deu daqudle perigo, a qné 
[e elle encontendoú nelle : edificou 
em búa das portas da e-dade húa c~- 
fa em feu louuor,intitulada de poila 
Senhora da Serra do nome da meC .. 
ma nao, a qual ca_fa def pois _lhe frr-
uio de fua Cepultura , onde ora jaz 
( como adi.ante veremos ) . Fazen-, 

· doíe á vda fua via de Camaram, má 
dou diáte dom.Garcia de Noronha 
com algús capitães em os nauíos 
pequenos & batéis, pera lhe rodea-. 
rema ilha que .os moradores [e não 
paílaíf em á terra;& comtudo qllan-
do chegarão , por terem per terra 
poua de foa ida,eráo tGdos pa~ados, 
& não ouuerão delles máes que as 

· geluas em que pa!Iarão,que faõ bar-
cos de remo com hús pouco_s de 
Mouros, de que algús erão pilotos. 
E entreteuerão té chegada de Affoa 
fo d'Alboquerque duas n:ms,q que-
rião Cair do porto caminho de I udá, 
húa das quaes eia do Soldáo do Cai-
ro, & ambas carregadas de-mui rica 
faz~nda~ & afóra ~fi~s, e~auão no 

porto 
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Liuró oaãuô. 
porto outras duas de n1ercadores 
Mm.nos &' Iudeus ~e Iud,~ , que na 

.. chegada de Affonfo d_' Al~oguerque 
farão -rambem tomadas. El1a "ilha 
Camaram Ç'.íl:á em altura de quinze 
graos da· p::trte do Norre ·, & · ráo vi-
zin ba á terra 'firme de Arabia, que 
d1:á viHa d d la per ef paço de húa le-
guoa: he rerra muito baixa, & parte 
della alagadiça: & neíl:cs alagadiços 
.cria algl1as amores, . a que chamão 
mangues de 1nadeira rija & reuerfa 

·de laurar., a qual comummente [e 
acha em Guiné naqudles alagadi-
ços. Todo o maes da ilha he [em 
criação de algúa atuore, fómente dá 
húa berua curta tão fobíl:ancial, que 
o gado meudo gue nella anda, he 
bem criado" & afsi os camelos de 
q os moradores fe [eruem : faz com 
a terr:i firine (porque a.em para dos 
ventos qú~ ali rnaes curfaõ) hu1n 
dos melh.ores portos daquelle eíl:~ei 
·to, & maes frequentado dos naue-
gãtes, por caufa da muita aguoa que 
tem, onde todos afsi á. entrada co-

os noíTos _ouuerâo deltes , foi gadÓ 
· meu do que tomarão a coffo ,& ma ... 

tarão ás efpingardadas, & âfsi algús 
camelos de que fezeráo refre[co : &; 
afsi acharão algús Mouros, que nfro 
poderão p:iffor á terra firme . Etitre. 
os quaes foi· hum homem de idade 
& de nobre Cangue, o qu~l ( fegnn-: 
do diziq)fora já Xeque & fenhor das 
ilhas Dalaca & Maçu~, de qoe fala-
mos, que dláo pegadas na outra 
cofia da Abaíia; o qual fora defpof-
fado de'íle fenhorio per hutn feu fo-
brinbC>, a qllem elle matara o pae,& 

· ifio com fauor do Xeque de Ade1n 
com paéto que áuia de ficar feu tri~ 
butario. Porfm elle durou pouco 
no eH:ado, porque o mef mo Rey 
de Adem teue modo corno o man-
dou matar, & pm por gouernador 

··mo faida do eíl:reito concorrem fa_ 
<zer fua aguada. · .Segundo fe motlra 
nas ruínas de algús edificios , anti-
guam1~1te ouue ndla pouoaçáo no-
bre, da deíl:ruição da qual os ~ou .. 
ros não fabem a caufa : & os que 
nella habirauão ·& fogirão, ao t~mw 
po qüe Affonfo d' Alboquerque che 
gob viuiáo ao modo de alarues em 
choupanas : & parece eíl:arem ali 1 

· macs por caufa de algum ·proucito 
querecebiâo das naos que vinbáo 
fazer aguada,_ que por folgar de ha-
'bitar a ~erra. O fllªYº! pef pojo q~~ 

da Í:etra_bum [eu efcraüo com gente 
de guarnição,& afsi fe fez fenhor da 
terra,de q elRey.de Adem titlba húa 
grande fenda , principalmente da 
pefcar~a de aljofre ,que [e ali foz. A.o 
qual Mouro Affonfo d'Alboqueréj 
fez honra & merce,& leixou em fua 
liberdade: poréj;na pratica ·que teuci 
com elle, mo.íl:raua fer quem dizia-: ' 
& delle foube Affonfo d' Al'boquer~ 
que muitas coufas daquelle eíl:reito~ 
&' principalmente do Prefie João, . 
a éj ellcs chamáo Rcy·de Abafia,por 
a muita cõmunicação l1lleteuc'com, 
os feus naturaes, quando era Xeqtte, 
na ilha Màçuá tão :vizinha á pouoa-
çáo Arqúico, que (como eicreue-
mos) ~ie do PreH:e. Affonfo d' Albo-
querque porque em chegando a e fia 
ilha Camaram ;). lhe acalmarão os ' 

/ 
Leuantes. 
~:. .· . . . . 



"Da Segunda ·Decada 1 , 

Leuàntes p~·rà "ir a Iud·a ( como era lugar v.iráo contra a parte onde [e o 
-feu intenro ) foilhe nc:ceíl~1rio deter- fo,l punha, q era da terra do PreH:e, 
Íe ali fere dias, no fim dos qua.es os hu·m final de Cruz no ceo ele cor 
Mouros pilotos lhe prometerão po- vermelha mui refplandeéente, & d_e 
der naurgar: porq eíperauão ver fair largura de hGa braça, & o cornpri-
húa efirella entre elles mui conb~ci mento ein pro.porção della.Aa viíl:a 
da po~ nome Taria, q era íin_al mui da qual, que foi per burri bom efpa~ 
certo de tornaré a ventar Leuantes. ço, todos (e affentaráo em giolbos 
Porém vinda a eíl:rella, elles vent~- adorandoa,& Affonfo d'Alboquerg 
ráo tão poucos dias,q faido do por- leuãtarido as mãos a dla ei;n alta vc~ . 
to cõ toda a frota, não pode ir maes começou dizer:Oo final denoífa rç-· 
auante q té húas ilhas, q eH:ão já 110 denção,ô final de noffas vittorias ef. 
n1ar largo, onde os Ponéres lhe de- . pírituaes & temporaes, ornada & 

· 1;ão de rofiró,& o deteuerão ali vinte decorada cõ o precioíifsimo fangu_e 
& dous dias:. no-qual tépo mandou de Chriíl:o Iefu, ô aruore diuina, 
Ioáo Gomez na fua carauella até a cujo fruira remio o peccado do 
ilha Ceibam, parecendolhe q como fruito que nos trouxe a morre: eu 
eíla ilha .efiá maes no meyo dó mar confeífo feres o final em que e(Hr a 
quaíi enfiada cõ as portas do dhei- ef perança de noífas vittorias, nós te 
to, podiáo aqui ventar os Leuances, confeífamos, reconhecemo_s, & a-
ou gualquer outr~, vento com que doramos, pedindote_que p~r mar & 
pode!fe naueg~r. Io~o. yamez co- per terra fejas noífa defenfor. Co.m 
mo o tempo tambeml~~ _era con- as.quaes palauras toda ;i gente foi 
trarid, com aífazt~a · :·.á-s voltas Eàíl:a emfagrymas de deuaçáo O? 
chegou lá, & achou ·q~·todo o té,. feruor de fé, leuan,taL1dofe em toda. 
po éragêral: fóm~nte quando acal- las naos húa grita dando gloria ~a 
maua, auia algúa bafugem de outro Deos, que paree:::ia rõperem os ceos: 

· rumo,.ma:s era pera moHer hum ba- no fim da qual grita tai:igeráo .as 
tel, com a qual noua fe tornou a trombetas, & tirou toda a arcelba.-
Affonfo d'Alboquerque. Elle porq ria, em meyo do qual tempo húa 
a aguoa lhe começaua a falecer, cõ- nu ué bráca. foi cobrindo aqlle final. 
ueyolhe arribar á ilha· Camaram: -Do qual cafo Affonfo d' Alboquerq 
onde achou cJuas na.os chegadas á 1nandou tirar hú eftromento, que 
terra firme defpejadas de quanto ti~ enuiou a elRey dõ Manuel:& tanto 
nháo , & recolhido tanto dentro animou aquell.e final a todo los nof-
della que ilão pQdeífem os noffos fos, q lhe fez perder o nojo de guáo 
l~ ir. Feita aguada , tom~m Affonfo enfadados andauão ef pácando aqll.e 
d Alboqnerque outra vez cometer mar fem fazer viagem , parecendo-
º caminho donde vinha. ré chegar lhe fer noíio Senhor feruido daquel-
~ propria~ i~~as: ~Jland~ no qual les trabalhos q leuauáo , & qu~ .l~~ 

- - ~ · . daua 



Littro ol1t1-u.1. 
daua ral . mofira pera 'ás co11folar. hua villa chaniada Zebit, qúe h~ 
E porque ndb jJaragc.rn eíl:euerão do feu fenhorio, aó qual quiz rnan- · 
tantos dias1 que [e p3.ílou o mes de dar hú~ carta. E pera fcr · ccrt~ de 
Mayo,em q1:1c os pilotos [e deter mi- lha darem & auer reft)oíla"mandou ·. 
narão ferem os Lcuames paílados: a per hum Mouro mercador, que 
rornou[e Affortlo ·-d' 1}.lboqoe.rque a . já em outro rempo fora feu cattmo, 
Camara1~ com fondamemo de in~ -& a\ rogo de ~v1elique Az fcnhor de 
uernar abi;& ef pedia a Ioáo Gomez Dio 1 he dera liberdade j untameAte . 
quefoífe á outra banda da terra do com óurros que foráo tomados em 
,Abaíij, com regimento guc rraba- húa pao: & chegando áquclla ilba, 
lhaíf e pór tomar os portos das ilhas · o tornou ourn vez tomar , & a fua. 
Maçui & Dalaca,& lhas defcobriífe molher, & filhos: & pelo conheci:- · 
com toda a informação que dellas m_ento que ddle tinha , & eíl:es lbc 
podeífeauer,&iilofern fazerdanno: ficarem em poder, o ma~1dou pr~- · 
& quando rornaíle,fe poddfe auer á merendolbe liberdade, [e foíle & 
mão algúa gelua das que nauegão vieffe cõ recado. NJ qual carta dle 
per aquelle t~~ar, q~1e_a tomaíl"e,pera Affonfo d' Alboquerque efcreuia ao . 
dos Mouros della iaber 2lgúa noua, Xeque como tinha fabido· que e1n · ' 
& pera eíl:a ida lhe. deu hum dos pi- [eu '. poder eíl:auáo carriuos certos 

. lotos Mouros que trazia com figo, o PorrugL~efes que vieráo ter ao feu . 
' qual negocio lqáo Gomez fez· çra- . port~, que lhe pedja·ouueífe por _bé · 
zen.do as ilhas arrumàdas como j.a- de os relgatar: ou-a troco d~ Mou-1

• 

zião fem maes outra coufa. · ros de muitps q dle trazia c1ttiuos_ 

CAPITVLO III. . 
daquella·1lbii.>:& qy~ros que _onuera 
de algúas naos qúe tomou naguelle 
mar, ou per qualquer ouçro mo4o. 

y 'D 0 que .A jfor{o d'.A. //;o_quer . dc.refgate. E0:'es c~ttiuos fobre que; 
rfi Affonfo d' Alboguerq.ue e[creueo. -

que
1
pa ·1 ou em quanto inuer- . 11 J, db carta, ,erão ague es ·cinco Por-: 

: nou nd ilha (arnaram: (5' . . -tuguefes ~o bargantim de G~egor.io . 
~ de_(jois quefe partio de/la te . ~a ~~dra, que efgarrou.da armada . .' 

chegará cidade Adern. de Duarte ·de Lemos ( comp att:as 
fica): na libe~dade dos quaes o Mou . 

ri~t~lf) Eíl:e te~po que Af- roque leuou a carta, nã9 fez coufa1 _ 

S~~~~ fonfo ~.d'Alb~querque · algúa. Ante quando tornou á terra ~·1 
~ ' . -:_ ~ . ~íl:eue muernado neíl:a firme defronte ~a ilha · Camaram ;. 
0 . ?J · O ilha Camaram:, de al- mandou dizer a Aftonfo d:'_Albo.:.., 
i: gús .Mouros que ~co- querque que . não podia. vir a dle: 
diáo á" terra· firme, foube como o porque o Xe_que o mand?.Uí\.vir ali 
Xeq~c de . Ade11~ efiaua ju,n~o -~~ e.m poder de ~:nos ~~mé~, qu,~. 

· o tra. 
'• 
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<])a Segunda cnecada 
o traziao prefo , n~o perâ lhe trazer 
recado ·, fómcrnte pera ver [e cõ dle 
podia refgacar.fu1 molher & filhos. 
Sobre o qual refgate de húa ·parte & 
d'outrâ foráo & vierão recados, fem 
o Mouro tomar conclufaõ algúa no 
que prometia , fómente m:mdou de 
prefente a Affonfo d'Alboquerque 
algum refrefco de carnes, & fruira 
da terra: & dos Mouros que 'f~ ali 
tomarão , fabendo elles a canfa por 
que Affonfo d'Alboquerque man-
dara eH:e ao Xequ.e , veyo elle faber 
nouas defies homés. As quaes farão . 
que auendo rodos hú· barco á mão, 
fe meterão no mar caminho da ln-

- dia, & ao fegundo dia foráo toma-
dos, & citc.uncidados com todalas 
cerimonias de Mouros per manda-
do do Xeque: & eíl:e ·auto lhe fora 
feito dl:ando.elles quafi fem [enti-
mento do que lhe faziáo com húa 
certà Cernente, que moída em agoa 
lhe derão a beber. E afsifoube maes 
delles defpois que os veyo a cõmu-
nicar; que·em Suez em qüa-nto Mir 
· Hocem andou na India prof pero 
éom a morte de dõ Lourenço d' Al-
nieida, o Soldáo porfauorecc:r aqllà 

- fua eú1 prefa, má dara começar quin-
z'e liauios de remo: os quaes efbuáo 
meyo~ Í:itos~ & eráo guardados per 
-atê cincqenta Mamelucos , por os 
não ·queimarem os alarues .~ & que 
cada -dia lhe aguauão os cofiados 
por não efuaec~ré, [em auer hi maes 
outro final de armada pera a India fe 
iláo aquelles caf cos po_r acabar [em 

- auer official pera iífo. A qual coufa 
fc c~ufara de d~as, ~ h~a !o~a por ~~r -

tomada húa fommfl de 1nadeira, q 
·lhe vinha pera fazer maes nauios, q 
auião de ir em companhia de íl:es;& 
( fegundo diziáo) dl:a tomada fe-
zera húa armada dos caualleiros de 
Rodes: & a outra fora fer Mir Ho.cé 
desbaratado, com q cudo (e esfrio~, 
& que eHe Mir Hocem eíl:aua reco·. 
lhido ém Judá. E que neíl:a e.idade 
ouue tanto temor, con'lo fe foube 
da entrada delle Affonfo d' Albo. 
querque, <:]Ue os mer~adores poie· 
ráo toda íua fozéda f6râ, & Mir Ho-
cem não entendia em m.ies que for. 
talccela: & tambem do dia que elle 
cõbateo acida.de Adé, a quinze dias 
per dromedarios Çe Coube a noua no 
Cairo, per os quaes o Xeque fenhor 
della ef creueo ao Soldáo pedindà_ 
lhe ajuda contq os Portuguefes, ao 
que dle refpondeo gue guardaífe bê 
fua cidade, porque elle teria cuidado 
de ·mandar guardar feus portos. E q · 
no Cairo auia grande reuolta , & o 
Soldáb efl:aua mui receof o = porque 
Cobre dle recado do Xeque Coubera 
como elle Affonfo d'Alboquerque 
c-ntrara no eftreito, & tinha por 
noua q da chriíl:andade partia húa 
grande armada perà vir tomar Ale. 
xandria , & afsi tinha noua q o Xe-
que Ifmael Rey da Períia 1a fobre 
Aleppo. E porelle Soldáo.nefte tem. 
po ter morto tres grandes éapitães , 
daquelles, cj per or~·enanç-a do Rey-
no o podiáo focceder nelle, & hum 
que tinha por gouernador da cidade 
Darnafco com temor de lhe fazer 
outro táto: náo quiz ir a feu chama-
do,,& efiatia lcuantado·cõ fauor do· 

?'eque 

\ 
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Xeque Ifn1aeÍ, eráo pará elle todas 
dl:as coufas húa grande confuíaõ, 
porgue-em nenhúa confiaua : & di-
iião que eH:a Of)prefiaõ das armadas 
da chriHandade proéedera do moui 
mento que elle Soldáo teue com o 
recado que per frei Mamos mandou 
ao Papa Cobre a defhnição do ten1-
plo de Ierufalem, & reliqoias fanras 

' da terra de [eu eftado, fegundo atras 
efc.reuemós. Affonfo d'Alboqller-
que com e~as & outras n?uas já no 
fim do inuerno efpedio dali hum 
homem, que Cabia bem o Arabigo,a 
dRey dom l\!bnud: & por íimula-
çáo o mefmo homem em hum ba-

. tel com húa braga de fe-rro , como 
cattiuo, fe paíf ou á terra firme: o 
qual veyo a eíl:e Reyno , & per elte 
foube elRey do que · Affonfo d'Al-
boquerque tinha' paíiado naquelle 
çíl:re-ito té lua partida , & o que lhe 
parecia acerca ?e fozer fortaleza na. 
quellas partes, & a partida pera dl:e 
Reyno, fc todolqs da armada fou-
beráo Arabigo , menos temerão o 

, trabalho do caminho, que os que 
ali paífauáo. Porque o tépo que ali 
eH:eueráo, padecerão grandes necef-
fidades,alei:n dos trabalhos de répai-
rar nauios, & todos ouueráo !er a~ 

. quelle lugar hum purgatorio: cá a-
cerca da fome na ilha não ficou cou 
fa viua de gado, camelos, afoos,qüe 
fe náo corneí1e, até ht~µi palm~r q 
Affonfo d'Alboqúerque logo no 
principio quiz guardar, parec.endo-
lhc que podia fazer ali forraléza,náo 
ficÕn delle raiz algúa. E afsi deíl:é 
mantimento, como de húa fone de 

' ' 

peixe a maúeira de cações ~ olhas~ 
c_e1itolas, & cangreJOS maes azues & 
verdes,que da cor que há t~eíl:as par-
tes: fe caufou em toda a frota hu1n 
genero de enfermidade,que.efiando 
bum homem rindo & · jug.ando ás 
carta_s oü enxedrez , cai'a da outra 
parte mor~o, que f~z bum grande 
e[panto &terror e~ todos, por fe 
aueré por defonros per morte fubi-
tauia. No qual tempo aconteceo 
hum cafo, quetambem a!1ombr0u 
a geme; & foi que falecido deíl:a 
morte hun1 homem d' armas , lan-

. çaráoo no mar ,-fepulrnra dos que 
nelle morrem : ~ eíl:a ndo ·de noite 
os que vigiauáo feus C]Uartos em vi .. 
gia de húa nao, ouuiráo grandes pã- . 
cadas nella, & parecendólhe que · 
fundiaua em algúa e beça de . area, 
acodiráo per fóra ·com hum b~tel 
ver o lugar onde fentirão as panca~ 
das, & acharão o defunto pegacfo 
com as mãos na quilha junto do · 
leme. Tirado dagud)e lugar, foi en .. ' 
terrádo erri terra_:& C]Uando veyo ao 
dia feguinte,foi achado fobre a coua. 
Ao qual myíl:erio acodindo frei Frá 
'ciJco prêgador, & parecédolhe eíl:ar 
aquelle defunto em algúa efcomu-,.. 
n hão, o abfol ueo: & tornado a en-. 
cerrar, ficou-pera fempre.Com eíl:as 
& outras coufas, de que a gente an~ 
daua quebrantada no ef pirito & no 
corpo , tinha Affonfo d' Alboquerq 
grandes re,1uirimentos que íe faiffe 
daquelle pnrgarorio _: porque ainda 
que ao tempo que ali [e detinháo ' 
chamauá:o ínuernar, não era porra-· 
záo deauer cbuiua, cá 1nuitas vezes,' 
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iiJquellas pãrtês p.1[f1ó tres & qua- pofia en1 hum clamor có os olhos 
tro annos que não choue, & guádo . no ceo, dando GH .. fabum louuor &. 
vem alaLia aauoa, hc ao modo de gloria a Deos, pois lhe aprouuera 
tro uondJ, q~e vem do 'n1Jr & p;1(fa naquellas partes .,çafaras per genti-
logo : fomente cbamão inucrnar, lidade ", & in6.êis per crcnçi daquel..: 

, quan do não pode nauegar pera fora le diuino final, ferem elles os pri~ 
do eíl:reiro com os Lniantes, q cur- meiros gue o leuantaráo em glo~ 
faõ per algG tempo, & lhe dão por ria & exJl.çamento de fua fé, & per 

. dauante. Peró vindo os Poneúres, elle rornauáo poíle de rodo o .q.ue 
que c.omcçaráo a guinze de folho, [e continha dentro daqudlc eíl:rei ~ 
fai'o Affonfo d'Alboquerqüe com to. Notadas as coufas, de que atras 
toda a frota leixando aquella ilba já dereuemos:p;.utio[e Affonfo d'Al 
Carnaram fcm berna verde,né confa boguerque via de Adem : e(pedin-
viua, & aífolad~ quanto nella auia do dali Rui Galuáo em o feu nauio,,· 
fem ficar pedra Cobre pedra: porque & com eilc Ioáo Gomez na foa ca-. 
<jllátos edificios dos antigos cíl:auáa raudla a defcobrir a cidade Zeila,1 

em pê, todos per mandado de Af- qlle e{l:á na omra cofl:a de Afric~. 
fo.nfo d' Alboquergue foráo arrafa- · E neíl:a ida porgue a gente ddla não 
cios per terra, por não dar caufa a q quiz .fo mente darlhe fala, & fobre· · 
os tv1ouros de Iudá ali fezeílem al- i!fo fa'io muita á praya a cauallo &: 
gúa forç1, pera que tornando algúa a pé, tóda armada .moíhando eíl:a~ 
armada noífa, lhe foí1e impedida a rem prefl:es pera defe~1der" a terra~ 
faida em terra.Affonfo d' Aiboquer- fe nella quifeíiem fair: corlorman~ 
que chegado ás po~tas do dlreito, doft Rui Galuão com o regimen~ 
porqn~ á entrada não tinha OC?tado togue lhe · Affonfo d' Alboquerque 
o íitio da terra principalmente a ilha dera, dcf poi3 que notou o· titio da 
Mehum, onde dRey dom Manuel cidade & o porto, queimoulhe as. 
era informado que [e podia fazer naos que eíl:auáo nelle; no qual ~é
hú~ fortaleza, foi[e a_ ella: & a prí- po fe l an~ou ~om elle hum Abex1j, 
meira coufa que.fez, foi muclarlhe com que Aftonfo d' Alboquerque,. 
o nome barbara que tinha com ou- quando lho aprefenraráo , moiro 
tro maes digno de memoria, cha- folgou,por dizer fer efcrauo de hum 
mãdolhe ilha da Vera Cruz, .o qual feitor que ali dbuà do _Soldáo do-
nome procedeo defia obra. Mã0ou Cairo, & das coufa·s que era per-
aruorar búa Cruz feira em hú mafro, guntad~ a[si da terra da Aba-
º qual·fiual çra tão norauel por foa fia, & db {ell Rey Prdte:_ · 
altura febre o canal da pán:e da Ara- Ioáo,daua mui boa 

· ~ia, que fe via de húa leguoa : & ão · razão. 
" tern po que fe ·-aruorou , tirou toda 
art~lharia, & -a geme tras c1la fo! 

CAP. 
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CAPITVLO IIIL ' 

,~ [omo chega1o !fftJnfo d' A l-
koquerque a cidade c-Adern, 
efleue algús dias fabre ella f a-
z_endolhe o danno que pode:(§ 
do maes q ali fez te fe partir. 

/ 

terfe ali Affonfo d,Alboquerquedez 
dias. No qual tempo elle quifera 
cometer a cidade)ou ao menos quei-
mar certas naos, que os Mouros ti-
nl)áo em efhleiro pegadas• ao mu-
ro : o qual cafo poil:o em con(elho 
reprouaráo os máes dos càpirães) vé-
do quanto menos forças de gente 
& de munições rinh~o,que quando 
a primeira vez a cometerão,& nella 

~~~~f!< FF O NSO D' AL auia muit0 maes ao prefente. E que 
boquerque ao té- ciuanto a cometer queimar as naos, 
po que Rui GaL niíl'o fe auenruraua morrer algGa gé-
uão chegou a elle, te)& hum fó homem que fo!fe,irn-
eíl:aua já fobre A- portaua maes q t:odalas naos: a qual 

_ dem:a qual achou contradição não aprouue muito a 
muito maes forte,que quan.do acÕ- Affonfo d'Alboquerque, & çomo 
bateo,porque osMouros em .quan- quem queria mofl:rar aos capitães q 
to elle andou no eflreito , não tra- não foráo no feu parecer, quanto 
balbaráo em' outra coufa: & não 1nenos era queimar as naos do que 
fomente no repairar o danno ciuc elles cuidauáo:ordenou cem homés 
lhe a noffa ártelbaria fez, mas ainda do mar, o gouerno dos quaes ~epé~ 
a que elles ouuerão pera fe defender dia de Fernando Affonfo meflre da 
de nós, que era tão groífa, que com foa nao,& Domingos Fernandez pi"-
os pelouros de camelos , co1n qqe loto della,& Bartholomeu Gonçal-
AffGnÍo d' Alboquerque lhe manda- uez també mefl:re de outra.Os quaes 
ua tirar, ref pondiáo por retorno ,co- em batéis partirão de noite , & elle 
1no que tinhão arrelharia daqu~lle Affonfo'd'Alboquerguenas fuas co-
cano. Cpm a qual & afsi com hum f\:as chegou ré o~de elles defembar .. 
trabuco, que vinha lançar a pedra carão, por os fauorecer no cafo : o ·· -
entre as noíT01s naos, fezeráo danno qual não ouue effeito como elle de-
€m ellas : peró o trabuco não dura- fejaua_, por as naos eftarem cheas de 
ua muito, cá duas vezes lho quebroú area,& molhadas per todalas partes,. 
hum Ioáo Luis bom~ardeiro & fú_ de maneira que nunca o fogo [e po.-
didor de artelbari:a. E porque o lia- de atear ndlas. Ao qual rebate afsi a 
tural tempo da partida daquell~ por- gente qne as guardaua,. como outra 
to pera a India ( fegun,do a nauega- que fafo per hum poíl:igo da porta 
ção dos Mouros pera tomar os ven- da cidade, ·oufadamente [e enuolue4 
tos gêraes ) he quatro diás def po~s ráo com os mareantes,cin que ouue 
da lüa de Agoíl:o: fo~ 1~~~eífario de- de ambalas partes hem de fanguq 
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onde foi l110ttb Ô Coi1deíl:abrc & bl\ DO qual tempo por fer de n.t1_í.re CtÜ-

bõb~rdeirn da nao·de Affonfo d' Al dando na cidade que os noílos a ef-
boqueréj : por frré os~ lcn <l uáo os calauiio , foi tarna.nha a reuolta de 
artibcios pera por fogo. E poréj clle todos fe quererem faluar na ferra, q 
Affcnío d' Alboquerq tinha defefo em as n

1
otfas naos fe fentia o rumor 

per toch'1 las naos éj nenbú homé de da geme. Affonfo d'Albo'querque 
armas foílcern companhia dos ma- paíladodl:e calo em quanç_,o o tépo 
reantes,nem acodiffe a dk negocio, · lhe não daua lugar p.em fe partir,por-
paí1aráo elles muiro mal:& todçiuia lhe não ficar coufa algúa por fazer, 
a!gús bom és de armas cfcondidamé- pera maes :ifhrmadamente poder ef-
te, c:omo auenrureiro5 cm~uçados, creuer a elRey dom Manuel o lug~r 
que querião ir ver o que fuzião os onde podia fazer a fortaleza,que de. 
n1areantes, chegarão té elles defem- fejaua naqudlàs partes : ordenou de 
barrarem,& Ici~arãofc eH:~r,por ver mandar defcobrir o porto Vguf, 4 
em que pél raua o feito. Peró qu4n do e!hua nas co íl:as de Adem .J por ter 
virão que auiáo miíl:er aj t,Jda, ainda in forrnaç5o pelos cattiuos que ali 
que lbe era defc:[o fairem en1 terra, tomou> frr melhor que aquclle em 
defembainhando- fem frrro contra q elt~ua. Ao qual negocio i:1andou 
os irnigos : entre os qu_acs foi hum <fies capitães, ~A~muel de la Cerda, 
111oço da camara d'elRey natura.l d~ Simão d' Andrade, Pero d' Afonfeca 
BeJa :, cujo nome não veyo a. n,,o{fa de Ca(ho,, & Sim.ão Velho : todos-
noticia,& me-teofe tão animofam._é- em b~,téis com ·gente & apercebi. 
te cõ os Mouros, que erp dL1as ou.. men.to pei<a qualquer coufa 'que fo_ 
tr c:s voltas que fez, os fez deíp,ejélr Q breuieíl'.e:os quaes defcobrirão a ter-
lugar da.embarcação, q que.tiãoto- ra,O? \lotarão o que nclla auia, que 
n1a; ao ... s mareantes , com q~ fe r:e- · . eráo. ª' çoufas q arras na dcfcripçi.o 
çolner~o . Do gual feito ellc ficOl~ ddla cidade cfcreuemos, & acha-
bem feddo,& pela cura quê fe n.çllc rão no porto cinco_ nauios>a que el-
fez, vcyo Affonfo d' Alpoquergue ks cha~uáp marruazes, com rnanti-
faber quetn era: o gue elle muito .mcnços que~ das cidad(;s _Bar., 
frnrio, poíl:o que f ~llbe fer pera feu bora, & Zeil :· ornando delles os 
louuor : dizendo. elle que tné?es fu m.antin\entos que poderão recolher :t 
deuia hú homem gloriar de ohede- poferáo fogo aos cafcos, & ;lfsi de-. 
cera feu capitáo,éj de qualq.utr ho1.1- ráo ero húa aldea d~ pefcadores:· 
tado feito que fezeífccontra foa de- nas quaes coufas, & afsi em esbom ... 
fefa. E poíl:o. que eíl:a faida cuíl:ou bardear os caminhos. per onde; a 
a vida daquelles ·dous bõbardeiros, gent~ da cidade fe ferufa na paífa-. 
& muito fangue de outros qtle o gem da ponte pera a terra. firme/e: 
acompanharão, dos Mouros ficou andarão detendo cres pu quauo dias, 
p ~e~!~~ro ac~rnpauha~o ~e m~~~o~~- ~é que per recado de Affonfo d'Al ... 

, - - -- b~querque 
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b~querque,quecs nT~mdo 1,chamar, terminarem confd~o que fobreiífo 
fe (partirão. Simão d' Andrade ou tc:ue com o~ capitães, -ciue em nc ... · 
porque ouuio ·priméiro o recado, nbúa def\:as tres partes, Adé, ilhá da 
que os outros capjtães, ou porque o ·Vera-Cruz das porcas qo efireíco, & 
fru batel fu rernaua inelhor, partia ilha Carnaram elRey podia ter for-
dianre de todos. E quando fato d.a.- talc:za,por muitas caufas qu~ ali fo-
quellá enfeada, onde andauáo abri- rão aponta.das. Sômenre fegundo a 

. gados do mar da cofia, andaua dle informação que elle Affonfo d' Al. .. 
ráo empollado com o véro que era boquerque tinha da ilha Maçuá tão 
por dauanre, que fendo do porto pegada na terra do PreHe lbáo, nef-
de V guf a onde Affonfo d' Albo- ta lhe ficaua ef perança de poder fet:~ 
(]Uerque ef\:aua, caminho de tres le- por terem dl:e Príncipe Chrif\:áo 
guoas com as torturas & ancas que -nas cofias com aJuda de gente & 
faz1J aguella enfeada,o qual íe póde mantimentos , como elle manda--
com bom tempo andar em tres ho- ua prometer per o feu embaixador. 
ras : deteueráo[e nelle tres dias [em Mattheus,que Affoofo d• Alboquer.· 
comer nem beber, onde todos ou-. que tinha mandado a efie Rcyno. 
ueráo de perecer. Porque chegou a E pofio que elRey -dom Manuel ,a 
fede a tanto , que com ella chegou eleição do lugar pera fe fazer forra .. 
de rodo hum Luís Machado filho leza naquella entrada_ do efireiro, . 
do doutorJLopo d'Arca, & a lhe ·Ier-xaua aelle Affoofo d'Alboquer .. 
Deos fél:zer muita merce, vicráo dar que, elle a não quiz tomar Cobre Ít 
em húa furna onde [e meteráo,por té lhe fazer Caber dbs coufas, de 
fe abrigar da marefia, & bufcar al- que ef peraua auer refpofia : ora fof_ 
gum marifco : onde acharão can... fe pola chegada de Matthe,us e01 .. 
grejos & lapas , que por razão da baixador do Prefte à dle Reyno, 
humidade que ao -comer lhe acha- ora pelo homem que ~fJ~edio de Ca-
uão, pof matar a fede, meteráofe 1naram: cá fe l he"bem foífe, podia 
tanto nellcs, qye ouuerão de: mor- dar feu recado ante que as naos par~ 
rer, como o ef\:amago come~ou tiffem pera a India. Quanto maes 
entrar no rc:fcaldo doJal que leuau3 g pera auer efteito o fazer da fortale 

' aquella humidade. Finalmente elles za,& elledar húa viih á cidade Iu,dá,, 
ouueráo todos de efpirar, fe não fo_ como lhe elRey dõ Manuel en.co-
breuieráo os outros capitáes,que lhe médana: ~ra necdfario partir clle da 
derão a vida com o mantimento India muito maes cedo, por não 
que trazião, & ainda com aífaz tra- diegar ao eílreiro no çabo da mon-
balho chegarão onde Affonfo d'Al- ção dos ventos, com que o auia de 
boquerque dlaua; O qual pelai n- nâuega~. E pera maes co'nfirmação 
formação que teue ddles fobre o fi_ · deíl:e ieu fu ndamento de fazer 01 for ... 
tio do potto Vguf, acabo~ d~ fc de- takza na ilha Maçuá, vierão laç~ar 
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r:Dá ·segunda 'Decaa'a \ na frotã tres Abexijs d~ terra· do Pre- India. E como os tempos erlO ·éin .. 
Jl:e,que os tinhão os Mouros catti- da hú ponco verdes, na~oe1la paiífa-
·uos: os quaes derão grande eíperan· gern foi com tanta força dcl!es, que 
ça 'a Affonfo d' Alboquerque, de a brio a nao de Pero d' Afonfeca,por 

·.quao proueitofa coufaferia aísi pera Cer velha>& já dé Camaram vir árrÓ~ 
.elRey dom ~1anuel, como pera o cbada: &aprouuea Deosguc Ce fal-· 
Preíl:.e ,· fozer forrakza em K--bçuá. uou toàa a gére,& parte da fazenda~ 
Affonfo d'Alboquerque a derradeira por lhe log'o. acodírem do~n Ioão 
coufa que quiz fazer ame que fe par- de Lima,&_ ~Aanuel de la Cerda. Se. 

-tiíf e daquelle porto, foi queimar as guindo fua vi~gem, quãdo veyo aos 
:11ao.s de mercadores éj eíl:auáo nelle, dezaÍeis dias de Agofio oLiucrão vi • 

. . efperando com ellas fazer efie ne- fia da cofia, ond_e o rio Indo entra 
~godo,que era dalas polos cinco cat- no mar:&; como tnaes adiãte {e faz. 
tiuos, que elle de Camaram man- húa enfeada mui penetrante chama. 
êJoi.1 pedir ao Xeque: & quando vio da de Iaquére;por razão de hú folé-
que ~ão mal lhe_ refponderão dl:a ne templo de Gentios, que dl.á na 
Jegundayez,como a primeira:man- ponta de bum cabo, oüde a en{eada 
dou ·fazer feu officio de fogo ás corneça,a qual tem muita fcmelhan-' 
naos, com que farão queimadas. ça cõ a ouçra maes adiante de Cam-

bava: com a cen:acão do rép· o cui~ . J > 

CAP l TV LO . V. dando o piloto de Affonfo d' Alho-
. . querque qu_e dobraua o cabo de 

·! [omo ci.Ajfonfo d'Alboquer- faquére,achoufe a rê delle. E as ou·,.. 
que partio··de Jdem, (5 che- rras velas da armada,por irem m:tes' 
gou ao-porto da · cidade :D_io, a la mar, paífarão aua.nte: & algús 
. onde fe <"'JÍO co;n ./'vfefiq'!:f'e.e4_z. dellcs foráo furgir diante do parto 

. feenhor dei/e .; é§ dahi fi par- · da cidade Dio, éj A.ffonío 8' Albo-

. b querque muíto fontio~ porq a foráo 
tÍQ peraJQ. 4uf, onde chegou, . efpertar de foa yinda, & por i~o [u[_ 
t5 ahof;f ·<:Trijlao de Cá' que pédeo os capi't.áes das capiran·ins por' 
elle tinha mandado a e!Rey algú tempo. Melique Az [enhor de 
deCam6aya. · · Dio quandovioAffõfo d'Alboquer 

gue com tamanha frota aáte feus 
olbos,couíà q elle l:!luito temia,co-
mo era home fagaz,com~gnmde di. 

~~x.iV-~~ INDO O TEM-
po da lúa que Affon-

.Wi'/58. fo d.'Alboquerqueef-
_._,.,...,fl> peraua,Cegundo a pi-
'~ , loragem dos Mouros 

·daquellas partes : partio[e ·a quatro 
·9e Agofio· com todá füa frota via da 

. ~ ~ - ·- -- - -- - . . 

. ligécia rüandou encher muitos bar-

. cos de refçe[co, de·carnes, parn, ar-
roz,fruita,& verdura,& j:uhtamençé 
cõeíl:as coufas o mandóáviGtar: di-

, r • r~ 
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n0 -t~1ar ~ com ne~1húa coufa :n1aes. 
folgauão,que cõ verdura & refreCco 
~a :uerra, q lhe.mandaua aguelh,co-
n.1101feu feruidor q era.Aog Affonfo 
d" Alboquerqu.e nrfponJeo cont _do-
ces palauras do contentamento que 
tinbade chegar áquelle porto, p0r 
fe ver cõ eUe Mdil1ue Az, & lbe dar 
muitos abraços, como ao mayor a~ 
mi«:r:o q ti-nha naqudlas partes/em o 

b f/\ ' l. ter viH:o,tomente per cartas.E poho 
9ue Affonfo d'Alboquerque vinha 
armado contra a prudencia & faga-
cidade de Melique Az~ em quanto 

. ali eü~ue;nunca pode·acabar com 
dle q fe vi{l'em ambos, fazen.dolhe 
crer q-cada ora efiaua pera o ir ver: 
& enchia efias íimula~ões cõ n1an-" 
dar refrefcb em abafiadça,& muitas 
peÇas, não fômente pera a pdfoa de 

' Affonfo d' Alboqyerqüe, tnas pera 
todolo:; capitães:& aos que lh~ erão 
rnaes aceiws -, dobraua_ nó prefenre, 
tratádo cadabú fegundo a qualidade 
de fua peffoa. E ainda pera os rriaes 
contentar qn_ particular ouue licéça 
<] poucos & pf?tlcos foífem á cida-
de: o que Affonfo d'Alboqllerque · 
permíttia,poréj per olho dell~s pode 
ria ter melhor infornução della: & . 
clleMdique Az demanbofo neohúa 
'ouua coufa lhe moí.lraua, fenáo· os 
· feus almazé·s cheyos de arnias, m u -
· nições, & arrdharia. Finalmére ' por 
as· grandes oft~rras. q Mellque Az fa~ . 
z.ia de foa pdloa, & da cidade p_~ra 
.negocio de cõm.ercio ~ leixou Affon 
{o d' Alb~querqae nella por feitor 
çom algúa (?.zei1d~ a Fernão Martíz 
;Euãgelho, & p~r f eu _efcriuáo Iorge 

Foi . . 1 C)ó. 
Correa, & a r~ao Enxobregas, p~ra a 
e"lles canegaré d~ bi.fcoito,& outr.os-
mantimen.ros, & couíàs q [e~ au iáo 
m·1iler pera as feitorias- d'elRey. Fa .,. 
zend,o Affonfo d'Alboguerque fun-
damenço q per' meyo ddle cóme1~, 
cio viria tomar bCLpê de ·entradana-
quella.cidàde, & de.fpois cõ o fauor 
d'elRey de Cambay<i,Íegundo as ef ... 
pera-bças ·g. Md iquc Gu.pi lhe daua, 
podia ali faze~ húa forc:aleza c0:m ti-
tulo de feitoria,fobre o qual.negocio · 
Melique --Az trabaihaua em c0nario 
com elRey de Carn baxa , como lo-
go ver~n1os:mádou dizer a Affonfo 
d' Alboqu'erque, & defpois lho diífe 
per íi,.que nenhúa coufa m~es defe-
jaua, que ter ali l~úa feitoria d'elRey -
de Portugal,-.& que de boa vontadei 
daria lngar pera fe fazer, i:nas que te-
mia iláo a querer elRey de Cábaya· 
conced(tr. Affonfo d'Alboq~etque . 
def pofo que vio que eín rres dias. que 
fe ali deteué,Melique Az nio fe coa 
fiaua delle pera o ir ver, parciqfu blía 
inanhaã: peró o Mouro era t~o fa· 
:gaz & grandiofo em fi.,que guardott 
,ierfe com elle. pera aquella ora , & 
náo·quiz -quefoíle efiàndo clle forra 
no porto; porgue não podera dle 

/moH:rarfe em maes,que chegar cotn 
hú par de f~íl:as a bordo da n=i o., & 
por eíl:e modo rnotl:ron a grandeza 
de feu eíl:ado. Safo co1n húa fro ta 
de até cern nauios de remo : -todos ' , 
tão apercebidos çle looç~iuha > que 
pareci:i iré a yodas, & táo prouidoi 
. de artdharia & munições de armàs, ' 
como !e ouueífem de pelejar.A.flo ri 

· ío d' Alboquerquc,quãdo fqube por.' 
- . B b 4 hÇ1;t 



'J)a SegiAnda Dec,ula 
hú1 fo[\:a qL1'e dle

1 
niln_?ou diante_, 

com.o o j'a ver: vo.rnu iobre dle co 
toda a frota a .o reccbéi-) & os· ::ibra-

. çcs gue ouue de búJ & de outra par-
te,forão de quanta artdharia cadahCt 
trazia: poréj os das proi.'iria~ peffoas 

· afsi de maliciofo como de honrado, 
não quiz lvle1igue Az ~ue fo~~em de 
.maes perro,(j eHar Aflonfo a Albo-
.querque cncoH:ado no bordo de foa 
naoJ & elle em baixo em húa fuib. 
E dali diffe ranta di[cricáo a Affon-• 
fo d' Alboqucrque fobre o não vir 
ver em quanto cíl:eue em o pono de , . 
Dio,que diffe Affonio d'A lboqucrq 
dcfpo is por elle,quc nunca vira me-
lhor bomé de pJço,nem maes pera 
enganar hú homem difcréto, & per 
derradeiro ficar contente delle. E 
<:]llanto ás outras couras· do negocio,. 
fobre que tra_ttaráo per recados~ afsi 
o .acboll cautdlofo, q diífe por elle 
aquelle ditto Porrngues,q iê diz po-
lvs homés malicioios: Eu te enrédo 
que me entédes,que te emendo que 
ine et)ganas. Finalmente elles Íe de[~ 
pedirão os mayores amigos do mÚ-
do no exterior, & na vontade cada-
bum fe vigiaua do outro : & por e[-
pedida Affonfo d'Alboquerque lhe 
deu quatro Mouros hornés nobres, 
alem de lhe já leixar em Dio duas 
·uaos,que tomarão de prefanaquella 
traucífo com roda a gemç & fazéda, 
por fer da terra,o que elle muito eilí 
moa. E muito rnaes dhrnára elle 
Affonfo d'Alboquerquc faber ame 
que fe delle e[pedira, o q foube em 
Chaul, onde chegou : porque foi a 
!~mpo qne auia pou~os 9-~as que al~ 

era vin.do Triit~o de Ga}iué elle ti-
nha mandado a elRey deCan1baya, 
em co·,m pzmhia do qual vinha hum 
[eu embaix:idor. E ocr elle Triíl:áo 

1 

de Gâ foube que Mdiquc Az trazia 
grandes requirim~tos com elRey1 q· 
em nenbúa mauc.ir;-i concedeffe aos 
aponramcntos,que elle lcuauá delle 
Affonfo d~Alboquerque,fobre a for-

. raleza que pedia em Dio-:- reprefe~1-
tandolhe mil inconuenienres por 

· parte de fru feruiço , & per~ ~ffeito 
deite negocio peitau~ muito aos pü 
uados d' elRey ,mas parece que neíl:e 
ca fo preualcceo maes à valia de Me-
lique Gupi cõpccidor. delle Melique 
Az. Porgue elRey de Çambaya ef-
creueo a elle Affonfo d'Alboguer-
que que por defejar . a paz & amiza-
de d' elRey de Portugal,& por amor 
delle feu capiráo môr, peffo~ tão il- · 
luíhe & virtorioía,concedia as maes 
dás copfàs q lhe mandara pedir por 
aquelle feu menfageiro; pera confir~ 
mação das quaes, & afs.i de outras q 
elle.efperaua delle, mandaua·aquelle 
feu embaixador> ao .qual podia dar 
credite? ao q lhe de fua parte reque-
reíle. E quan~o ao gue elk Affonío· 
.d' Alboquerguc mandaua pedir,prin 
cipalmente· acerca da foq~leza, que 
elRey de Pormgal defejaua ter nas 
foJs terras) para affenrar ali feitoria~& 
(e tratrarem entre dles as coufas do 
cõmercio : elle fe reportal1a ao qu~ 
tv1elique Gupi lhe efcreuia , a quem 
ellc 'dera a rcfoluçáo de feus requiri-
mentos. E có efia refpofta lhe man~ 
dou algúas peças ricas pera elRey ,& 
pera elle,& hun1 cauallo acubertado 

de 



liurõ ôrf,údô .. 
de bminasdeaço,qL1eei·à de foa pef-
fo,a: & ao t~mpo 'cJ elpedi6 Triílão 

' de <Gâ)ficaua em,campo nos confijs 
do Reyno Mando, cõ 'bum grande .· 
exe,rcito de muita & limpa gére,pe~ 
ra fazer guerra a eíl:e Rcyno;np qual 
exercito Triíl:áo de Gfi notou gran: 
dezas & potécia d' elRey)porq vio q 
com difficuldade hú príncipe ddhs 
partes cfa Europa poderia ajútar t,an-
ta gente de cauallo~ E éomo bomé 
poderofo & cõ~ado que a forraleza, 
que AA:onfo d Alboguerque pedia, 
lh,e náo podia dannificar: efcreueo 
Melique Gupi a elle Affõfo d'Albo-
querque, q dizia elRey que era cbn-
t~nte· de lhe dar lugar pera em Dia 
fazer fortaleza, pois não era cõteiíte 

. Mdique Az, deiejauá aú.er em Dia 
húa fortaleza noílà)polo ver 11>ctido 
em algGa rcuolta c~m no(co: cá fe ... "" ._, ) ' ,, 

· dl ilha·júto de;;óga, nem de Mairu 

gur:do clle t~abalhaua com dR~y q. 
a nao ouudfr ,_ & modos que trnba 
com nofco,& auia de ter, como ali 
a f orraleza dleueffe,dlauà certo que 
lhe anião de cnHar fuas cautel!Js al ~ 
gúª cou'fa:& quãto ~1 feirori,a l;,'(. cafa. 
cleMalaca,comà elldvklig Gl1t1iera 
o pdncipal que lá trattaua,mdo era a · 
fi.111 de feu proueito) & não ~o bem 
cõmum dos Guzarates deC:imbaya . 
E poíl:o que Affonlo d'AIDoquer-
que fenrio eíl:as coufas; leuemenre 
as conccdeo )com o maes que o em-
· baixador rç·quer"o .1 & logo. dali.o 
quifera ef pedir, ma~ elle não [e quiz 
ir : dizendo que elRey feu frnhor 
lhe mandaua gue fe não fofic fen1 .. p~las raz. óes· q [eu ~enfageiro apon-

. táka; & qt:lanto a nao ferem Rumes 
r~colhidos em íl.1as terra5,elle proue-
ria como o não f0!fem. Com efta 
t~f P?~íl:a~inhão os feus re9uirimétos, 
8f erao q_ elle Affonfo d Alboquer- . 
~ue lhe.aui? de mandar tamb~m dar 
lugar em .Malaca, onde os Mou.ros 
Guzarates de fcu Reyno teueílem . 
húa cafa forte pera guarda de foas 

· leu~r a nao Merij,~ que auédo d.el -
le Affonfo d' Alboquerque ~~1te da 
entrega ddla,qualquer ourro def pa-
cho ,q,ue iho mandaílc p.ef homés'<Í 
cõfigo trazia pera iffo. Affonfo d' Al 
boquerque védo fua determinação, 
confenuo nella : & logo dali por a 
pe!foa q o ~mbaixador mandou có 
recado dO q rjnba feito)elle e[crcueo . 
adR.eyJ& a .tv1eliqueGupi:· ficádo o 
mefmo embaixador peta lhe frr en .. 
uegue a úao q pedia, que d b ua cn1 

· mercadorias, quando lá fo.ffem : & 
afsi q lhe nundaffe dar a na0 Merij, , 
que lhe fora . tomada. E pófio que 
Affõ[o d' Albogucrgue quailto ao q 
tocaua á tenção d'elRcy, entêdia fer 
afsi iíl:o éj lhe elRey mandalla dizer: 
o que entendia por parte de 1'vielique 
Gupi acerca de dar fortaleza em'Dío, 
& pedir cafa em. Malaca, tudà pro-
c~dia de· [eu parti cul'ar intereffe. Por 
que como elle era imigo capi~~l de 

Cochij, onde Affonfo;d'Al~oquerq 
a mandou meter no rio, efperádo q 
tõ ella auia de fa.Zc r algGà boa tr.oca. 
E parece q o ef pirito lhe dizia· que 
auia de fer cedo : porque em partin-
do de Dio , ef pedi o ~res capitães, 
Rui Gall1áo,Hieronymo de Soufo,& 
Antonio Rapofo,hú a Goa) ou~ro a , 

- · ~ananor.., 

\ 
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Cancu1or,& o~omrõ aCochij corno. de ioda â coíl:a da India. E a ç~ufa 
elle 'ia : cá -pofa experíencia q .tinh~ . de~e danno foi, que fabendo os 
cle fua ida a Malaca de: q1

uanra má Mouros q nauegauáo o mar Roxo, 
noua dauão,ramb~m neHa do dhei- · peraondeellas i'áo carregadas, como , 
to anião os Mouros de.ter fcmeado · elle Affo.nfo d' Alboqtierque era dé,. 
outras taes : & entre outras coufo.s,q tro,t~médo de b enconçfélt partirão 
mandoü enco1nendar ao.capitão de dos portos da In<iia, onde tomoráo 
Cochij,foi }nandarlbe que logo re- carga q~aíi. na fim da monção do 
pairaffe e!la nao Merij,porque alem têpo, parecendolhe que a eHe feria 
do que lhe o efpiriro mouco pera elle faido do eH:reiro: & por fogiré 
ter dl:a lem br~nça, parte fe çaufoú do caminho que elle po.dia1:razer,q 
àa pratica que teu e cõ Mdique. Az. auia ·de fer ao longo da coíl:a· d~ A-

CAPITVLÓ VI. 

!f (omo .Ajfonfa d'Alboquer-
que ouue certas na os de .Lt1ou 
r.os, que co;a hu temp&ral car~ 
regadas de efPecearia arriha-
rão á cofla da lndia,indr; pera 
o efire.ito do mar Roxo: é5 
partindo de (haul, chegou a 
qoa, o!Jde achou nouas ferem 
'Vindas naos defle Reyno,Je q 
er1i_c1tpitão môr 1 oãode Sou,(a 
de Lima, f5. o maes que fez. 
tê o dejf achar com carga de 
ejecearia. 

. quanto Affonfo 
· . ~ d' Alboquergue dleue 

-~ . ~. ~~ em Chaul, entre n1ui-
a~ t~~ · .. ~ tas . coufas que foube 
, ~ do' efiado da India:foi 
que ~quelle anno fe perderão 1nuitas 
naos carregadas de ef pecearia,& ou-
tras .co·m o temporal, que fez perder 
~fias, eráo arribada.s per eQ"es por to~ " 

~abi~,nauegarão pelo mar l~rgo,lan
çandofe contra a ilha SocotQrâ> on-. 
de lhe deu o temporal. E as que ar-
ríbarão,forão ter a cfies porços1onde 
ainda efia o ao ,por fer já paífado o ·r&· 
pode fua nauega~áo : Dáda,Dabul, 
Zan guí çár, Cin tacara ,J3aticalá ,Mã. 
ga.lor,Calecut. Affonfod'Alboquçt.· 
que como foube efies lugares on~e 
efiauão, determinou q rJe ·caminho 
indo correndo a cofia,as· leuaria c~
figo:& partid,o de-Chaul,lhe foi e1L 
tregue em Danda búa carregada de 
pimenta. Porém em Dabul duas;q 
ahi achou. o capitão da c'idade nã,o 
quizfazer entrega dellas,fem primei . 
roo fazer faber ao Hidalcão,cuja ,a 
terra era : & porq na ida & viL1tfa 
auia de-auer detéça,& Affonfo d' Al-
boquerque andaua er_n .tratto de pa-
zes com elle Hidalcão, partiofc_, lei-
xando ali em guarda dellas Lopo 
Vaz. de Sampayo com maes tr~s na-
uios, & recado que [e o Hidàlcáo 
lhas mandaífo entregar,<] [e forfe cá 
ellas,& guádo nãoA fe leixaífe eflar· 
ré feu recado. Finalmente afsi efias 
uaos.d~Dabul,,como todalas outrà_s, 

que 
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Nanez, andaua o h1ar tão alcnaúra .. 
do,que ceçobrou o efguife,& todos 
fe faluarão,fenáo elle. Affo nfo d' Al-
boquerque porque o tempo era bre .. 
ue, & clle auia de mandar nquelle 
anno com carga cinco vel~s de c:f ... 
pecearia, dhs naos de Ioão de Sou-
fa,& tres em que anião de vir por 

: capitães dom Ioão de Lima,& Ma .. 
nuel de la Cerda, que foráo com el.1 
le ao eíl:reito, & ma~s Balthafar d~ 

,·Silua em hum nauio : logo · como 
chegou a Goa (afóra os recados,que 
Cobre iff o mandou ao feitor , & 
maes ter boa parte da carga em as. 
naos, qu~ ouue dos Mouros:) de[~ 
pachou feu fobrinho dom Garcia 
de Noronha pera Cochij;dar auia-· 
mento a eftas CO\lfas . . E alem de ir 
a ·efte defpacho, també lhe mandou 

gae e_{hmão nos port0s de Hidalcão,· · 
poílo que ct1tre dle & Affonfo d' Al 
.boquerque, defpois qtie-elle foi_ em 
Goa, ouue recados . fobre a entrega 
ddlas,todauia.vierão a noffo.·poder, 
ao menos a mayor parte da fazenda 
q rinhão, por em algúa man'eira Af-
fonfo d'Alboguerque querer cópraft 
zer ao Hidalcáo: E pelo mdino mo-
do ouue as outras per cíl:es capitães 
<.pe a iífo mandou, Fernão Gomez 
de Lemos, & Antonio Rapofo : fo_ 
mente duas ~ deu a dRey de Cale-
cut,por lhe mandár dizer ferem fuas, 
~o-c1ual elle queria també cóprazer, 
por caufa da paz que cõ elle queria 
caíTétar,como logo veremos. Eram-
bé por razão da carga da efpeccaria 
que auia de dar ás naos <que , eráo 
idas ddl:e Rey110 aquelle anno de 
treze ~das quacs aó tempo:que elle 
Affonfo d' Alboquerque dhua em 
Dio, chegarão á India duas,. & .eíl:a-· 
uáo em Cocbij,parrindo ddl:e Rey-
no tres fomente·. Das quaes era capi-
tão môr Ioão de Soufade Lima filho 
de Fernão de $oufa, & cõ elle !áo 
por capitães· das outras Henrique 
-Nunez de Leão filho de Nuno Gõ-

· Affo'nfo ·d' Alboquerque que traba ... ' 
lha:íf e com elRey de Calecut fobre 
o fazer da fortaleza onde leíxara or-· 
denado, quando fe partia pera o ef-
treito : pera a qual obra mandára. 
Francifco Nogueira,& G@nçalo Mé-: 
dez, & por então não ouue effeitoJ 
Porque · cmno o C,amorij vio dle 
Affonfo d' Alboquerque partido,por· 
temor de quem a elle ,cQ11cedia, "Se 
tambem por outros induzimentos, 
de;,lles da parte d'elRey de Cananor, 
delles per rneyos d'elRey de Cochij 
(ai tida que não fe defcobriífe niífo) 
aos quaes pefaua ddla fona~eza fer: 
ali feíta,polas razões que atras.apon-
tamos : pos o C,ainorij tant_os in..: 
conuenienres, que morreo ellc fem· 
niITb ,confen(ir. Ao qtfal poíl:o que 
fuc~edeffe_ feu irmão Naubeadarij,.q 

~aluez de Leão, & Francifco Correa 
.filho de Bras Affonfo Correa cor~ 
regedor de Lisboa: o qual fe foi per-
der nas ilhas de faó Lazaro em hum 

· baixo,opde [e faluou com toda a gé .. 
te, & daqúi em jangadas for~o ter a 
1v1elinde ?onde acharão Ioã? de ~ou~ 
fa, & Henrique Nunez.E amda aqui 
a fortuna não leixou a Francifco 
Correa, porcque indo de terra pera a 
nao en1 ~~m efqu~fe com ~~nr~que: 

andá.ra -- _, 
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andara niífo,mo{hando não aeíejar 
outra coufa, & elle mef mo cõ dorr:i 
Garcia aílentar~ efie negoçio cõ eUe 
·em Cranganor ( como atras fica) ·: 
quando dõ Garcia chegou ao porto 
de Calecur q lhe mandou ,dizer ao 
que ·vinha, fem 0 querer vir vér, fc 
cfpedio delle public~méte per reca-
dos, ekuíandofe de dar lugar a que 
a fortaleza fe fezeffe, fômente q foL 
garia de eíl:ar em paz & amizade cõ 
'tlRey de Portugal, & q efia aíl'enta-
ria com elle. Porém per peíf oa de éj 
elle Naubeadarij fe cõ6aua, lbe rnã-
dou dizer q o [eu animo có a digni-
dpde que tinha de C,amorij,náoera 
nmdado. pera o q elles tin hão a!Ien-
cado e·m vida de feu inliáo, ma~ e.o-
rno ellea11daua 01=cupado em aífof.:. 
fegar limitas coufas daquelle Reyno 
que fe_moueráo com a morte de feu 
írmão, & mács achaua o_animo de 
muitas peífoas principaes contra dar 
clle ali fortaleza, & pera dl:e nego'.. 
cio auia miíl:er remouer elle -todos 
éíl:cs inconucnientes : lhe pedia não 
àuueffe por efl:ranho o que lhe má-
dará dizer em publico, & no maes 
dle compríria todo o que ambos 
affentaráo. A qual palaura elle ante 
da partida das naos pera.efte Reyno, 
comprio: & nellas pera ' retificação 
do que aífentaua cõ Affonfo d' Al-
boquer-que, mãdou fcu embaixador 
a elRey d<?m Manuel co-tn mui grá-
dc:s prcfentes, pedindo .confirma~áo 
dellas. Porém primeiro que eíl:e ne-
go,io óuue[e effeito , fc teue niíf o 
muito trabalho, não coni ó nouo 
~ey ck Calecut ~ fe riáo . com o de 

. - - --· .. __ __ ... -· 

Cochij &, Cananor,que· rràbalhauáo 
por não fe affenrar efia paz có elle, 
nem auer fortaleza : mofirandofo 
por iffo mui aggrauados a Affonfo · 
<l' Alhoguerqoe, reprefenrando quã.: 
-tas perdas & dános n('Js guerras paf-
fadas & em rodo tempo tinháo re. 
cebido .do C,am~rij paífado, tq·do 
por a leal~ade que {qnpre guarda-
rão à elR.ey de Portagal.Mas Atfon-
fo d' Alboquerque donde draua & 
dom Garcia em Cochij trabalharão 
tanto, principalmente com -elRey 
,d~ Cochij-que niíl:o maes i11liil:ia; 
que o de Cananor por as ·razões de 
feu proueiro que já apontamos, ou-
uerão por bé todos efta paz, a qual 
durou ·muitos a.nnos:& na fortaleza 
.que Íe fez.por o trabalho · que nella 
l euarão Franciíco Nogueira por ca-
picáo, & Gon.çalo Mendez feitor,& 
feu efcriuão Ioão Serráo, & afsi lhe 
ordenou Affonfo d'Alboquerque 
maes os officíaes & gente de annas1 
como a cada húa das outras fortalc .. 
zas. E porque Nambear guazil que 
fora do C,amorij paífado, por caufa 
noífa. era lan~ado do Reyno, & def. 
pois emCanaooronde tambem Íer· 
uia a elRey-dcfl:e cargo, elle o efpe ... 
d10 ,tudo por noíf o refpeito:quaodo 
Affonfo d'Alboquerque aflenrou 
efias cqufas da paz cõ o nouo C,a-
morij, trabalhou oom elle que tor- · 
naík a refiituit em feu oflicio a Ná-
bear, o que elle fez. E i1ão (ômente 
em as naos que Affonfo d' Alboquer 
que defpachou com carga pera dle 
Reyno, veyo o embaixador do C,a:-
!Ilºrij cõ grandes pre~~nt~~ pera el-

Rey 
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.R cy dóm Manuel : ~mas: aW:lda elle 
lhe mandon outros, que todolos 
.Principcs daqllas ,part~s lhe tinháo 
enuiado. E tambem lhe mandou 
·algús cattiuos & cattiuas que ouue-
ra de diuérfas partes, principalmen-
te !10 dl:reiro , p~ra per elles ter in-
formação daqudlas terras:· & com 
elles e11uiou os Abexijs, gue em A-

.. dern {e lançaráo na armada, pera có 
1 .firmação .do que lhe· tinha efciit.to 

das couías do Prdle Ioão> & abona 
çáo do feu embaixador .. Mai:rheus, 
que dle cuidaua eíl:ar já neíl:e Rey-
no_,& a nao de Bcrnaldim Freire em 
,qlle elle vinha, com outra de :-fran-:-
co Pereira Peíl:ana efbuáo em Mo-

. çambique, por inu.ernarem ali, & 
vierão em companhia das ddle ~n
no .1Per as .quaes além da.s coufas q 
ll1c mandaua, rambem lhe efcreueo 
as cot1fas do ~fiado da India & dos 
Príncipes della,como do Soldão do 
Çairo: entre as quaes não fômente 
lhe efcreneo as que foube delle no 

· efireito do mar Roxo ( fegundo a-
.tras vae rel_aiado ) mas como [tinha 
cartas de Fernão Martíi Eu~ngelho, 
qne elle leixara por feitor em Dio, 
q·ue perCambaya erão pa!fados em-
baixadores pera os Reys & Princi~ 
pes daquellas partes, principalmen-
te pera o Rey de Cambaya, & o do 
Dee m. Os quaes embaixadores_ vi-
nhão em nome do C,adij do Cairo, 
que naqudle tempo" reprefentaua 
em dignidade do pontificado dos 
t-;louros o que eráo os Califas de 
Arabia, que já não auia: & frgundo 
a o,p1niáo dos Mo~ros , efi~ y~nh~ 

Fol z99. 
-do real fang~e dos amigàs Rcys d~ 
Cairá. E peró gue a foccdfaõ do 
eíl:ado real andaua per modo de 
eleição, fegundo fel} vfo , aos. ddht 
linhagem .ficou o faccrdocio da foa 
feéta: & efie era o que affentaua o 
Rey eleito na cadeira Real, & o có-
firmaua naqlle eíl:ado per húa certa 
cerimonia de benção. E o negocio_, 
a q dl:es embaixadores eráo vindos,, / 
procedei'a da entrada delle Affonfo 
d' Alboquerque no dheiro , & co,. 
metér ir a Iudá; & a fobíl:ãcia de fua 
embaixada, era reprCfentar quanto 
danno · todolos Mouros daqueHas 
partes, tinbãà recebido de noifa-
entrada na lndia, & como os 111a"' 

res eráo cheos de noíf as armadas, 
& não nos contei1tando com naue~ 

gar os da India, nollamen~e entrara 
húa mui grafia no efirciro do m~r 
Roxo ~ · co1netera ·<JUerer ír ao 
porto de Iudá. Mas f~ra impedid~ 
com ventos contranos, o que 
Deos permittira por mcritos do feu~ 
profeta Mahamcd , por fua fantaJ 
cafa de Mecha não receber algúà 
offenfa! & que eHas coufas. ,da .ou-, 
fadia noífa , . tudo eráo · defcuidos. 
de tanto Rey .& Principc, cqmo 
aµia naqllellas ·partes . Porque náai 
era coufa perà fe crer, nem eíl:aua 
em razão , tão poucos homés co" 
mo lhe dizião andarem naquella ar-
n1ada, poderem e(capat o poder de 
hum fó P.rincipe daguelbs partes, 
quanto maes tantos & tão pode..o 
rofos, cuja potencia era per' ço.n-
c:iuíllar? mundo:& que bem fe vio 
na chegada que.i _fezeráo e1n Ad~n1, 

opc: . 
t ' .... 
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·. i) pequeno poder que tinháo, pois noffa Se"nhora, com a qual [e.rangia 

não dbndo apercebida , mJs mui ao aleuaotar a Deos á Miffa coüdia-
·dcfcuidada, 8:. o fenhor della fóra, i1a, que íe naquella capcUa dizia; & 
{ómentc hum [eu capitão os lançara com feu tinid0 àenúciara algús mi-
.dali. Finalmente per dres termos lagre , que acontecer~o naquell~ 
fuas exhórtações eráo láçarnos fórl aéto do aleuantar a Deos, & por fer 
-Oa India,& pera iílo trazião grandes ·mui amigua no ferni~o daqnelle 
indúlgencias a todos q ni(fo fo[fem; fanto atl:o, & tida em grande vcn.e-
fx. a peíloas notaueis húa veíl:idura, ração, lha enuiaua : as quaes pe..-
a qual diziáo vir béra per elle C,adij ças com as maes nouas que lhe 
com palauras do Alcoráo , prome- ·rnandaua do efiado daquellas partes 
tendolhe que veíl:indoas cótra nós, & mouimentos doSoldáo,Affonfo 
alem de ferem vencedores,faluariáo d' Alboquerque enuiou tamberp a 
fuas almas. E nefie mefmo tempo 1elRey dom Manuel. E o Iudeu que 
taníbern chegou bú Iudeu do Cairo, as aprefenrou ~ elle Affonfo d' Albo-
que dizia fer Porrugnes de naçáo & querque, Íc ndo tão imigo da caufa 
viuer em Ierufalem , & ap efent,ou a porque aguellas peças eráo dl:ima-

' Affonfo d'Alboquerqne húas con- das, as trouxe em guarda ré as entre. 
tas & háa. campainha com húa car- gar: porque com ell~s efperaoa de 
ta da parte do Guardião de S. Fran~ fazer feus negocios ante elle Affon-
cifco,debaixo da cuftodia dos quaes fo d' Alboquerque, por Cllja ca4fa 
eíl:â o templo de Ierufalem · o q1.• fora terá India. Tanto he o amor q 
era vindo ao Cairo ao chama To do homés ré aos bés deita vida, que 
Sold~o p~ra lh<t fazer faber o tro tal auorrecendo e{k Iudeu efi~ peça~ 
aífombran1ento que queria deftruir polo que reprefentauão , as e{\:imou 
~qudla cafa, como fez ao adre frei em muito: porque podiáo fer meyo 
M:auros, que vr:yo a Roma ( como de acquirir bés temporaes, q leuão 
efcreuemos ) . As quaes contas dizia tras fia mayor parte dos homés,efii-
ferc:m tocadas em toda~as reliquias mando o que não crem por auer 0 
daquella cidade de Ierufaiem, & a que defcjáo, como fez.. e.íl:e Iudeu. 
Fampainha fora de húa capella d~ 

LIVRO 
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ASIA DE 19Ao _DE BAR~OS: D~S F~ITOS ~E 
. os P9rrngudes fezerao no de[cobnmento, & congu1íl:a . dos -tnarcs . 

&..::. .. ,t.'::.. & terras .do1 0ri~nte: em que [e c<;>nthem 'o que fe fez em 
Malaca defpois que ,. Affonio d'Alboquerque 

fe veyó della:& o q elle fez na India _ 
o anuo de;quatorzc t~ fe par~ 

tir pera Ormuz. · 
(.!.?.L) 

f Capitulo 1. C01no o 1 áo P áte ~etir que 'Viuia nJ:t pou·oàção 
' Vp.idejfois que rv1jfon(od'Allioqutrq partio da cidade .ivt~la

ca, continuando a g11erra ·mandou tomar certa artelharia;onde 
matarão rA.jfonfo Pejfoa,que ej1aua em !?tarda da tranqueira,, 
dõde fe c~ufou ir Fernão Pere{d'.Andrade [obre elle,(5 lhe quei 

~ -"!'ºu a pouoaç ao, 

JJi;;jVf-;:~~~ E gundo atras ef ... 
,J creuemos, ao te-

po que Affonfo 
d'Alboquerq fe 

. pareio da cidade 
. - ~ ., Malaca,Páte~~-

tJr cafado com hua filha de Vtimu-
tira )a ficaua àleuantado cõtr~ a nof- · 
fa fottaleza: cometendo algúas ve-
z.es defpois que paíiou o primeiro 
infuito de quei'mar a cidade da par .~ 
te da habitação d_ella,de a qúerer ou-
tra vez l'!leter a fogo & fangue__,con1-
que obrigotl a Affe;>nfo d' Alboquerft 
qü'c, em q'Llant<? lei cíl:aua, mandar 
faier húa tranc.1ueira no cabo da ·ci-
dade tê'enteíl:ar em bmn eíleiro, q 
-a vinha 'cercando pela parte do fçr-
tão. Em guarda 'da qual ~ra,nqueira, 

( ._, 

leixou Affonfo Pe{f oa com atê fe~ 
tenta homés, & onde fe fazia bum 
cunhal que tiúha duas faces, húa ao 
longo do mar en~, que começ~ua a 
pouoação da cidade, . & outra que · 
fazia a inef ma tranqueira : ncíle cã-
to, por [er lugar de fu(peita & vizi-
nho a Affonfo Pdfoa, mandou por 
húa bar'caça com hum camelo , & · 
9utras [e.is peças pequenas de metal, 
que tirauáo ao longo defias duas fa,. 
ces, da gual era capitão Affonfo· 
Cbainho.Páte ~tir porque quan- ; 
do a fua gente vinha cometer a cran .. _ 
queira,rc;~ebia maes dáno do carne...' 

- lo & peças deíl:a barcaça,por vareja-
rem ao longo della,éj dos eípirtgar .. · 
deiros de Affonfo Peffoa , búa anr~ 
n1anhaã ao t~rn po q a gente efhi.qa . 

n1a~~ 
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maé~quebr::iiirada da vigia de ~tôda Affon(o Peífoa ao longo da pray~ 
a noite~ per mar de que os noílos [e igual delle co111 os feus fe.rtenta, ·eÍ-
não temiáo,por ré então não terem ping;:trdeiros: & em foa companhia · 
cometido per ali, mandou dous ca- maes de quinhentos homés da a:rra . 
laluzes: a gente dos quaes :ili veyo dos.de Nin_::i ~hetu, & das .outras 
calada & fubita, que m:itarao Affon peíloas pnnc1paes, a que Affonfo ~ 
fo Chainho & os q cõ ellc dl:auão1 d' Alboquerque tinha dado os maes 
fómente hum bombardeiro gue ti- honrados cargos da cidade. E por-
raua com o camelo que leuaráo pe- que ante de chegar ao lugar Vpi, fe 
ra [e ferui r delle neíl:e mííl:er.O qual fazia hum eíl:ei~, q~1e de 1i.uré v.a-
cafo aconteceo a tempo que Fernão zia [e paffaua a pê : era tão má eíl:a 
Perez d'Andr~de capitão do mar era paífagem por caufa da vafo, que fe 
ido ao rio de Muar , cinco leguoas derem: Affonfo Pdfoa tanto , q pri-
alem ·de Malaca em buíca de Lacfa-. 1neiro que elle ch~gaffe,tomou Fer .• .' 
n1ana capítáo mór, da arma~a do _ n.áo Perez terra,& .porém com affaz 
Rey.que fora de Malaca: o qual fe perig~. Porque Pare ~tir tinha. 
metia ali pera com rebates daquella féito húa cerca de madeira mui for-
parte ajudar a Pare Quetir, .peró da- te com enrnlho de terra per dentro, 
quella ida Fernão Perez não pelejou & caua per f~ra: & ficaua eíl:a parte 
com elle, por lhe efcapar como ca- de dentro cão foberba fobre a caua 
pitão aíl:uciofo que era . Chegado co~m o entulho que fobia té o meyo 
fernão Perez a Mafaca dl:a manhaá da maqeira, que lhe feruia em lugar 
que Affonfo Chainho foi morto, a. de hum forte' muro co1n muita ar-
cho u a cidade pofta em grãde trifie- telharia aífe,íl:ada onde conuinha~ E 
za por efte defaftre: & muico maes alem deíl:a cerca que era graocte, ti-

/ quando fouberão como Lacfamana 11ha dentro outr~ pequena feita a 
queria guerrear a cidade, & não pe- maaeira de forcaleza,'onde fe elle re-
lejar com elle Fernão Perez . Final- colhia : a qual ·era tão apartada do 
mente logo aquella :rnanhaã poíl:o mar & -metida na terra, quanto fe 
elle em confelbo com os . capitães q eíl:endia o circuito da grande, & per 
trazia, & com Rui de Brito capitão derredor era a terra retalhada etn 
da fortàleza: aífentaráo que ellê Fer- eíl:eiros feitos á.máo. De maneira q 
não Perez com fua armada, em que eíl:a f orraleia per íitio era brigofa de 
leuaria até duzentos & cincoenta cometer,& per repairas muito forre 
homés, & Affonfo PeíToa per terra pera entrar, cá a madeira da primei. 
com os feus fettenta efpingardeiros ra cerca era de ferro•, poréj os noffos 
<lefl'em juntamente na pouoaçáo de pao ferro charnáo áquelle genero 
Vpj, onde Pare Quetir eftaua reco- de madeira por razão da foa forrale-
lhido em húa fortaleza de madeira. za, & fer ri o d rauel, que fol nem 
~arEi?oFernão P~rez per_ mar, f~~ aguoa_l~e faz danno, a qual cothÚ-

mente 

' 
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n1entc chamáo barbnfano . Sômen-
rc a fc~guncb cerca, onde dbua o a-
pouícnro rle Pá te ~rir ,era de (àn-
dalo branco & vermeiho, & paos 
tão groffos; cerno [e ellcs · naícerão 
pera aquelle miíl:er, & não pera [e 
moer em hú almofori6 de boticairo 
pera as mezinhas 'em que víamos 
delle, tão groffo era o cabedal da_ 
quelíe Iáo Vtimuri'raja fogro deíl:e 

-Páte Qnetir,que·as co.u[as de merca--
doria af,_ i as ~inha em quantidade, q 
po.dia fazer ,' búa cerca de Gndalos, 
como de mfdeira do mato_, que elle 
~inba por vizinho. E corn dh con-
fiança das forças q tinha feiro,dh,ua 
Plte ~tir ~ão fegur:o, gue lbe pa-
reCJa coufa-impoíl]uel poderem os 
noílos entrar dentro: & por iílo 
quando lhe diílerão que Fernão Pe-
rez tomára a terra, polo ·muito que 
a~ia de fazer na entrada da primeira 
cerca, & de[pois de enxorar o gran-
de ncrnero de gente que comíigo 
tinha,que poderia fer até Íeis mil al-
mas$ não frz muita conta <lelle, & 
leixou[e eilar, man~ando feus capi-
tães gue ;codiíTcm á praya:os quaes 
com a grande multidão da gente q 
traziáo,ein chegando ao lagar onde 
Fernão Perez con1eteo querer en-
trar,derãolhe tanto que fazer, g per 
hum grande .efpaço o dereuerão de 
fóra da primeira cerca : no qual té-
po cadahum dos noífos eapit~es rra 
balhaua por fazer algúa entrada tor-
neando a cerca,por 0s rYfouros aco-
direm todos ao lugar onde Fernão 
Perez cometia quereles entrar. Ior-
·ge Botdho ,a quem ~l!~ ~~nb~. afs1~1a: 

do hum Ingar per onde m~ndou q 
foffe diante, concndo ao longo da 
cer-ca da parte do efieiro que Affon-
fo Pdfoa paílàua , foi dar junto da 
outra f'egun da cerca : & como era 
lugar fóra da frontaria da ribeira, a-
certou de a e bar ali os paos não mui 
firmes,& tanto dl:cue aluindo nel-
les,que fez entrada . O qual cuidan-
do que i'a bem auiado, foile meter 
em lugar com gue [e ouuera de per-
der,&-vinte & tantos bornés,gue le~ 
uaua : cá a eíl:e tempo Fernão Perez 
tinha entrada a primeira cerca, & ás 
lançadas 1a encurrelando pera a fr~ 
oundahú bo-rande numero de Mou~ 
b ' ' 
ros,ao enéontro dos quaes polos en-
treter, Páte Olletir faia donde dl:a .. ...__.. ' 
ua. Peró Auando elle fentio nas co-
fias a reuolra de outros, com q Ior ... 
ge Botelho pclejaua dentrn , por fe 
melhor fegurar, não cõrou de ir de 
rolho onde elle andaua : '& foi(e ef- , 

-coando pera aquelia parte onde-ti-
nha húa pequena porta pegada no 
mato, que vinha dar na tranqneira_, 
per que [e ell_e e[peraua acolber:,guá-
do fe viífe naqudla necefsidade. No , 
qual tempo veyo dar com Jorge 
Botelho, que aodauél efgarrado dos 
outros capitá.es,bum golpe de gente 
de refrefco per húa ilharga : em que 
vinhão d,ous elefuntes grandes arma 
dos á fua guiía , & húa elefanta pe• 
quena, q ao modo de geQete vinha 
diante mui ligeira no cometer. CÕ a 
qual chegada Iorge Botelho_, & os 
feus {e ouueráo por perdid.os,porque 
tinháo Mouros de roíl:ro com que 
pelejauáo, & dl:~s tomauãolbe húa 

· ~ ~ ilharga: 
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iÚ13rgã: de maneita q tomarão por fura do mato, onde lhe podiáo fre-

' remedio' encoH:arfe a húa parte da êhar toda a gente/em lhe elle poder 
cerca,por fegurar Js cofias,& lhe fi- fazer danno . Sômenreáqudla parte 
carem todo los imígos diáre. 'E qu iz per que elles podiáo tornará forta-
foa boa fortuna,que no reuoluer que leza,r11:111dou pór nella fogo,pera fi. 
fezeráo, ficou a elefanta diameira ·a car por defcnfo.6 entre elle & os 
geito que hum Francifco ·Machade;> imigos,em quanto os noílo,s a esbu-· 
chriíl:ão nouo alfayatc i1arnral de lbauáo,rcmendo que andando ncH:e 
Torres nouas, enca;ou nella cõ húa fernor de csbu1har, tornal1em fobre 
efpingarda : & deulhe em parte,qí.1e el~es:rpas como todos ~euauáo maes . 
deu a elefanta dous vrros, & dnas cuidado em Gluar as vidas, que na 
voltas em redondo, ficando morta fazenda q lhe ficaua,te~eráo os nof-
em terra,& os·omros pofl:os em fu- fos largo tempo de prcar á foa von,.. 
gidà,& pane da gente que os feguia. rade. E quando furão dar com oca-
.Epoíl:o que entre elles ouue dta re- melo , q eltes tomaráo 

1
hqud[a ma- . 

uolta,nem poriífo ficou Iorge Bote- nbaã, o qual tinbáo poro no lugJr 
lho-rão defa bafado,que não ouueffe per onde Fernão Perez ~nt rou,acha
miíl:er focorro, por andaré. todolos ráo o cepo delle todo cbeyo de fan. 
de fua companhia bem fangrados: gue : & fegundo fe foube, era por 
principalmente Franci[co Cardofo, corta ré a! ia cabeça ao noífo bom-
q dcfpois foi almoxarife dos m1nti- . bardeiro. E a canfa foi, porque ap~ 
mentas do almazem de Lisboa,BJ.r- parecr-ndo Fernão Perez a tiro delle,' 
tholomeu Soarez doAlgarue meítre mandaráolheos Mouros que tiraífe: 
do feu n~uio,& o,condeíl:abre delle, & porgoe o não quizfazc:r, poH:o q 
& Pedraluarez do Cartaxo, que fora o ameaç;rnâo cõ a que lhe fezeráo, 
n1ciço de efp0ras d'elRey dó Manu. ·quiz ante faluar a alma,que a vida. 
-el,hum dos valentes homés que an- Alem da arrelharia,& muuiçóes,foi 
darão naquellas partes. ,Os quaes fi- tanta a outra fazenda que :mia, afsi 
carão ali mortos cqm os maes que de mouel do feruiçode Páte ~~tir, 
andauão naquelle trabalho, fe lhe como de toda forre de mercadória: 
não acodira Fernão Perez,cj vinha já que não romenre fe carregou a noífa 
com a vittoria da primeira cerca: & gente,& os MoLlros;& Gencios,que 
como entrou nafegunda,nâo fomé forão em companhia de Affonfo 

. te limou a elles, mas acabou de en- Pdfóa, mas ainda antros da cidade, 
xorar toda a gente q auia nas cercas: que cócorrerão áquelle esbulho.Fo-
que a fio fe recolhi1 no mato, onde rão os capitães, que [e acharáo com 
Páte ~rir fe faluou. Fernão Perez Fernão Perez neíl:e feiro,Pero de Fa-
como fe vio fenhor da fortaleza,náo ria,Lopo d' Azeuedo, Vafco Fernan-
quiz maes feguir os imigos: porque dez Cominho, Ioã9 Lopez d'Al .. 
fe~·~~olheráo~l!~sem pa~~ena efpef ?im, Iorge Botelho ,de Pombal, & 

- ·- - Aff onfo 

/ 
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. Affonfo Pe!foa~ que já 11omeamos: por tudo Õ maes fet n1oi efpeffo de 

& tanro o numero dos Mouros afpero aruoredo. E tanto que ouuc 
1n0rtos, que fe não contarão:· & [e eíl:á quebra,por fe tirar da vizinban-
dos•noífos não ouue algum, de feri- ça de Malaca ; por a fua pouoaçáo 
dps-foráo aílàz : porque o feiro foi (como e[àeuemos)fer arrebalde del-
mui bem cometido & pdejado, & la, onde os' noífo~ podiáo ir per ter-, 
hum dos honrados que em Malaca r_a pd~jar co.m dle,& ,maes os J~Cos 
fc fez , com que Páte Querir ficou que ef peraua da Iauha com manti. 
mui quebrado. mentas, auião logo de fertom.ados_· -

CAPITVLO II.' 

!f Corno Fernão Perez. d'.Andra 
de capitão _môr do ?rJar foi co-
meter a fortáleza de P áte 
~etir,(5 defPois de ter <Vit-
toria del!e, ao emharcar lhe 
matar ao gente noh.re:(5' do q 
f t1 Jfou com Lacfamaná capi-
t aoimor do mard'elRryMa,-
hamud~ 

} 

~~ Ate Quetir como ~ra ho-
~,~·~ mem muito indufhiofo, 

& fabia q os no.ílos mui 
· poucas coufas cometião 

á bor~a da aguoa,que nã_o leua!f em. 
na mão, polo que lhe vi~ fazer na 
tomada de Malaca: tinha.dentro da-
quelles matos nos lugares, a que el-
les chamáo dações á maneira de 
iioífas quintãas, recolido foas mo-

. lheres,& o maes principal de fua fa_ 
zenda, &-a[si as peífoas nobres, ·que 
dhrnão com elle. Porque a eíl:es-du-
'ões efiaua el'le mui confiado que os 
noíf os não podiáo ir: cá não tin hão 
maes largo caminho,do que he húa 
vereda indo hutn homé ante outro, . - .. , - - ---- ·- - · 

da noffa armada,& fobre tudo g~ral~ 
mente os Mouros tem por grande, 
agouro tornar a pouoar .o íitio,on_de_ 
húa ·vez foráo desbaratados : foife-
mac:s a baixo obra'-.de húa. leguoa. 
cõtra o cabo Rachado fazer de nouo· 
outra forta'Ieza de madeira dentro· 
em hua enfeada, onde auia melhor· 
diípofição, afsi pera fe defender, co-· 
n10 pera recolhimento dos juncos, _ 
_que lhe vidfetn com prouimento. 
E como iíl:o determinou , efcreuc::o 
a elRey Mahamud, que fora de Ma-
laca,dandolhe conta da fortuna que 
tc::uera naquella entrada,-que os nof-
fos fezeráo na fua pouoação, & ~ 
caufa domde procedera irem_ a elle, 
& a mudança que fazia de fria viué~ 
da,& as razões porgue: pedindolhe 
pois efies trabalhos que padecia,eráq 
polo [eruir , & · fufre1:ita~ foa opi-
nião, mandaffe a Lacfamaná fou ca~ 
pitão môr do mar que não faiíle dos 
dous efl:reitos,, o de Saba1n, &-o de 
Cingâpura : & ás vezes deífe húa 
viita no rio de Mt1ar. Porque com 
anda.r per eíl:es. lagares , fazia duas 
coufas-: a húa não vir junco perca-
dahum daquelles dous dheitos,qqe 
não foíle toma-do 'per elle, pois qu~ 
traziáo-.a Malaca mantimentos, &: 

Cc lo merca-- ,.; 
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mercad.orb a feus imigos,& maes os Páte Qletir já dlaua fortalecido, & 
juncm,que elle Páte ~tir tfperaua prouido de mantimento,& que iil:o 
da fauba, viriáo maes feguros de ref pondia ao que tinbáo fabido da 
noíl3s armJdas: & a outra áaria cau. carta que diziáb dle ter manqado a , 
fa a que dlas acodi.O'em ágnella par- elRey Mabarnud: ouuerão que to .. 
te,& entretanto reria elle rerripo pe- do o maes delb era verddda, & que . 
ra fozcr foà fortaleza fem eíl:ar frm- [e vrília búa rea trnba}hofa pera def-
pre com a lança ua mão,& t;.i mbem fazer.ou cortar, fe foíle maes aLJante. 
podia dar hum falto em Malaca,co- Finalmente auido confelho com to-

. n10 fefez na i:omJda da barc1ça cõ _ doloscapit5es,affentaráo que Fernão 
a arte lha ria, fendo a noífa armada Perez foffe to meter aguella força,& 
no rio de Múar. Rui de Brito Pata- trabalbaíle por a desfazer : & pra-
lim capitão da fortaleza. de Malaca, zeria a' Deos gue lhe feria maes leue. 
porgue bGa das coufas em que rnaes de tomar,do que foi a outra que lhe . 
trãbalbaua, e·ra em trazer entre efl:es queirnou,com que: acabariáo de .de-
imigos peffoas, que foubeffem parte Hruír eíl:e Iáo, que os inquietaua: 
de qualquer rnouimenro delles, & ·Parrido Fernão Perez com todolos 
neihs intelligencias & auiÍOs gJíta- · cwirães a cHefeiro,guando vio o G-
ua muito,veyo fober parte deita car. tio & modo como os juncos dla-
ra de Pátc ~tir : & porém foi a uão, & que cometelüs·de rofiro,era 
tempo, que tinha elle já feito a fua coufa mui perigofa : afaíl:oufe hum 

· fortaleza de µladeira· no lugar que pedaço da frontaria ddles, &.falo 
elegeo, que foi acabada em poucos maes a baixo com roda fua gente 
dias com a muita gente que tinha. em hun1 corpo. _Ao encontro do 
E rambem algús dos júcos de man- qual defpois que foi em terra (par-
timento que ef peraua da Iauha,erão que de induH:riaiao defembarcar não 
já vindos : os quaes tanto que che- o quiferão impedir) fairáo hús pou. 
garáo &foráo de[pejados,em quan. cos de Iáçs ao modo de cilad~ de 
to lhe não fazia tempo pera [e tor~ dentro de hum palmar : os quaes 
nar, m:denaráofe logo pera [e defen4 tanto que os noff os começarão fe ... 
der, temendo noffa armada. E porq. rir, forãoíe recolhendo pera o pal-
o lugar per onde os noffos podiáo mar, mofirando temor. E como os 
cometer entrar na fortaleza, era de teueráo bé afaH:ados da ribeira,& en 
vafa,& a teíl:a do feco da terra fober- g o dados na· virtoria, . foi'o do palmar 
ba a modo de alcantilada: poferão hum corpo de gente groffa, & a[s~ 

- os juncos com as papas em feco apertou com os noífos, que os feze-. 
hum junro do outro, de maneira ráo vir recolbendo: té que paílàdo 
que ficauáo hum baluarte com mui- agudle primeiro fubito, tornarão 
ta artelbaria que tinhão. Sabendo ::i elles já em modo, de vinganç:i~ 

-~ui de Briro,& Fernão Perez. como com que os fezeráo logo recolher., 
- -- - - - -- ..., 9el.les 
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ddles ao pal,mar,& outr~os á fôrtale- . metiáo bem pela aguo.a. Rui d'A .. ,. 
Z3. A qual p·er o circuito de fóra alé rauio, cu1o e'ra? parao, querendofe 
de fer terra alagJdiça,& retalhada em tambe·m paffàr aos outros,trauoulhe 
.dteiros á m~o,'pc r denrro raro bem da faya de máÍba fl trazia,hum t~le
era feira hum labyrinrho com leua- te do remo: com qi.~e foi reti,do .perà_ 
das, cauas, & pa.liçadqs de madefra, fen1pre ; cá neíl:e defempe.çar veyo 
per onde ás .Mouros andauáo rã~ · · húa láça de arremeffo,qtre o matot~, . 
leues., como per hun: campo mu~ & foi çaufa de morrere~1 omrós,por · 

.:defi)ejado-' & os noílos Cftrregados .que cobrarão os Mouros tanto ani-
de armas, [e querião da~ . hum falto, mo nefi:e embaraçar dos nofios_,qué 
-caiá o no meyo da vafa. Fernão Pe~ · deceráo a baixo, _merédo(e na aguoa 
rez ddpois q á ponta do ferro def- . ás lançadas cõ elles : na q~ál reuol ... 
·pejou· bUJ:n terreiro dayrime1ra, cçr~ ta ri1orrerão eíl:es, capitães, Chriílo-
·.ca,quando entrou na íegunda,onde uâo Mafcar~nhas, 1}11tonio df Aze ... 
ama-eil:es impedimentos'· não quiz -. uedo, Iorge Garces filho-dp Íecreta-

Jmerer a gére naquelle labyrintho:& 1 rio Lourenço Garces,& ;i[s\ matarão 
°:1andou pór fogo a hC1 lanço da ~or~ Chriíl:ouáo Pacheco, & . Ol!tros, tê 
taleza,& q fe recolheílé~por não vir _ nutntro de doze. pe!Ioas. O qual d~ .. 
o fogo,& lhe fazer algum danno. E . iaíl:re faüoreceo tanto a Pá,te Quetir, 
arydando já o fogo ateado nella, &, . q dahi em diante co.meçou de que ... 
afai em húas lan'cháras1 metidas em r~r per terra cometer a tranqueira da 
hú eíl:eiro,acertou de (e embarcar cõ cidade, onde eíl:aua· Affonfo Pe.lfoa, 
Rui d' Araujo 'em hum parao tanta ao qual Rui de Brito_per, morte de; 
geme,éí-náo pa.de nadar, & como a Rui d'Arau-jo proueo_ de.feitor_, por . 
maré vazaua, ficou enuafodo nava- . os nah,albo_s que nefl:e lugar til1ha 
fa. Os Mouros como vinhão ladrá- · lemido.ElRey Mahamud-como fou~ 

) .do tras os noffos (por eíl:e lugar [er be de Páte ~tir dl:a vitroria que 
alcantilado)vendo de cin1a como os quuera; começou,'âe pór em obra Q 
do para o eíl:auá0 pre(os :c0meçaráo- que lhe eUe per foa carta mandára 
de fred;à-r & a~ ancear nelles,fem per pedir ~ acerca de o fauore'cer com a 
der lança,nem frecha. Fernão Perez armada de Lacfamaná per os lugares 
q eíl:aua maes em baixo já embarca- que lhe àpõtára; b que t~ então não 
do pera vir do n:iar pór fogo ~os jú- fezera, parecendo lhe que 6c~ra da-
cos :-quando vio o q padec'iáo eH:es qudla feita qi.1e Fernão Perez lhe 
do parao,mandoµ reri1arcõtra ell es, · queimóu a pouóaçáo Vpi, tão que-

-brad.ando aos- outros para os, q efl:a_ brado, que não leuantaria mae~ ca-
üáo pouco ca~regados, éj acodiffem beça . . E não paíl~rão muitos dias 
áquel\e : chegaúdq os quaes, foi ta- ddpois da morte âeíl:es no1fos, que 
manha à reuolra dos que eíl:auáo no Lacfomaná não veyo ·ao .rio de fvlu. 
parao pera fe paffar a c!les J que [e ar, .. onde_ Fem~o ~erez ·determinou 
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de o ir bufca1;:cá pdo q tinha fobido 
dos auifos q t1ue mandauáo a Rui de 
Briro,fabi~ fer el le vindo .ali pera fa-
uorccer a Páre ~etir.Por~m Lacfa-
maná como eó f~bedor na glferril, 
& ná'o -queria auct rópimento com 
,Fernão Perez de bata\ ha de peffoa ~ 
peíloa, fotnête andar l2dr,u1do der-
redor daquella cidade, &. pola em 
cerco~ de lhe n5o víre'.m mantim en-
tos : tanto q reue auifo que el!e'p:ir-
tia de Malaca', fai'o[e do rio de Muar 
pera [e meter per o eH:rei~o de Cin-
gâpura, câ por não fer Cabido inda 
dos noífos ifro lhe faria não oDGré 
de entrar per elle. Mas não [e pode 
táo preíl:es acolher, que Fcrn~o Pe-
rez o náo alcançaffe j-unto de hum 
eíl:eiro largo, & gue entraaa muito · 
lJob terra: onde (e elle Lacfomaná 
reçolheo,pera ter fauo~ de algúa gé-
te, q auia em terra. E tanto que foi 
denrro , no lugar melhor defpoíl:o 
per~ fe defender, varou quafi em fe-
co todas fuas bncháras & calah1zes, 

·_ que ferião !l)aes de cincoenra peças, 
todos nJuios furijs, que demandáo . 
pouco fundo a maneira de fuíl:as & 
bargantijs : parte dos quaes efiauáo 
cõ -as proas em terra, & o maes na 
agt1oa , aÍsi juntos em baHida, que 
pareciáo hum folhado de madeira, 
<jUe fc podia andf}r por cima, todos . 
com foa artelhari1 poíl:a em ordem. 
E arredados defies, mandou pór al-
gúas lancháras das mayorçs atrauef.. 
fadas, que emparaífem as outras : & 
àarlhe furos, com que fe encherão 
de agnoa,pera que quando os noffos 
<! ~ie~~l~ demandar,, ~ão po~e~em 

, I 

chegar .com eH~ defenGo. Fernão 
Perez quando o ~chou poll:o neíl:a 
ordem;vendo q lhe não podia .cJ1e-
gar có as lancháras aldgadas)as quaes 
ficarão a maneira de recife de pedras 
com canaçs r~rorcidos, pera os nof-
fos batéis fe arralldfarem :. pozfe có 
-bum riauio,& húa galé, de gue eráo 
capiráes Iorge Botelho, · & Pero de 
Faria,hum pouco de largo, te1nen-
do q lhe b.caffé em feco, por,.c()me-

' .,..d car a mar e a eccr, & cõ a maes ar-
~ 

mada,éí tudo criio b~néís, & oa-tros 
nauios de remo dos da terra,chegou 
[e ás lancháras,que efürn~o alagadas.' 
E poilo q logo em chegando não 
as pode paffar, tanto que a mare as· 
começou defcobrir, & os noíl'os 
virão per onde po<liáo andar de húas 
em outrasf orá o dar com as que c:f- · 
tauáo por fortaleza: na chegada dos 
quaes buue tanto tiro de húa & da 
outra pat-te,éj andaua o ar, & 9 mar 
coalhado de feras,& frechas. -Porque 
alem de Lacfamaná trazer c01nfigo 
muita géte,a rnayor parte della Iáos-
horn·és mui atreuidos em cometer,, 
& animofos em e(perar: da terra 
concorreo ali muita gr.nte; & poíl:o 
qqe [e náo meteffe nas lancháras 
de Lacfamaná,por não poderem ca-
ber nellas, era tão perto delles aos 
noílos, que com as frechas i'áo fre-
char a gente dos nauios,gue eíl:auão 
afafrados. A artelharia, dos quaes 

. não tiraq_a de fóra,temendo que po-
deriáo fazer danno aos noffos dos 
bJtêis, que andauáo enuoltos co.m 
os imígos: & táo.trauados,que não 
auia ent~e ~11~~ · maes efpaço, que o 

com-
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'comprimehto da arn1a: com qne fe . fro. dias. Fern~o Perez· per fua p·arce 
fcriáo. Peró como a 'mar'~ · CTJ já tan . ta·mbem eurados os feridos, a ma-:... ) 

· ra iparre della vazia, que dres úoffos · 11eira de .pe[cador gne atráue!là o ri-o " 
Gftie pelepuão; rnmeráo que podiJó cG> fua rede, por não perder o.'pexe, 
ficar .em feco entre as lancbáras a!a- q corre,com todo los ·nauios q tin ba 
g.adas, ~as da terrà com que con · · de terr'a a terra atraueífon to.do o rio, 
tcndiáo: alargaráo[e deltas pera O' temerjJo éj Lacfamaná aquellalioire 
már, trazendo algús càlaluze~ dos não fe lhe foíle pera fó.ra . Poré quan 
imigõs,CÍ poderão tomar, aos qtlaes do am~nbeceo, que elle viu a ma·-
poferão fogo entre as 1·ancbáras ~la- _ neira da_ força que elle Lacfamaná 
g:l!das, por [e atear nellas; mas os - · tinhafe1ta,fic_ou _ efpatJtad~, & t~ue 
.Mouros o apag:uáo logo, & com o por homem de grande ef pirito ·& 
dle defpej.o a noffa arte! bária cc;nne· in-duíl:ria: ca não fômente fe;z e o ufa 

· çou a jugar . A qual lhe fez tanto que auia mifl:er -muita gente 8:- mu;.. 
· danúo>que fenáo fobreuiera a noite, nições pera a comerer,mas ainda foi 

muito máes ouuera 'de lau~--ar nelles, tão ~aladamente, que de o nio fen-
, do-que lamou o ferro. dos _noílos em. tirem c'uidaua ell.e Fernão Perez que 
~[paço de tres oras g mão por mão fugira pelo rio acima com parte da 
pelejarão (óm elles :poH:o que a pe- frota. E o que aiL~da lhe deu prefun~ 
leja foi ráo crua; q ouue dos noffos ção deíl:a ida, foi porque ante rna ... 

_ muitos feridos. Ladàmanf pofio q nhaã aéabada a obra; <;:bm0 quem 
também teue fe~idos & 1~01-ros, to~ . repicaüa em faluo, maódou Lacfa .. 
d.o feu cuídado daqlla rioite foi or- ~aná qnger todolos feus íinos, que 
denarfe como poderi_a efcapar--de < faó de metal ao modo de-bacias grã-
ná'o pelejar outra vez :-porque nas des,& dellas taes,éj o feu .rom quan-
·tres oras da peleja daqlle dia paffado do faõ muitas,em húa frota, fe ouué 
experimentou que vinda -a man-haá no mat húa leguoa. A qu_al aluora-
tornando Fer~1áo Perez a cometelo, da Fernão Per~z cuidou que daua a 
i1áo lhe ficaria bomef!l viuo, vend~ - gen~e da terra áquelle tempo per in-
. que tanto danno lhe fazia o animo duíl:ria deli e J)lefmo Lacfamaná:por 
dos noffos em cometer, como dos que cuidaffem os noffos d.lar eHe 
feus laos em e_f pêrar , off erecendo(~ ali, & q d~ feguros díffo náo o iriâo 
â morre comofaluagées por fe vin- cometer feiiáo manhaã.dara,&elle 
gar.Finalmente com a muita gente com iíl:o teria maes tempo peta re- ~ 
que rinha, aqlla noite afsi os nauios mar pelo. rio acitna, Vendo Fernão 

· ah1gados, cori1ó por alaga~- elle os Perez o modo que eite -càpitáo r~ue 
varoti todos em terra: & diante del- no recolherfe naguelle rio, furtando 
les com madeira & ter_ram fez hum a volta a Jorge Borelbo,que cuidjua 

_· .repairo"táo forte,como o podera fa_ que quando ent~ou prirntiro ndle-» 
zer muito de vagar em ~r.e~ -?u qua~ lhe toi:-iaua adiá te, pera fe não poder 

· · Cc · 4 acolher 
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ácolh~r licrelle acima)& afsi a fodu- com toda a muniç .. áo & proniméto 
fir Í:::l tá? iucontiné(e, q rcue no alar- necdfario áquelra fortaleza, & com . 
gar das Cuas lancbár~s por lhe não cento & cincoéra h9més, dos quaes 
cbcgaré, & o que fez pqudb noite: ·na.uios eráo cJpir~es Fraucifco de 
teue confclho com cs capitães,& af- Mello, Iorge .de Brito, & Martim 
frnraráo não fcr a forç.J éj ellc tinha Guedez. O (1ual focorro q !\ffonfo 
feito, coufa pera cometer, por não d'Alooguerque rnandauc., animon 
terem gére,nem mmüções pera iffo, tanto a todos, g fe podera ferlogo 
& que auenturauáo pérderéfe todos . aquelle dia , os g vinhão cô Fernão 
& maes quantos ficauão em Malaca, . _Perez qui!eráo tomar,pera comprir 
pois a vida dos éj lá efbuão, pendia o q affenraráo com d le, de rornaré 
da defenfoõ dellcs/azendo conta de maes pronidos do q :ião pera caíl:i-· 
o tornar a ~ufcar apercebidos de ou- gar aqu.elle Mouro,éj 6.caua foberbo: 

, tra maneira, pera o com.eterem em Poré como Páte QE.s:tir nagnelleté-
qualguer p:irte q fe recolhdfo : có a po o.aJ1 c.iaua m~es polos noffos capi 
qual detenninaçáo por efpedida má táes,q morrerão na fua pouoaçã<J,& 
dou Fernão Perez esb6bardearlheos tanto q Fernão Perez partio em buf-
nauios pc;r todo a~lle diJ)& de noite ca de L1cfamaná, náo fom'éte man-
p~utiofe pera l\1alaca, onde eh egou. dou perrerra dar rebàtc de no ire-na 

C A·P IT VLO III. 

y :De a~uas coujás que Fernão 
p ere{ fez f5 pa Jfou ' ê5 da 

. grande f ome qu_e ouue em to-
da a terra.: f5 corri.o comofo-
corro 'q ·riAjfonfo d'A lboquer-
que rnandou da 1 ndia ,Fernão 
Pere{ deftrtiio ~ áte ~etir, 
o qual fugio per.a a l auha. 

-€~, Era os noíf os não ficaré 
~~magoados,& meyGit·1ju-
~ ' riados de leixarem aqucl-
~ 1 . . r (. . . ~ - e 1m1go iem mayor ca -

tigo, & maes gloriofo polo .não co-
meterem naqudla força que fez) per-

- 1nittio Deos q achaffem em Malac~ 
!res nauios,que érão vü1dos da India 

..... . -- ·- -- -- - - -

tranqueira de Affõfo"Pe!foa,mas ain 
da cõ balões,éj faõ barcos forijs,mã .. 
daua entrar os eíl:eiros, que cercáo a 
pouoação da cidade daquella p~rte: 
pór fogo,& prcar qualquer peíioa q 
·podião aucr á máo:quiz, Rui de Bri-· 
to Patalim primeiro g Fernão Perez 
tornar(e em bufca de Lacfamanâ ter 
gêral coníclho)']ºe coufa conuinha 
maes fazerfe por enrão,conforman-
dofe. tambcm com as cartas que Af-
fonfo d' Alboqúerque efcreuía da In-
d1a. A fubíl:ancia das quaes era que 
em nenhúa outra coufa entendef-
fem,fenáo em fegurar a fortaleza da~ 
qnella cidade,& que en1 quanto po-
dia correr perigo de per algúa ma~ 
neíra poder fer ráma.da,ou a pouoa-
ção da cidade de a queimarem, ou 
ddhuirem, de maneira que os mo-
radores a defpouoa.!km ~& fe foífem 

·- - · viuer 
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· liurõ Nona. 
viuctr á outra parte·: per ne11hGa ne., pera . comer~a ql:1at rieéetsidade tant~ · 
ce(sídad.e o capitão môr do mar Fer- bem Páte Q~tir padeci.a em foa Pº'" 
i1áo Perez fo apartaffe dc:lla. E que u-oaçáo; Finalmente em tod.os era 

, pera ir aos é(heitos de Sabam,& Cin táo grande fome, que dla veyo fa,.. 
gâpura em fouor das naos que coíl:u- . zer treguoa antre elle & os noffos, 
n1auáo vir á cidade co1n mercado- de maneira que cadahú a~1daua maes 

_ rias, & afsi contra Lacfamaná capi- , occtipado em bufcar de càme1)j pe 
tão môr d'elRey Mahamud, ou a lejar: & ó que caufou tambem e{b 
outra qualguer necefsidade : dle nccefsidade, foi por não feré os me~ . 
111andaua aquelles rres capitães, & fes de rnõção,& tempo pera os irem 
geme , & macs ofliciaes pera corre- bufrar á Iauha, porq toda a terra vi .... 

. o-erem quaefquer nauios,& fazerem zinha de Malaca,& ella de lá fe· má.t. 
feis galés,a qual armada fr podia re- tem. Vindo e.íle t~mpo que p;diád 
partir-em duas partes, húa pe\a ficar Cair, aífemou Rui de-·Bri.to com Fer-
em gllard~ da cidade,& a outra par- não Perez que repartiffe a armada q 
te pera acodir. ao de fóra. Afsi gue tinha, em duas partes:a dos mayores 
auendo refp_eiro a_efias coufas, por nauios ficaffe em guarda da cidade, 
a!gús dias não fe entendco e.m ou.ra, fegundo Affonfo d' Alboquerque ef. 
fenão em repairar os nauios que ti- creuia:& a outra de nauios de remo 
l.1hão necefsidade de corregimento: leuaffe elle, & foíle fóra do dheito 
& concertaráofe algús nauios da ter- de Cingâpura ein bufca de algús jú- · 

· ra,que fopriráô,em quanto não auia cos de mantimentos, por fer o tépo 
g.alês. No meyo do qual tempo a(<;i · _qfeelles1,1auegáo da Iauba. Aífenta ... 
por caufa da g~nre que veyo da ln- da eíl:a ida,partio Fernão Perez com 
dia, como por não virem os juncos . dez ou doze nauios dos-redondos, 
da Iauha,que fo!áo trazer mantimé~ capitães Iorge Botelho, & Martitn 
'tos á cidade, os quaes .Lacfamaná Guedez,& Pero de Faria na fo~ galé, 
tomaua no caminho : começou ella & os outros eráo i1auios de remo ~a 
de fe ver em tamauha m:cefsídade -terra: leuando c0mGgo o Tan1ó.g9, 

-delles, q vierão os nofios a não co- da cidade,que era hum Mcntro p~in~ 
mer maes que húa vez no dia,& ifio cipal,homé fiel,& q por tal lhe dera 
ml;lito pouca quantidade de atroz Affófo d'Alboquerque aguelle offi,.. 
cozido em aguoa . fem rnaes outra cio de Tamúgo,q be quaíi como pa· 
coufa. E entre os.Mouros, & gente tráo da ri'beira. Porq cdnto .~ra bo-
da terra era tamanha, q a gente po- 1né q fabia bem a naucg.ação daqU~ 
bre fe achaua morta pdas mas,& os / · parte,& Fernão Perez auia de entra'11 
rnaes. delles fe não morrião á fome, pelo eíl:reito deéingâpura,q náo era 
eráo mortos per as· tigres do mato, mui nauegado, cõuinhalbe quem o ~ . ... 
onde dl:a .pobre geme 1a ~ufcar al- leuaife per lugar Íem perigo : cá e{hs 
gúa frnita agreíl:e, &: ~ª19-~ ~{e berna~ cH:~eito ? he t,anto,,qt1c e.m partes as. · 

.... · - - ·- çntenás 

.-
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"Da Segunda Decada 
€ntenas da nao vão dando pelas ra- andaffem°folcos pelo nauio. Os Ifr)s 
mas do ·aruoredó,éj eíl:á ao longo da como he gente defefperada, & qu_e 
aguoa.E em verdade eíl:~ lugar a que não temem que os matem deípo1s 

• elles cbamão eíl:reito,hc maes eíl:ei- que cometem o crime_,qile elles de-
ro que cbrta húa ponta de terra fejáo cometer, com crifes pe9ue-
daquella parte de Malaca, g ::i1gum nos, anua á-maneira ·de noffas ~d~
dheito norauel,& o outro de Sabá, ga~, g~.e lhe ficarão fecretas_ ~ deter-
que vae ao lo11go da ilha C,amarra, mm3rao de matar quantos ppdef-
he muito ri1ayor, & por iffo niaes fem em o nauío, & primeiro que 
nauegado. E_ ante que Fernão Perez todos: o capitão. HÚm dos quaes, a 
chegafie a outro,indo per hú canal q que era cometido eíl:e feito cm cà-
vae dar oo de Sabam,como Pero de: rrie~ar nelle, ná-0 éfperou maes gue 
Fari~ i'a diante na foa galé, foi dar cá _velo apartado da gente, & eíl:andô 
hú junc_o grande, '1L1e eíl:aua forto:o · Fernão Perez enco.fl:ado ao propao 
<]Ual entreteue ás bombardJdas té do nauio, per detras d.eulhe com o 
chegar toda a frota,com q [e elle ré- cris pelas cofias: pcró quando veyo 

.deo. Entrado dl:e junco,-foube F_er~ a fegunda que Fernão Perez teue 
.não .Perez do capitão delle q 'ia pera tempo . de[~ refguardar ddle, aco-
Páte Quetir carregado de manmné- dio :gente não fomente fol?re eíl:e~ 
to,armas, & munições, & poré não mas fobre os outros que começa-
foube então como vinha ali bú fi1 ho uáo per o nauio de fazer foa obra. 
de Páte ~tir, & que elle fezera <f Finalmente fem fazerem maes dan~ 
fe rendeíl"e:, & a caufa foi poréfefpe- no, foráo prefos d~lles, &·os outros 
raua de (e fal uar per mahha, vendo fe lançarão ;i nado, & faluarãofe êin 
éj o náo podia fazer per armas. Fer- rerr;i ,. por fer perto della. Acabado 
não Perez como tinha a prefa que ell:e aluoroço,& Fanáo Perez cura-
defejaua,g eráo rnantimétos,& mae_s do , mandou meter a tormento o 
tomados a feu imigo, quiz logo [e_ capit~o do junco, que ficou roma.J 
guralos : porque como fabia que os do com os outros,que (e não pode-
Iáos tem por coíl:ume quando [e vé rão-faluar a nado: & fezlhe pergun-
tomados, alagáo parte da nao, por tas cõ ~ fundaméto cometiáo agud-
não cair neíl:e.perj:go, veyo a cair en1 le (cito, & fe eráo· da lauha partidos 
omro mayor, com que ouuera de maes júcos em fauor -de Páte Que. 
perde~ a vida. E foi que baldeados rir, & outras coufas, que conuinbão 
os mantimétos em o nauio de Mar- pera fua inforrna~ão. O qual ref pó~ 
tim Guedez, em que elle eíl:aua, & deo que feu fundemento era a 11<\tu-
no de forge Botelho : recolheo có- reza dos Iáos, matar quem os cat- , 

., figo o capitão, & principaes peffoas tiua, ou a pdfoa, de que recebem 
que a~1dauão no junco, a que mari- mal : ~ quanto a fe eráo partidos 
~~u t~ma~ ~r~as,, & pe~m~tt~'! que juncos da !auha,,em fua companhi:t 

- . .. viera o 
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vierão tres, os .qu~es .ficmáo no <::Í-, 
treito de Cingâpura,dõde não auião 
de p::inir té verem recado feu,, porq 
d\e vinha 'diame em mamnra de def 

) 

·:cobridor, temendo podelo topar, & 
·<}.ue entre aqueUes romaclos ef.hma 
hum filho de Pate Qg_çtfr. Fernão 
Perez raoto q·~e teue dh. inform~
. çáo , rrpndou arrecadar·dles catti~ 
uos, & pa.rrio[e ~om aqudla preta 
pera Malaca :- & dahi_ mandou Ior-
g·e B~tclbo,,&'Lopo d'Azeuedo em 
feus nauios bufc,ar. os juncos ot:Jde 
lhe differa o capitão .Iáo, os quaes 
"elles tomarão leuemenre, & trou:.. 
xerão á·cidade. E neH:e mefmo tem-

. po chegou de Pêgu outro jl~n1co de 
mantimentos, no qual vinha Go-
mez d' Acunha,que Affonfo d'Albo 
c}uerque 1~1 enuiou alfentar paz com 
o Rey da terra : notificaúdolhe a 
tomada de Malaca,& q feguramen-
te podia manda.r.feus juncos,& vaf-
fallos a ella pera o negocio do có-
merc::io,como kmpref~zer~o.E pbr 

-que .com a tomàda defi:s JUllco5, 
que vinhão pera Páte ~tir ,ella fi-
cou mui (1uebrado, & com muita 
.dor por caufa do filho, (]UC lhe cat-
tiuaráo ( po.íl:o q dahi a p9ucos dias 
o mancebo fugio da prifaó, & f ~foi 
pera elle ) & ~~ noff os ficarão com 
as forças refbmidas da fome paifada: , 
aílenrou[e em confelho entre todo-
los capitães que,ante de Páte Quetir 
fe prouer, qeffern fobreelle: porque 
com elle ddl:ruido , perderia elRey 
Mahamud a efperança que tinha de 
cobrar Malaca cÕ{lia ajuda, & Lac- , 
famaná não v~ria dar.os ·rebates. que 

'--·---· ·-~ -· -· - -- - - -·- -

. ' " . 
. daua. Partido Fernáó P~rez com to .. ' · 
da~ foa frota, & a maes gente,éj pó ... " 
de leuar,& outra per terra pela ma ... 
. neira queAffonfo Peíloa f9i duas, ve· 
zes, deu lhe Deos tal vittoria,que ma 
taráo muita geme a Páre Quetir, & 
queímaráolhe a quella fo11ça, & elle 
acolheofe ao mato CQ mui poucos: 
& deíl:a feira ficou tão deíl:ruido & . 
gt;eb1:ado no animo,que não ~ufan
do efperar ali maes,em dous jui1cos 
que ali eíl:auão da Iauha,fe parti o p~- . 
ra 1~,com ·determinaçã? de não ror 
nar rnaes a Malaca, & no modo de 

. fua partida teoe ra~to fegredo & af-. 
· meia, que auia tres dias que era par-

tido ern .Malaca .. E parecendolhe a 
Fernão Perez que o podia alcançar, 
foi tras elle té vazar fóra do eíl:reito 
de Sábam, per 'onáe ~lle auia de fa .. 
zer feu caminho,, & em lugar delle.:i' 
topou co1n Lacfarnaná, que ao.daua · 
ali efperando os jôncos, que vinhão 
per Ma.laca : per6 não · otrne entre 
elles pdeja , poíl:o qué Fernão Pe-
rez o feguio húa ~arde roda, peró 
que com a vinda da noite Lacfa~a-
ná ·efcaplllio per entre aquellas ilhas 
fem màes delle auerem v~fia. Ven-
do Fernão Perez que a11dár lá rnaes, 
dias, era tempo perdido, &~rrié}es 
gouerpando eela . pilotagem dos 
tv1ouro~ da terra , porque ainda os 
.noílos pilotos não cinhão nauega-' 1 

do. dagúelles eíl:~~eitos por diante: 
tornoufe pera Malaca, onde a.chou 
quem lbe GontoU· daquella t1auega-
ção, que foi Antonio d'Abreu, que 
Affonfo d' Alboqnerque tinha rnan- / 
dado ás . ilhas de ~falu ·co ( como 

- - ~ -- e[creue-
-·" 
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efcréuemos ). A viagem do qual & eíl:reiro,q forá de l~~gura até quipze 
do que elle & Francitco Serráo, que ~ legtlas. O lãçaméro ·çfeíl:a ilha Iauha 
-ia em fua companhia, paffarão , --a . he quali pelo rumo c.le Leuame & 
·diante faremos rclaç~o,guando co: Ponente, tem a primeit:a ponta 
rneçarmos a trattar eli1 o 4efcobr.i- occ~denral em altura de fois graos 
menta das'ilhas de MJlnco, onde ;_do polo do Sul, & em fere & rne}o-

-elles erão enuíadõs. E fegundo o ré- a 9utra oriental ; & aqui faz outro 
po em que elle Anton.ió d' Abrou boqueirã,o,porque fe vão concinuan 
veyo, ·que foi andando Lacfarrp.ná do a eHa primeira húa cord.<~ dellas 
atraueffando os mares per fóra das grandes & per grande efpaço con-
boc;as daquelles dous eíl:reitos Cin-· tra o Oriente. Terá de comprimen. 
-gâpma & Sabam~ _& ·afsi {er partido, to eíl:a ilha Iauha cento & nouema 
Páte ~rir pera a Iauha, pelo qual -leguoas, &·da largura não temos 
<:ahlinho elle Antonio-d' Abreu vi~ cerra- notícia, por aqnella face dó 
nl~a, foi grão dita niio o toparem:& Sul nãô fer ainda per nós nauegada:: 
mmto mayor parrirfe naglle me[mo & fegundo fama dm nàturaes, toda 

-tempn Páte Quetir, porque fe dila- a c.oíl:a daguella parte por razão do 
tara fua partida vinte di~s , [e Deos grande gol_faõ do mar do Sul; he 1de 
tl).ilagrofamente não defendera Ma- _·poucos portos,&, elks que habirão 
laca, ouuerafe de perder, polo que, a parte do Norce, não fe com_müni-
fuccedeo cori1 húa :groffa armada q cão com o Gentio daquella coíl:a, 
veyo da Iauba, comç:> fe verá no /e- cá· per rneyo da ilha ao comprimen 
guinte capitulo. to della co.rre húa corda de (errania_ 

· ' qne os 1m pede ,- & todauia dizem 
CAP l T V.LO IIIt que a largura ddl:a ilha frrá o ter-

~ Em que fl defcreut a ilha 1 au· 
ha_ : ~_., como hum Priricipe 
delta cham11,do P áte ·vnuz 
f e{ hua · mui' grclfa ar-IJ'ada 
pera ruir fabre jVfalaca; é5 o 
que os ncjfos fo6re iJfo fez.erão. 

' . 

Terra lauha .he 
húa· ílha que eíl:á 
ao Oriente de C,a 

/\ ~ .. matra : tao v1z1-
nha a ella, q e~1tre 

. ambas . fica hllm 

.ço _de feu comprimento. Gêral .. 
1nente he pouoada de pouo ido:.. . 
.lat(a, a que cl;iamáo Iaos do nome 
~a terra, gente da 1naes policia .da-
quellas partes,a qual fegundo elles 
dizem, veyo ali pouoar ~a China: & 
parece dizerem verdade, porque no 
parecer & no modo de fua -policia 
imirão muito aos-Chijs, & afsi t~m 
cidades cercadas,& andáo a F.auallo, 
& tr.attão o gouerno da terra como 
ellcs. Por"m defpois <lll<> Momos 
de Mala-cana egarão a ella, de mer-
cadores pouco & pouco fe fezcrão 
conquiíl:ad -r s , tomai-ído poíle 

da 
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das cidades 'portos de inãr' com o 
que o Gentio ficou fem nauega-
ç5o: & por caufa da guerra que lhe 

· os Mouros faziáo, começáráo de fe 
recolher pera deütro da terra ao pé 
da ferra, que diílemos. E entre algús 

· Mouros da mefma linhagem dos 
Iaos ( porqne per doutrina dos Ma- . 
layos [e .conuerteráo muitos Iaos ) 
ao tempo que nôs tomamos Mala-
ca, era o principal fenhor da Cidade 
Iapára bum per nome Páte Vnuz: 
o qual de[ pois fe fez Rey da --C,un-

. da·, corno. veremos a diante. Eíl:~ 

.como era homc:~ poderofo & a-. 
parentado, & que per niodo de cof-
fairo fe tinha feito fenhor da terra, 
tomou penfamento de vir fobre a . 
cidade Mal~ca,. vendo que a mayor 
parte dos_moradore·s della eráo Iaos, 
em os quaes elle auia de ter muito 
fauc~. Finalmenté com efl:e penfa- . 
1riento começou de . mandar fazer 
hmn junco, que feria em carga do 
tama11ho de húa das·, noílas na.os de 
<1uinbentbs tonêis:ao qual mandou 
lançar dmro cofiado , & fobre eíl:e 
OlltfOS até numero de fete , COL11 bú 
.cerr:o betume de cal & azdte enfre 
cofrado & cofiado, a que elles cha-
má.o lápez ·,com que o junco ficou 
de tres palmos de gro~'ura , de ma-
neira que em qualquer parte que o 
pofeffem,podia feruir de bum forte 
baluarte. Fazendo elle Páte Vnuz 
fundamento que quádo na prin'lei-

. ra ~begada com a muita gente que 
efperaua lc:uar, nã? podeífe , tom;u'. a 
Cidade:cotn eíl:e junco em modo de 
fortaleza fe leixa.ria cftar fobre ella 

. \ 

defendédo não e11ttãr i1e111,fair cou~· 
fa algú'a, com que a tomar_ia á fo· 
me, & alem ddle j m1co, fez o urros 
nauios, na gual obra (e detcue fere 
annos. E quando foube gue AfFon .. 
fo d'Alboquergue com menàs . ar~ 
mada & geme do que elle efperauâ 
leuar, tomara a cidade: cobrou ma-
yor animo, concebendo efperança 
de nos lc.nçar fóra, porque os mef-
mos Malayos em odio noffo ferião 
em fua ajudà.. E porque j~1 com efl:a 
cor de nos la,nçar de Malaca , podia 
encobrir [eu principal intento: c~
meçou de ter algúas intdligencias · 
com os princip'aes- Iaos que viuiáo. 
em Malaca, principalmente co1n 
Vtimntirája em .quanto viueo, & 
défp'bis com Páte Quetir & C,uria· 
Deua,que erão os maes poderofos~ 
os quaes liberalmente lhe fezeráo, 
offerta de fuas peffoas,& o feito mui 
leue de acabar, apreílàndoo muito 
que vidfo a dle . Finalmente elle fe 
fez preíl:es com nouênta velas, de 

· que.a .mayor parte eráo nau~os pe-
.quenos de r~mo de toda forte, & 
os maes'juncos : em que entrauáo 
alem deíl:e notauel que diffemos, 
outros l!lºi grandes: afsi como hú,·, 
c:m que vinha hum Iao mui pode-:-
rofo. frnhor da cidade Polimbam 
que era a fegunda pe!fo.a dcfia arma. 

·da, .ao q~al chamauao Timungam. 
E em outr0 junco vinha hum feU. 
fob~inho, que por fer homé de fua 
pe!loa)era temid~naquellas partes,' 
& afsi outros !aos principaes, rrazé-

. do todos voz que nos vinhão .Janç~u: 
da terr~, fem algui:-1 'delles fabfr ~a: 

~ensa.~ 
[ . 
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ten.çâo de Páte· Vnuz, fendo elles que elle .era vindo daqueHe dlreito, 
conuocados per dle com a vóz que tendo já fóra toda~ arrelharia que 
todos trazião: na <-]Ual armada ( fe- lemiua da fortaleza, & dlando quafi 
aúdo fam::i) virião doze mil bomés> de todo carregado & de verga d·al--
~om muita artelbaria feita. na Iauba, to pera fazer [ua yiagem : ex aqui 
por ferem grandes bomés de fundi- app01rece contra o cabo .Rachado, 
ção,& de todo lauramento de ferro, ~ he 9e Malaca obra de tres leguoas 
& àutra ~ ouuerão da India.A noua contra a India, rodo o mar Goalha-
da vinda deíl:e P~te V nuz, pofio. do de velas da ar_mada de Páte V nuz. 
que fe encobrio muito tempo aos O C]Ual de i-nduíl:ria por dar de fubi-
nol!os, foi Cabida em Malaca na ç:n-· to fobre a cidad.e, tanto que paífou 
trada de Ianeiro do anno de quinhé oefireito de Sabam1, foife cofendo 
ros & treze, a tempo que Fernao com à terra .de C,amarra, que eíl:á 
Perez d1aua de todo preíl:es pera (e defronte'de J\i1ala_ca , metendo[e per 
partir pera a India com as tres naos· entre ·as ilhas por fe encobrir,, té que 
carregadas da armada de Diogo Mé veyo fair por o rio chamado Cyaca: 
dez de Vaíconcellos: que por ferem & d.ali atraue!fou a terra de fyialaca, 

. · de armadores, per ordenança de Af- . & defcaindo com as aguoas vinha 
fonfo d' f\lboquerque ( como atras demandar a cidade per aquella parte 
fica) auião·de vir a efieReyno.com· por fegurar os noífos, cá fe foffe 
carga de ef pecearia.Sobre o qual ca'- viíl:o, cuidariáo que erão velas da 
fo [em ter maes noticia do numero India,que fica daquella parte do Po-
& poder das naos; fôrne11re por lhe nente, onde elle apparecia,& não da 
certificarem algús mercadores que Iauha, que jaz ao Leuaore de Mala-
tinbão noua da vinda deíl:e Iao em ca. V1íl:a tão grande frota, en~ende
ajuda de Páte ~rir, Rui de Brito rào os uoffos fer Páte Vnüz,& logo 
& Fernão Perez éom todolos capi- e111 continente teueráo os capitães 
táes em confelho aífe11taráo fer fer- . confdho, no qual eiure Rui de Bri-
uiço d,elRey Ír Fernão Perez c0m to capitão da fortaleza , & Fernáo 
toda a armada ef peral o ao eíl:reito de Perez ouue algúas palauras: dizendo 
§abam ,onde fe podia melhor ªJudar · Fernão Perez a Rui de Brito que [e 
delle.Pariido Fernão Perez a eíle ca- queria meter na noíTa armada co-
fo, náo achóu em tod·o o eíl:reito mo peíf oa principal, que elle' fe foífc 
110lla nem noti<::ia de tal armada : & a fua fortaleza, de que tinha dado· 
porque os no.ífos f~mpre andauão menage, & leixafle a dle vfar de fecr 
fufpeiws com ·as nouas que Ciauáo oflicio de capitão mór do mar. To- \ 
os Mouros,por as maes ~ezes ferem dauia naquelle primeiro confdho, . 
falfas, tornciufe Fernão Perez a Mà • como quem acod.e a hú fogo g~ral, 
laca acabar . de fe aperceber pera a porq o tépo não daua lugar a maes, 
Jndia. E auendo cinco· ou fois dias todos f c armarão & meterão ein 
...... - - . - --·-~- - · -- · - ·- -

osnauios~ 
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LiuroNono. Fo!. 208 · 

os nauios, Rui de Brito em a galé 
de Pero de Faria,& Fernão 'Q'erez na 
fua nao: leixan~o em gl1arda da forr 
taleza Aires Pereira alcaide mór 
ddla, Pero 'Peffoa feiror,& Antonio 
d' Abreu por doenre, que auia pou-
cos ~lias g viera de de[cobrir Maln-
co, & cõ elles atê vinte homés. Se-
~iáo as velas,c1ue [e aperceberào con-
tra P~1te Vnuz, dezafete: de q eráo 
opit~ês Fernão Perez, Ioáo Lopez 
d' Aluim, Lopo d' Azeuedo, Francif-
co de Mello, Iorge de Brito, Ioãnes 

· Irnpola fenhorio da nao em que !a, 
Iorge Botelho,Martim Guedez,Vaf- . 
co FernãdezCoütinbo, Ch~iíl:ouáo 

· Maícarenbas, & Pero de Faria, com 
qué re· meteo Rui de Brito,& Tu<.m 
Maharned tamungo de Malaça; ho-

' n1cm fiel & caualleiro em hú jmico 
da China, feu: na qual frota iri~o atê 
trezentos & cincoenra Portuguefes, 
& algús naturaes da terra homés aui 
dos por fi.êis. Partida eíl:a frota con-
tra ondç vinha Páte V noz, n1ete0fe 
hum i1ouco ao mar:, por lhe darem 
a elle a parte da terra, por verem que 
fe cofia cõm ella, como quem não 
queria perder aquella poífe, leuando 
ante íi abrigados da· noílà .frota to~ 
do los nauios meudos. Porém como 
vio o nayio de Iorge Botelho, qu~ 
po~ fer pequeno & veleiro, [e adian-
tou das outras velas, e[ pedi o de íi o-
bra ~e vinte naúios de remo, q lho 
viefiem tomar~ mas elles acharão 
tal falua nelle., que fc: tornarão are-
colher: com o qual temor Iorge Bo 
telho cobrnu maes animo de fe che 
gar a ~l!c~ ~6 ~~r ~ ~~~~ ~O'~ · ju~1co~ 

• 
rnaes principaes. Na e~eira do qual 
por [e remar bem, foi a galê de Pero 
de FJri;iJ & afsi [eruiráo ambos c01n 
arrelharia ao junco de PJte Vnuz, q 
começou elle de fe abrigar com os 
juncos que leuaua junto de íi: tê q 
chegou o corpo da noífa armaqa q 
fez marauilbas nclles, não fômente 
com os pelo.uros , mas ainda com . · 
~s rachas da madefra que ~aziáo nos 
JUncos, que rnarou rnmra gente. 
Sem em todo eíl:e teLúpo Páte Vnuz 
tirar, fômente leuar foa ·armada co..,; 
mo hum efguadráo cerrado ao 1011.: . 
go da t~rra: ré que em [e cerrando 
a noite,tomou o poufo defronte da , 
pouoação Vpi, & parte ao longo 
da cidade, como quem . queria ter 
communicaçáo com ella,& os nof-' 
fos foráo tomar o feu defronte da 
fortaleza. · 

CAPITVLO ·y. 

f Com~ P áte Vnu~ não ou: 
fando cometer a nojfa arma ... 
da, nem menos fairem terra, 
por.cõfelho que teue (e partio.· . 

. f5 Fernão Perez., foi tra~ 
elle (5 o desbaratou. 

Inda q.ué a noite· 
aos que per armas 
contendem de dia,' 

. he hum grande 
remedio pera to~ . 
mar folego do rra~; 

balho pa!fado : cadahúa deitas fro-
tas teue aquella noite táto que fazer-- · ~ - · · ·- - ew f e 

. __ 1 
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ém fe ~cõfclbar & premer, que _não hum a~1to afsinado tx:r todos em · 
(,)11Ue algum homem de armas que modo de requirim~nro, gue Rui de 

. a dorrniíle, quanto maes os capitães Bnro per hum deriuáo mandou a 
& peffoas notaueis,de qnem depen- Fernão Perez:a tanto chegão as pai-
dia a conclufaõ do que [e auia defa- xóes de comperencia <!m cafos de 

, zer. E entrr:: os noffos ouue ainda honi:a entre Ponugudes, que quan. 
mayor trabalho, que acerca dos irni do os ourros [e eJtio armádo, dtáo 
gos: cá eftes trattauão como fe aue- elles ~rn rCl]Ui rimentos,& prmeíl:os 
riáb naquelle cafo, & elles rinháo de papel &.tinta. Fernão Perez a eH:e 
contenda de paixões de jurdiçáo, de Ruide Brito refpondeo que elle 
donde farão as palauras de Fernão tinha ~litro o dia d'anres fobre ~qlle 
Perez com Rui de Briro Paral im , o cafo o que cfper~wa fazer cõ aqnclla 
qual aquelfa noite com todo los ca- armJda,de que er:a capiráo r11ór, c1ue 
pitáes em a galê de Pero de Faria era pelejar com 4qudle Iao : & dle 
teue confelho, fem Fernão Perez Rui de Brito deuia eíl:ar em a forra-

. querer ir a elle. No qual conlelho leza_, de que dera menage, & defon-
poíl:o que ouue muitos & differ.cn- derfe com a gent~, qne pera ella lhe 
tes pareceres., todauia fe. refomirão fora oraenada1 _fe os Iaos a quifeffem 
neíl:e:- que Fernão Perez deu ia man- cGmbater. E que ddl:e feu voto (er o 
dar pera a India as naos.de armado- principal,que cõuinh'1a eíl:ado d'el-
res, que eíl:auão carregádas de efpe- R ey, & hõra de quantos ali dl:auáo 
cearia, a pedir focorro, &·que neík em feu feruiço, elle tom::tra j~ expe-
tempo podiáo foíl:erfe em cc::rco:por riencia a tarde paffada no modo d1 
que ainda q aquelle Iao não fezeífe vinda da armada dos imigos: em q 
maes que telos cercados, maes rifco . en tendeo que Páte Vnuz maes con .. 

, corrião por caufa dos mantimentos ta faz ia de tomar a terra, & de fe a-
au.er na fortaleza muita gente, que judar do fauor dos da cidade; que de 
pouca. E que com nauios pequenos pelqar no mar, por iffo elle e[peraua 
que ficaffem, Fernão Perez fe deuia em Deos de o.lan~ar dali,& foa de .. 

. por na boca do rio pegado na pon- terminação era dar nelle, em rom-
te, porque as lancharas dos imigos pendo allla. Rui de Brito quádo vio 
t1ão foíiem pelo rio acima ól poyar eíl:a refpofia de Fernão Perez, em q 
gente em terra, pera vir cercar a for- tambem fe afsinarão algús capir~es 
taleza,& a combàtere1n : & gue elle da fua annada,que com elle eíl:auáo 
c~m o abrig_o da i:_onte,ónde fe faria cõfir1nando o que elle dizia: orde-
l1ua tranqueira, hcaua feguro, [e o nou em terra ~quella noice quanto 
vieílem comecer,& gu~ndo não po fe pode fazer. Húa das quaes coufos 
deffe fuf\:entar a força dos im1gos, foi, _mandar derribar da põte do rio, 
ficaualhe lugar pera fe acolherá for- per que fe paífaua da pouoação dos 
taleza. Da qual de~ermin~}áo [e fez Mouros á fortal<::za, a mayor pane - -- - .. . -- - ----- d os 
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. dos paos que poderáa,' & algu~ fica- anchoras a pique a volta de cabreíl:â 
ráo depend urad'os, pera as !an~há- te, porq_µe não .os tornaffem preÍos 
ras dos imigos, ~indague guifeffen1 nellas . Páte Vnuz tambem onde 
ir pelo rio -acima, o náo podeffem dl:aua teue feu confdho, náo fômé. 
foz.er: & afsi fez húa tranqueira no te .. com os capirães que trazia-, mas 
fim da po11te da parte da fortaleza, com algú's Iaos da cidade, de q logo 
porque os Mouros náo podeffem foi viíirado: que er~o aguelles, co1n 
vir a ella, temédo que [e Páte Vnuz CJlle tinha pratica fobre {qa vinda, o 
tomaffe a cidade, todos fe ~nião de prin_cipal dos1quaes era C,uria Deua • 

. ajuntar com elle.F<'.lmáo Perez tam.- E pofio que eíl:es o animarão m-ÚitÓ -
bem não pen fe defeí1der, masco- pora_aqudle Íeito,a que vinha,quan-
meter os írnigÕs,toda a noite gaíl:ou do foube delles como Páte - ~~tir 
en1 ord~nar arciflcios de fogq,& dar era pare.ido pera a Iauha .. & o mod@ 
ordem aos capitães como [e auiáo como foi desbaratado, ficou ·mui 
de auer no cometimento daquell'e trifie & copfo(o : porque no cc.nfe-
feito. Tomando por conclufaõ que lho delle tinha p,oíl:o grande parte 
tanto que rompeffe alua' dar fobre . de fua ef perança, & como homem 
os nauios pequenos,que lhe fi,cauã_o nouo na terrà, achoufe manco de 
maes vizinhos, & lançarãolhe den- tódo4 E tinha elle. nifio razão, porq 

. tro húa chuiqa de panellas d~ pqt,- ., Pá te Quetir .era caualleiro & homé 
. uora, bornbas,& rocas de fogo,pera aflnciofo coH:umado a fofrer noffa.s 
os queimar: porque ·cºl.!1º ellauáo armas, & fem d'uuida [e elle não fo_ 
apinhoados, primeiro<] [e apartaf- ra ido,ou Páte Vnuz o topara no ca , 
fem hús dos outros, ·auiã_o de arder minho, tornando com elle muito 
muitos. E leixando efies em poder mal nos ouu_era dé fazer. Mas per-
da fo.go, tX. em fouor delle os feus mitti9 Dcos foa ida, & que fe.náo 
nauios peq.uenos,que com a artelha · :encontraffe com elie, por liurar ·os 
ria de!atinaíJem os I~os, pera o não noífos de tanto perigo, & maes fer 
po~erem apagar, cõ as outras velas caufa ddle Pái:e . Vnuz fazer . o que 
grandes iria elle ,,demandar os . prin· fez : com que Fernão. Pere·i ouue 
ci.paes juqcos, onde deípenderiáo delle vittoria per m'odo 11ão cuida-
quãta p&luora teueílem > & per der~ do. _E o que tambem caufou a Pát~ 
ràdeiro os iriao abalroar: & o maes Vnuz temor .. foi o_grande daqno q 
o tempo daria confelho, & Deos recebeo nufeu jm?co, que elle cui~ 
t$ria cuidadô delles,pois confeffauão daua fer búa. rocha-; & que não auia. 
o feu nome: E porque temeo que ós artelharia contra elle: porque algús 
imigos de noite os vi~ffem cometer tiros de efperas o tomarão per parte 
alem da vigia que elle Fernão Per~z · que lhe entrou .dentro o pelouro , q 
encomédou aos capitães: mandou- lhe matou muita gente. E alé ddl:c 
lhe que dh:u~ge'-1~ · t?.d?s c~n1 ~~ , ~a1:1~19 que ~ecebe'o }jid ·a fortal~à~ 
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das noffas .i1aos~& õ animo daquel- ou peqÚenas : porqnc qualquer das 
les que i'áo nellas, que tão oufada- noífas naos cometeria lbalroar cõ 
mente fendo táo poucos,cometeráo o feo junco. E pois qualquer deíl:es 
a crrandeza da fua frota : de manei- modos que elle cometeffe por cau~ 
rà

0que cõ a expc:riencia teue mayor fado gráde apparato que trazia, def- . 
·opinião de nós,& menos efperança efperaua às noílos, com qqe lhe da .. 
do q trazia, & uão t~nta facilidade, ua dobrado animo do que tinháo: 
cômo C,uri;.i Dcua,& os outros Iáos · deuia ellc Páre Vnuz comerer eíl:e 
~he promettâo per cartas. Finalmé: negocio não tanto~ força de bra-
te auido confelho fobre o modo q ço, mas com parte de prudeaci~,& 
teriáo em cometer a no{fa armada, de vagar,& não tão aprdfado como 
& maes a fortaleza, paffodas muitas vinha. E perl não cair ndbs coufas 
duuidas & debates,o rnef mo C,uria que apontaua, lhe parecia que elle 
Deua vendo a!gnm receyo nos prin- Páre Vnuz fe dellia tornar ao rio de 
cipaes Iáos, q viflbáo cõ Páre Vnuz, Muar com roda fua frota, & na en .. 
lhe reprefentou a ~efolução do que trada dellc leixar todolos júcos gran 
deuia fazer, por algús inconuenien.. des, por [er lllgar efl:reito, onde os 
res que dles apontarão : & princi- nollos não fe auiáo de meter ; & e-
palmente por elle feguiar fua fozé- H:aarmada eil:aua ali fogura ,& os nof 
da,temendo a natureza.dos Llos,que fo.s cõ temor 'de a terqn nas co{bs~ 
faindo cm terra, o poderiáo foquear não auião defumparar a fua por aco-
por efpedida,ora lhe foccedeffe bt:m dirá forta}eza. E cõ as oatras velas 
ou mal n~ cafo. A qual refolução · m.aes pequenas podia vir de noite~ 
foi que ~ elle Páte Querir. lhe náo & Cair em Lerra na pane de Ilber~ 
conuinhafair em terra a tomar a for onde tinbamos afortaleza,~ elle 
taleza,porgue ainda que reueíl'e cer- C, uria Dena com todolos qJJe ali 
to poderfe fazer, corria a fua ar'mada · efiauão ,& outros muitos de fua va,. 
rifco de os nolTos a queimarem, & lia que auia na cidade, pelo rio aci-
fendo afsi\ dle fi.Gltla o cercado & ma onde não foffem viíl:os em jan-
desbaratado,' & nós os vencedores: gadas fe paífariáo a ella, pera junta..' 
porque como â vida daquella ·cida- mente comer~rem ·a fortaleza. E 
de era os mantimehtos, que lhe vi- quando a fortuna l.he foffe.táo con-
nb~o pelo mar, tanto que lhe po- traria, que per cõbace ou per fome 
fdlem a mão na garganta da ·entra- a não podefle tomar,& vendofe elle 
da delles não tinha maes folego. em algúa gráde necdsidade per rer-
Tarnbem pelejar có as nofi'as naos, ra, lugar que os no fios náo auiáo de 
a elle não parecia bem, por fermos cometer, fe recolheria na fua prin-
a .maes . oufada gente que elle ti.n ha cipal frota, que lei4aua etn Q rio 
v1fio, fc:m ter coma com muitas ou Muar: & os nauios pequenos, por 
P.º~cas !e!as ~ nem/~ ~r~o grand<."~ f~~~.~ leues com fe acharem def pt;· 
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,jados a força.de te·n1o em húa a per- rão bradar: VittoriaJ-virtoria,fogem; 
tada dos no!los nauios lc:uem~nte {e · & desferindo Fernão Perez a foa ve-
podiáo recolher a eHe. Pratiqdo e ... ' la ,dizendo: Santi~go,a elles,foi cou-
fte çonfelho dcr C,uria Deua, achou ·[a marauilhofa o que niffo cadahú 
Páne Vnuz ql'.!e era o melhor q po.. fez,& feria a nós mui difficulrofo ef-
dia rc:r, fegundo via a.dirpoftçáo das cr~uer a oufadia, animo, diligencia, 
coufas, & niffo aílentaráo wdolos & aíl:ncia,gue cadahum teue naquel 

·{eus·capitães. E porq os noífos não .le feito. Baíl:e Caber em fomma que 
. fentiífem fua parti.da, roda aquella afsi fc auiáo os noffos poucos nau~os 

noite ouue _na frota delles tantó tan- entr.e aquell.e grande numero deve-
ger dos feus íinós & inílrumentos las, como fe hão os lobos em hum 
de guerra,& grande vozaria de ca~- pegulhal de ouelhas:porq_ue os nof-
tares ,q dhugiáo as orelhas dos nof.. fos não faziáó maes que chegar aos 
fos: & quando veyo ante manbaã, nauios pequenos, & lançarlhe den:. 
c:i1:1e lhe a maré corneçou a fcruir, q tro fogo có os artificies que tinháo 
elle leixaua o poufo por fer menos feito, & paífar auante, & os imigos 
fenridos, foi tamanha a grita delles, · fem modo de defenfaõ Cem fazerem 
que cuidou ·Fernão Perez que parte caminho do rio_ de Muar co1n olho 
àa armada tinha tomado terra, & a . 1.10 junco de Páte Vnuz, que posa 
grita era final que a ontra o vieffe ·proa pera o eíl:reito de Sabam cami • 
. c;otneter. E de Fernão Perez,& toda nho da Iauha, todos o foguirão. E 
:t fua armada. eíl:arem com o te'nto ainda por [egurar fua peífoa,quau.do 
êm terra por caufa defbs gritas, & vio q da fua frota par~e ardia emfo-
cm íi meffno pera o gue fobreuie[e: go, & outra era metida no fundo: 
teu.e Páte Vnuz tempo pera [e alar- man4ou aos principaes juncos que 

_ gar ao mar, epfiandofe no caminho leuaua, que fo achega!fem a elle, te. 
que auia de leuar. Porém como iíl:o n1endo fer abalroado, ou ao menos 
era ante manhaá, & a luz da alua metido no fundo com a artelharia, 
molhou a fua armada que ainqa 1a por maes lápez que o cofiado do 
. á viíl:a dos noíios:·entendeo Fernão feu junco tinha. Fernão Perez quatl· 
Perez que os tangeres de roda a noi- do vio o modo q Páte Vnuz ti1~h~ 
te,& grita d' ante manhaã1 fora arti- en1 [e fechar entre os juncos, & qué 
ficio, por não ferem fentidos que [e fegundo a grandeza do teu, não.lhe 
querião p-artir : & por final que le- podia fazer danno fenão com .a arte: 
uauáo temor, vio muitas ancborJs lharia,pos a proa no fegundo junco 
ficar no poufo,que não poderão le- da frqta, que era do Timungão fo .. 
uar. E porq qu~m dá coftas, dá ani- ' nhor da · cidade Polimbam ·: & em 
mo:afeu imigo : foi tanto aluoroço chegando a elle,o enueíl:io per hum 

_ ~mos noiÍos, que jilntarnéte afsi na cofiado, & como áilharga delle fa 
fórtaleza c91110 na armada ,co1neça- [eu fobrinho.) que diífemos por fua 
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tiuJlhniá ter grande nome entre os auerá mão vafüba,láçJráorc-:ao m~~r; 
Iáos : tanto <} yio Fc-rnão Perez af- com que os juncos ficarão vaz_ios . 
fcrrJ.do coh1 o tio,afierrou o elle pe- delles, & cbeyos de muitos mantí-
lo omro cofiado,de m;ineü·a que fi- roemos, gue os noífos leuaráo p~ra 
tou Fernão ·Perez com a fua naucd Malaca deípdis qne os juncos forão 
entallado entre ambos.Peró elle não queimados naqut:lle lugar. Fernão 
·femio a entrada que dk Jáo fez nd- Perez tá to que ouue a vittoria defles 
la, por andar j~ na popa d9 junco dous juncos,q eráo os principaes,fe-
do tio ás lançadas : no qual tempo guio a Pá te V irnz :_com .fundaméto 
pela proa do mefmo junto entrou de ás bombardadas o meteré no fú_ · 
Francifco de ~1ello. O Iáo mance- do, ou ao menos deíl:ruirlhe a ma-
ho como era caualleiro, vendo que reagé, cõ que ficaria decepado pera 
eHes dous capitães cada hum per foa o tomarem ás mãos. Peró-não onue 
p~i.rtc entrarão o tio, & andauão pe- effeito fua tcnçáo,porg veyo Cobre a 
lep'ndo com elle, fem fazer conta . tarde búa rrouoada tão furiofa,c] an-
da nno de Fernão Perez, íenáo como te ell es qLiiferão contender bús com 
qu_e .lhe feruia de ponte_ com alg~s g os oµtros cotl1o andauão,que cõ el-
o ieguirão per ella, paílonfe ao jun- la:porq como veyo fubita,& tomou 
co do tio :.onde _entre todos andaua a todo~ defcuidados, & maes meti-
a peleja tão trauada:,qoe não [e fobia dos em pelcjJr, q no temor della, fc 
determinar qué era fenhor dos j un- os nolfos reuerão algum faluaméco, 
cosJnem os fen hores das nau eras dos foi por não trazerem as mãos corta-
noílos,por todo~ andarem já miíl:u- das do temor, & do ferro, como as 
rados. No qual tem Jorge Botelho traziáo os Iáos,& por iffo foráo rnaes 
acertou de vir em a fua carauella: & leíl:es em màrear füa$ velas. Finalmé 
vendo a nao de Fernão Perez ental- re Fernão Perez com dia. correo pe-
Jada entre os juncos,entrou per bar. ra Malaca com a mayor parte de.fua 
do do fobrinho do Timungam) & frota,& outros per e!fas abrigadas-de 
veyo[eencontrar com F~rnão Perez, rios:fomére Iorge Botelho,& Tuam 
que acodia á foa nao,que lhe entra- . Mabamud Tamúgo de Malaca, que 
uão muitos Iáos nella. Finalmente fe acharão ambos cõtr~ aquella par-
todas eflas cinco velas bordo com te pera onde correo Páte Vnuz : ao 
bordo,& os capitães mão por mão, qual não poderão f~zer rnaes dãno,q 
andarão hús dentro & outros fóra queimarlbc cinco Otl [eis pangaj.oas 
t-áo trauados entre íi per hum gran- que o feguiáo,porciue tin hão já def-
d~ efpaço, ré que não podend~ os pefa toda .a poluora, com que o po-
Iaôs fofrer maes o ferro dos noffos, d'iáo offender. Iorge Botelho vendo 
começarão de fe baldear em lanchá- quão desbaratado eíl:e Iáo ficaua, & 
.ras & pangajoas que traziáo derre- que tornando fobre elle cõ poluora 
p~r d~_ ~ : ~ os que não pode~áo o. podia meter 110 fúdo,, veyofe logo a 

Malaca 
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Malaca dar conta diífo a Rui de Bri-
m, por Fernão Perez não f er inda lá~ 
& poíto q Rui de Brito o n'ã~ que-
ria prouer de poluora,& coufas que 
~lle pédia, . áuendo que (ua·rornada 
a,proucitaria J4 pouco, porque o·Iao 
ndl:a foa demora de ir & vir, feria 
poH:o em faluo,todauia lhe mandou 
clat o .necefÍario,& ifl:o a reqmrin:ié.-
to do Gentio Nina Cheru, que di!Te 
~ue daria polo junco de Pátc: Vnuz 

' -dez mil cruzados. Peró com quanta 
diligencia lorge B.otelho mffo foz, 
c0rrendo maes de quarenta leguoas: 
já não achou Páre Vnuz, o qúal fe 
posem faluo t1a Iauha em a cidade 
Íapára,& ali mandou varar o junco 
por memoria de foa peffoa: dízédo 
4 baH:aua pera a ter por tnuitos tem. 
pos, verem como aquelle junço fi-. 
cára da peleja ·que teue com os Por-
tugutfes.Os quaes ainda que teueráo 
e.fl:a tão illuíl:re vittoria delle,não foi 

· fem cuil:a de muitÓ faógue, q todos 
naqu'elle alcãço derramarão, cá não 
ouue capitão que não ahalroaffe jú-
co,& fezeífo a(faz de foa peífoa: on~ 
de morre~áo algús dos nofTos;prin-
cipalmente com Ioão L,opez d'Al-
uirn, & Martim Guedez, que fe vi-
rão em grão .perigo com os juncos 
qu~ abalroarão. E muito mayor_Fer 

. uáo Perez, que foi derribado & fen-
do,efiando hum.bom pedaço mcyo_ 
atordoado de hum arremdfo q l'he 
fez~ráo de cima dos caHelios do jú-. 
co: & polo ajttdar, morreu Simão 
Affonfo,que·foi a peffoa maes pc.i.1-
cipa:l que naqudle feito, perece- L·Fi-: 
nalmente elle foi tâo .1tlotalild J . que, 

~!Tombrou todo áqí.1elle Oriente,~ 
nelle acabou a guerra qt;re Í:inhamos 
com os Iáos,dos quaes-.Malaca ficou 
defaffombrada,porque como he gé .. 
te mui vizinha a ella,& faõ fenhores 
de todolos maririmenros de q~e fe 
ella mamem,& maes faõ hon1és ca-
ualleiros & poderofos : todolos ot.i ... 
tros rebates q teuerão d' elRey ~fa~' 
hamud pelo te·mpo e1ndiante,teue-:' 
ráo em 'pouco -em refpeito .do ·per~
go q pafiarão por caufa deíl:es do.us 
Iáos .Pá te ~tir,& P~te Vnuz. ~er .. 
úáo Perez como efl:aua meyo carre~ 
gado pera (e partir pera a Indi~ ( fe-'. 
gundo diíl:emos) em poucos dia~ 
{e tornou a perc~be_r de todo , & 
entrego e a capitania môr do mar a. 
Ioáo Lopez d' Aluim , a quem Af-
fonfo· d' Alboquerque prou~o della~ 
partio_de Malaca com tres vel~s car-
regadas de e[pecearia : dle em húa,, 
& nas duas Lopo d'Azeuedo,& An 
tonio d' Abreu, que vinha de def.co-
brir Maluco. E pera dar mayor cõ ... 
tentamento a Affonfo d'AlboguerqJ 
~om foa chegada , alem de ir carre-
gado ,das· vitt9tias que: om1e naquel-. 
las partes_,& de efpecearia,(endo tan-
to auante como os baixos ·de Capa-
cia,topou Antonio .de Miranda d' A 
zeu~do,que vjnha d0Reyn9 derSiáo: 
com que leuou tambefn outra car-
ga de todalas nouas que dle Affon~ 
ío d',Alboq.uerque dp~raua daçiuel-
las partes, onde mandára feus men ... 
(àgeiros &_ de[cobridores, ante que 
fr partiífe de Malaca. Afsi como An 
tonio d' Abreu cõ Frnncüco Serrão 
de(cobrif Maluc~J& Gomez.d' Acu~ 
~ - . Dd 3 nh.t 
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nhã a eJRêy de P~gü:que era já vin-
do em o nauio que trquxe maqti-
n1entos a Malaca (como fica a rras) 
o qnal i'a com elle Fernão Perez, & 
Antonio de Miranda com Duarte 
Coelho a Sião: o qual Antonio de 
Miranda poíl:o que não vidfe em 
companhia delle Fernão Perez, & 
fezeffc [eu caminho pera Malaca, 
mandoulbe cartas per elle, o qual 
chegou a faluamemo á Incha. E por~ 
que em outro lugar ( frgundo Já a-
pontamos) [e ha de fazer rel:ição do 
caminho, & coufas éj Antonio d' A-
breu fez naguelle defcobrimento de 
Maluco : leixamos de a fazer ac1ui, 

' & tambem o que fezeráo efloutros 
em P~gll, & Sião : porque a di(pofi-
ção das coufas da hiíloriJ tem lugar 
proprio,por guardar a qu.al ordem, 
lei~amos o que ora ocorreo na che-
gada de Antonio de Miranda , & 
procederemos ainda hú pouco nas 
coufas de Malaca té quaíi todo o té-
Fº que Affonfo d'Alboquerquego-
uernou. 
' . 

CAPITVLO VI. 

!f Como a fortaleza de M ala-: 
· · ca per aflucia de hum criado 

d'e!Rey .lldaharnud efteue em 
termo de fer tomada : f5 do 

que ft maes pajfou te chega 
da de 1 orge d'.A lboquer 

que, que foiferuir 
de capitão 

dei/a, 

.. 

LREY . M AHA~ 
mud,gue foi de Ma-

!1G' .>t'J
11 

laca, Cabida a vittoria 
, .. ~~ ~ 1 rr. 

l i'&~ ~.i-~ ", 11 ciue os no nos ouue-1;, ri t<)I ' -j , e ~ 1 rão de Pare Vnuz . , 
poíl:o que c:m algúa. maneira o def..: 
ef perou de fe tornar reíl:ituir em feu 
dbdo , vendo Páte ~tir deíl:rui-
do,em que elle tinha t:ima confian-' 
ca & afsi frr deíl:ruida tamanha po " , 
tencia como eíl:e Páce Vnnz trazia: 
era a elle argumento que todo o po-
der daqudle Oriente não poderia 
lançarnos de Malaca. Per outra par- · 
te teue grande contentamento da 
deíl:ruição de Páre Vnuz,porgue enJ 
tendeo que a fua vind:i tão podcro-' 
famentc a Malaca, não era pera elle 
Páte Vnuz lha entregar, [enáo pera 
[e fazei; fenbor della: porque entre 
dles ame deH:e feito não precederão 
recados nem obras, per~ delle ef pe-· 
rar tamanha amizade,que por caufa 
delle Mahatnlld fezdle tão grande 
defpefa. Confeffando publicaméce 
querer ante que eíl:eueffe Malaca em 
noílo poder,que dos Iáos:cá por fe-
rem tão vizinhos , tinhão as forças 
mui perto pera fuíl:entar aquella ci- , 
dade : & nós ainda que tiueíTemos 
nues poder nas armas ·, .o adjutório 
das outras coufas pera continuar 
guerra per mui tos annos , !a deíl:e 
Reyno de Portugal, que he no firn 
da terra tantas mil leguoas de Mala-
ca, a qual coufa lhe daua ef perança 
que em hum tempo oy eín outro fe 
auia de reíl:ituir. Co~ o qual funda. 
111ento fempre andou ~derredor da 
cidade auexandoa ora com rebates ' - _. ___ ·- - ~ . de" 

- ' 
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de fuas armadas:ora com lhe tolher cosJque fe auiáo por mui certos etn 
os mantimemosJ & mudando· o af- Malaca, veyo e.lle ter a ella em húa 
fento defoa peífoa:.ré q per derradei lancbâra, 'íimulalido que vii1ha fo-
ro [e foi aílentar de viuenda em háa gindo da ira d'elRey por más infor-
ilha defrõre de Cingâpura chamada ·mações que deli e tinha : & foife a-
Biram, nome g os MalayoS' cham.áó poufentar per licéça de Rui de Brito 
á lúa, por_ a mefma.ilha ter a feição na pouoação de Yl·her, mo!lrando 
da lúa quâdo he meya.E'porq á for- ter antiga amizadé cõ. Tuam Colaf-
ça de armas tinha per muitas vezes car. E por não· perder re1npo,como , 
tentado cóno(co foa ventura, quiz vinha prouido de joyas & brincos,q 
experimentar g rala teria per modo dão entrada em toda parte , ora cõ 
de ardif em q o meteo hum 'fua1n ~lles ora com dar ard1js leues a Rui 
Maxeliz Mouro, Bengala de nação de Brito contra elRey Maharnud 
& homem mui fagaz & aíl:uciofo, começoul ogo laurar foa peçonha; 
muito aceito a elle, como hum dos ele -maneira qlle entraua & íài'a. na 
1naes princ::ipaes q lhe gouernaua fua fortaleza mui familiarmente cotn . 
cafa. O qual ardil foi q dle Tuam Rui de Bnto. E tomou logo por 
Maxeli~ auia de fogir delle Rey Ivfa- camella de não fer fétido,ir a fua cafa 
hamud c;bm timlo·de ~ggrauos, & pela féíl:a quando a maes da gére fc 
fe aúia de ir a Malàca, moHrando q recolhe a repoufo , & maes ·andar 
quer~a ali viuer entre nós, e1n 'com- fempre mu_i acompanhado moíl:ran ' 
panhia dos quaes el~e [e podia vinga.r _do que fe temia de elRey Mahamud 
elos aggrauos q tinha recebidos : & . dentro em-Malaca o mandar matar,, 
àefpois que foífe acepto na terra & por elle fer ho1i1é que Cabia parte de 

, teueífe entrada com o capitão mór, feusfegredos. Tanto q e!le Maxeliz 
nabalbaffe ·per qualquer modo que teue fegura eíl:_a entrada _com Rui de 
podeffe de fe meter na· forralezà: &. Brito, "deu logo diffo coüta pet fuas 
pera o ajudar naquelle cafo; da fua cartas a elReyio qual lhe refpondeo 
parte deíle conta a Tuam Colafcar, que a ramos dias da lúa comei:eífe o 
que era o principal Iao fenhor da cafo, porq pera e:íl:e tempo lhe má~ 
pouoação Ylher na parte da fortale daria focorro com füa armada, & q 
za. Aífentado eíl:e ardil entre ambos enrretáto baíl:aua o fauor de Tuamf 
fem peífoa algúa o Caber, porq não Colafcar. Vindo' ef\:e dia,como Ma., 
ouueífe fuf peita da partida delle Iv1a- .xcliz tinl~a aquella facil- entrada ni 
xeliz: começou-elRey publicamen- fortaleza, pela [éf\:a foife a ella leua11· 
te . de lhe fazer algús aggrauos per do feus homés, q. coíl:uinaua trazer 
cfpaço de dous rnefes, moíl:rando em guarda de foa peffoa:& chegan-' 
ter fabido que o roubaua, & andaua do á porta, que lha o porteiro abtiO: 
em trartos comnofco. Fjnalmente como a peífoa familiar, entreteúefc: 
como os aggrat10~ fo~áo tão publi- hum poue-o,mofirando-que efpedia-

P- d 4 os [eus1 
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'J)a Segunda Decada 
os [eus,& queria meter trés ou qua- gem, que era [eu principal i1:rento. 
tro : hum dos quaes era m~mcebo Tuam Colafcar que eH:aua dperan-
de bom parecer·, & vinha vdlido do cõ Íua géte junta,d1a hora:rarno 
corno molber, dizendo que lcixaffe Gºe ouuio repicar.o fino' da forrale-
tnrrar aqudlcs que leuauáo aquella - za, acodio logo, parecendolhe que 
moça pera o c:lpiráo. No qual entre- Maxeliz eíl:aua cm poder da torre: 
ter de porta abcna remeteráo os cria peró quando chegou á porta da for-

. dos de Maxeliz, & enrrar:io dentro takza ,& foube elle [er acolhido,dif-
merendofe ás crifadas com o portei- fimulou a vind:i, dizendo de fórJ a 
ro, & tres ou quatro homés q dh- Rui de ~riro,é] coufa era aquella)que 
uão no pareada fortaleza,,& elle fu- vinha ali por mmir repicar, q man .. 
bio com algús delles pela eícada ~ci- daua foa merce g fczcfie cõ aguella 
ma caminho da torre da menJgem, genteéjrrazia. Ruide.Britoperóque 
~nde pouíaua o capitão:& por acha enrendeo fet elle fabedor do cafo,a-
rcrn a ;porra Í!:cbada, por Rui de gradcceolbe fua tão breue diligécia, 
Brito a 'fecbGr Cobre li quando femio ·& affoffegou todo o aluoroço da. 
a renolra de baixo ,defcorrcndo elles cidade, porém def pois qnifcra elle 
pd:.is c~íàs dos officiaes,forão dar na per juíl.iça ao modo de Vcirnutirája 
do alcüde rnôr Aires Pereira, e] não matar eH:e Tuc1m Colafcar, & ante 
teuc outra faluaçáo, fenão lançarfe dellc C,uria Deua· polo que fez corn 
per húa janella,por ir focqrrcr a Rui Páte Vnuz:mas os capitães & fidal .. 
de Brito : & ncH:a cafa ·matarão a gos ,cõ quem elle fobre efie cafo teue 
M íl:re Iorge 6.íico; & dous homés cófelho,náo lho cõfentirão: dizédo 
àe frroiço, que efiauão.com elle. E q p9r ferem as principaes cabeceira~ 
os q fic~ráo en1 baixo no patco,ma- da cidade, com fua morte fe defpo-
tarjo guatro homés, & Pero Peffoa uoaria, gue naquelle rempo fe auia 
e] foi o primeiro gueacodio á porra: de difsimular cõ dles té as coufas da 
o qual eíl:aua cõ o ferrolho na mão cidade tomare·n~ maes affento, do q 
pera a fech~r aos Iáos,éj Nfaxdiz tra- tinhio. Erão neíl:e tépo idos a Bin-. 
2ia nas cofias em fua ajuda. Rui de tam com duas carauellas,& tres lan-
Brito a eíl:e tempo ainda que em pé, cháras com até cincoei1ta homés de 
andaua bem doére,& logo naquclle . peleja J Jorge Botdho, & Vafco da 
primeiro rebuliço cuidou fer maes; Silueira: pera ver [e podiáo fozeral. 
peró quando vio q fomente dez ou gum danno ~s armadas q elRey rra .. 
doze homés o fazião,afsi como po- zia naqudla paragé,impcdindo não 
de acodio có algús que acordarão, virem velas a Malaca, & fazelas ar.., 
& jazião per effas cafas dormindo ribar a Bintam, onde :elle efperaua 
por fer pela féíl:a, os quaes fezeráo fazer todo o tratto . q fazia nelb. O 
fugir Maxeliz & os fcus, vendo que qual quando vio eíl:as noffas vel::is 
eã~ i1oderã~ ~~m~r a !~~r~ ~~ m~1~a fob~e,~eu ~porto,,por!fer n~ ~empoem 

que 
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que dle eihua e(púando .recado do mada d'dRey :de Bintatn, pera lhe 
feu Toam Maxeliz,creo verdadeira- defendt-r aquclle arribar de velas qne 
1nei1te qué o cafo era dcfcuberto ao fazia. Com o qual modo atormen-
capi::ão Rui de Brito,& gue por efle . tou ~anto a elRey, gue como ho-
refpeito mãdai1a aqudles nauios fo.- roem de(ef perado pola.muira fome 
bre feu porto,pera offenderem a ar- que padecia,com lherolbermos pro-
mada q dle auia de mandar ~m fa_ ueríe de mantimentos:rna.ndou p~-

. uor do cafo: a qual elle tinha de to- dir a Ru~ de Brito concerto de paz. 
. do preíl:es , & não oufou de a man~ E .c:omo elle attribu:ia a caufa .de.fda 
--Oar fai~ de deptro,temendo g a noífa defiruiçãÓ,a fq1 filho & genros,em 
~rmada era toda idri áquelle feito,& üão confentirem 9ue elle 01i1entaí're · 
que lhe lançauáo aquellas cinco ve- paz com Affçmfo d' Alboquerque, 
'las diante, pera elle lançar a fua fóra. quando chegou a l\1alaca: oúue en-
Iorge Botelho, & Vafco da Silu~ir.a tre elles tanta, differença fempre,qué 
Nendo o fitio onde elRey rinba fel· ndre tempo da paz que mandou 
to húa fortaleza,& que a foa armada pedir, dizem que afogou o filho 
dlaua dentro ·de húa eíl:acada, que . com húa touca. ElRey de .Campar 
de m~ré vazia os na ui os fica·uão m~- pofto ~ue f oífe feu fobrinho & gé-
tidos na vafa,& as efl:acas de manei- ro, polos n1odos que .lhe via ter, & 
·ra que parecia bú labyrintho o ~a- princip~lmente a,cerca do ddio que 
11al que fi.caua entre ellas per qnde tinha a feu proprio filho o príncipe 
entraüáo & Íéúáo os ·nauios: não lhe Alodím, não quiz frguir fuas cou-
pãrc;ceo coufa que podeífem come- fas :,ante por fegurar as proprias, & 

. ter, por a pouca poífe que lcuauão, ná.o víucr aíl'ornbrado de nôs comô 
& tornaráofe a Malaca.Rui de Brito genro fou,(.fegundo efcrenemos) e-
ciuai1do pá dles foube a força que fiando Affon(o d' Alboqu~rqlle e111 
clRey tinha feita, & quão brigofa . Malaca, com.hum prefente :qoe lhe 
& defenfauel era,afsi pololfitio como enuiou,fe offereceo querer viuer e11't 
pela induíl:rii;t & trabalho dos ho- Malaca, corno vaífallo d'elRey d_e 
mês,&, q fegúdo lhe algús Mouros Port11.gal,a vinda do qual por. então 
rlizião, dtáua aquella ilha Bintam não ouue effeico .. P<.':r6 fabendo el:.. 
cm paragem que fe podia fazer ou- le o que fe dizia co~o afogára fou 
tra Malaca, com elRey trazer ali ar- filho, determinou de fe vir logo 
n1ada, que fezeíle arribar ias naos a pera Malaca, temendo a maldad'e 
ella: dobrou a armada qu~ João Lo- do fogro : & pera iíf o não fe~ 
pez ·d' Aluim trazia, pera ás vezes maes que cô~o homem fegurct 
a repartir ein partes,porque náo ou- fem caurclla algúa rnererfe com 

. . udfe algum daqu~lles dous canaes Pero de Faria, que com bfia anl)a-
Cingâpura, & Sabam, ende fe não da andaua no dheito .. de Sabam} 
achaífem noíl'os ~auios cont[a a ar- O _qual chegou a fyfalaça na entrada; . - ~ - -· . -· ·-· ... ~ . - J 
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i<le Iulho do anno de quinhentos.& dos outros cattiuosJ& .aísi na tonu~ 
quatorze: a tempo que era vindo da da da cidadeldifsin1ulauáo com elle 

. India Iorged'Alboqucrquc filho de ré vir eíl:e recado de Affonfo d'Al-
Ioáo .d'Alb0guerque pera capitão boqt'lerque. Nina Chern como por 
·da cidade, & eíb.ua já em.po!Te del- fuas culpas andaua vigiado de o 
la,& Rui de Briro ·efperand6 tempo tirarem do cargo, tinha fuas__intel~i
pera fe viirtpera a Inclia. E porq Iorge gencí~s,tanto q chegaua algu na mo 

.d'Alboquerque le\ilaua recado cleAf- da India pera faber fe mandaua Af-
fonfo d' Alboquerque do modo que f~rn{o d' Alboq~erque bulir cõ elle: 
. aúfa dexer cõ dte Rey de Campar, & oomo foi cer,~ificado do recado q 
{e lhe ma-ndaífe cometer q fe queria vinha, teue maneira qu_e por ~f paço 
:.Vir viuer a .Malaca, po.Jo q já tinha de oito dias [e não denunciaffe que o 
.. paffado có elle, quando [e mandOu mandauáo rirar do officio. No qual 
"Offerecer pe·ta i{fo :·em ·fua chega.da tempo em hú terreiro grande man-
•t zlbe. muita honra, peró não ficou dou fazer hum cadafaHo de madeira 
;elRey de Camp~r · daguella vez em càberto,& roldado de muitos pan~ 

·Malaca, snre [e tornou logo con1'o nos de feda & ouro, & delle té fua 
pratico~ algúas coufas cõ Jorge d' Al ca-L1 foi à rua rol dada da mefma for. 
boquerque do modo gue fe auia de (e .: & a húa parte do cadafalfo no 
ter cõ eH-e, vindo aífenrar fua cala em chá o mandou pôr hua mui grandG · 
Malaca~ Em quanto ,'eH:e recado.foi C]Uantidade de Jandalos brancos, 
á India,& tornou refpofla de Affon- vermelhos,~ lenhOalóes,peraarder 
fo d'Alboquerqué·J elle eHeue em tudo gu:indo foffe tempo de lhe po-
Campar:a qual refpoíl:a foi mandar r~m fogo. Acabado_todo efte appa-
cl1e a Iorge d' Alboqu-ergue q deíle tJro,pera o derradeiro dia q fe lhe a-
a eíl:e Rey o officio,que Nina Chern cabaua o termo que pedialconuidon 
Gétio tinha. E a caufa porq lho má- todolos feus amigos, & ajutuou foa 
daoa tira.r,tédo tanto beneficio feito · Íamilia,éj era grailde, toda vdtida de 
a Rui d.'AGwjo, por CUJO refpeito o feíl:a, & eHe dos maes ricos pannos 
clle ouue,foi porq a gente nobre d~ de ouro que pode auer : & pan.io d~ 
Mala'Ca fc fria mal feré .gouernados fua cafa indo por aquella rua tolda-
per elle,q era homem de pouca for- da, a qual aquella hora eíl:aua cu-
te,& [e em algGas coufas lhe querião berto o chão de roda1as B.ores & 
irá mão:,ás taes peíToas rnandaualhe cheiros do carn po. Chegado coni 
dar hú certo genero de peçonha, cõ dh pompa ao ca4afalfo, onde era 
que engafecia~ & em mui pouco té- quaG toda a cidade ver aquelle a.,. 
po morria: o que [e Coube ter feiro a él:o, de gue ajnda não enrendião o 
tres ou quatro mercadores princi- fim , fubio(e a elle , & começqu 
paes: & polo muito feruiç-o q ünha cm mui alta voz dizer as coufas 
[cir~ na f~~~~ção ~~~ui d:A~aujo,~ que po~ 1~~~ fezera,&.os ptrjgos que 

por 
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por. iílo elle p~ífara, por rneritos d:is 
quaes coulas Affonfo d'Aíboquer- · 
que lhe dera o officio gi.1e tinbade 
Bendára)que dle tê aquelb hora [er-
uíra: o qual ( fegundo lhe era dino) 
eUe mandaua gue elle nunca o fer~ 
uiífo· maes, & foffe dado o officio a 
outra peíl~)a.E porque elle não que-
ria ver aquella injuria.executada c;m 
a fua,era ali v indo)pera moíl:rar que 
o fogo que todos vião .acendido na-
quelle fandalo 3 era maes poderofo 
que todolos príncipes do nrnndo, 
porque elles pocháo tirar oflicios,& 
vida,& o fogo fe queimaua o corpo, 
recebia em G a alma; & como era 
efpirito & crearura de Deos, & elle 
a 'ia aprefemar a [eu creador,onde ti-
nha perpetu~ gloria,& quanto maes 
afHigida neíla vida, rnayor a tinha . 
lá,: & efia lhe n~o podia tirar o grão 
cápiráo Affonfo d' Alboquerque,por . 
maes poderõfo que foffe na India,& 
com iilo fe leixou cair no fogo, on-
de [e fez cinza. 

CAP I T _V, LO VII. 
~!" (omo 1 orge d'eA.l6oquerque 

capitão de Malaca rnandou 
· per Ah_edelá Reyde (arnpar 
per a feruir ojficio de Bedár a: 
f5 quanto e!Rey de 73intam 
trah11lhou poloelle nãofer, te 
que foi caufa de faa morte. 

e Cabado efl:e aêtoda gentili-
~ dode,q fczgrande admiraçá~ 

- ~ a todos, ver a confiancia co 
que .aquel~e 9é~io m~~r~o P?.~ h§~a, 

foi logo fobido per toda a terra co..: 
mo elRey de Cãp~r auia de fer Ben· 
dára de Malaca, q antre os t\1alayos 
[e tinha por tanta digt:iidade no tem~ 
po éj pro!peraua Mabamud Rey dd. 
la, q auião fer mayor confa que Rey . 
de Cápar: cujo eíl:ado não era maes 
que fer Íenhor de húa pouoJção, a q 
elles chamão cidade, a qual era me.-

, tida per hum rio grande, que entra . 
por a terra da ilha C,;imatra ~ & di .. 
Hará de Malaca contra o Oriente, 
pouco maes de trinta leguoas na én- . 
trada do efl:reito Sabarn. ElRey de 

. Bintam feu fogroranto·q foube que · 
dle era eleito pera Bendára,& q eíl:e , 
era o fim pera q elle {e dera a noffa 
amizade, .& a caufa do preíente gue 
maúdara a Affonfo d'Alboquerque, 
~ deípois- ir em peífoa a Malaca. · 
verfe com o capitão della: ordenott 
logo de lhe impedir q não foffe, & 
pera iffo conuôcoq o urro feu géro,' 
& vaffallo, q era Rey de Linga, húa· 
ilha vizinha á de Bimam, onde elle 
Mahamud a{remára fua viuenda(co-· 
mo dHfemos).Os quaes fogro,&. gé. 
ro fezerão húa armada de atê fetenta 
velas de remo, em q iriáo don9 ~il 
& guinhéros hornés, na .qual.arma-
da o proprio Rey de Linga foi : & .1 

entrado pelo rio de Campar,acharão 
Abe~elá Rey da cidade já pro~lido 
de tranqueiras & forças ' · com que 
refifiio como homem animofo a 

• 1 • 

feu imigo, pofro que; elRcy de Lín- · 
. ga naqudlas partes era auido pot 

rn ui to caualleiro. O qual vendo que · 
per algúas veze.s que -_ deu comba-
te a Abedelá ~ l}áo . o p_odia en~~ar: 
- _,, - - ··- ·· ·- · ordenou 

'· 

, .. 
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. '"Da Segun~a 'Decada 
otdenoi.lfe em modo de o'tercercaM ·denar pera 'cometer a arrn.ada do..1 
-do, & tomará fome : no meyo do imigos, começou ~n~re dles auer 
qual tépo elle foi focorrido de nós · _differença,a qoal apaga.ráo com ele-
{em o elle efperar,pcr dl::t maneira. gerem por capitão a Antonio de Mi 
Pelo recado que Affonfo d• Albo~ randa d' Azeuedo :per ordenança do 
querque mandou & morte de Nina qual entrarão pelo rio acima ré on-
Chern, ordenou Iorge d' Alboquer- de [e fazia hum efteiro, dentro do 
que de_ mandar por efte Rey de Cá- qual obrJ de meya leguoa eihua a 
par pera vir feruir o officio de Ben- cidade C:1mpar. O qual dkiro co~ 
dára, de que elle já era fabedor, & mo era efheiro proflmdo, & cõ ri-
pera iíTo [e fuzia prdks, quando el- bas ráo ·altas q.uc ficaua em partes a 
Rey de Linga deu fobre elle:& polo terra fobr~ aguoa perto de duas lan-
maes hõrar, mandoLI Iorge Botelho ças: tornarãofe os -noffos a baixo.ao 
~o trouxeíle em o [eu nauio, & cõ rio largo, porque como não fabiáo : 
elle rres nauios de remo,capitáes Iur a terra, temerão que vieffe1n às imi ... 
dáo de Figueired.9, Aluaro Vaz, & · gos,& de cima ás terroadas,quando 
Diogo Diaz.O qual Jorge Botelho não teueíTem outra coufa, os me.t-e-
entrádo no eíl:reito d~ Sabam,acbou rião no fondo, fuzendo fundamen • . 
ali noua em hum Mouro feu amigo to de os ter ali encerrados, & em 
chamado Meana que elRey de Lin- tão dheiro cerco como elles tinhão 
ga eíl:aua dentro no rio de Campar, · elRey Abedelá. Poíl:os ndle lugar 
& tinba cercado a dRey Abedeiá largo, como entre algús capitães 
com búa armada de fetent'.a velas cõ auiêl húa frieza de cafo, por cadabú 
1nuita gente & munições de guerra: não (er o eleito em capitão môr, & 
por iílo blhaffe onde fe 1a meter. rambc-rn ali não faziâo maes querer · 
Iorge Botelho por eíl:e Mouro fer fec hada aqudla entrada, por onde 
homé c~rto & feu ari1igo·, efpedio os imigos fe Ceruiã~ ; eílauáo hütU 
logo dah hum dos capitães, q vieílc pouco de[cuidados, çomo gué ná0 
a Mal-aca dar d1a noua a Jorge· d' Al tinha que remer,,gaHando o dia etn 
boquerque: o quãl a grão pre{fa ef- lançar a barra, & lança, & outros 
pedi o efles capitães em focorro de pa!Tatépos em terra.ElRey de Linga 
Abedelá,Triíl:ão de Miranda,Anto..i por efcuiras que trazia ao longo do 
nio de Miranda d' Azeuedo, Aires rio,foi auifado deíl:e defcuido, & co 

1 

Pereira de Berredo, & Franci[co ào mo homem caualleiro que era, de-
Mello, todos em nauios redondos, terminou dar nelles:' & caladamen-
& maes algúas lancháras de remo . te veyofe com roda foa frota pêlo 
capitães moradores da cidade: E por rio a baixo, & dlediante todos, por 
q nenhum leuaua a capitania mór ter hú:i forre & fermofa lanchára do 
de toda a frota, quando fr ajuntarão comprimento de húa gal-é ;,mui ·ar..' 
~cm !o~eBq~e!h? q fe ~~i~~ de o~ macia & guerreiraconi....atéd.u~.ento~. 

& tantos 
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. & tal"1tos hotnés ~com tenção de a- battis & Ianchárâs q tinháo,& remo 
. balróar _cõ o capitão mór da noíla em punho a quem chegaria primei-
frota. E fendo onde a terra fazia bú ro,em mui.breue eípaço for.ão cot11 . 

. coroudo; ao longo do qual com.a elle: principalmente Triíl:ão de Mi~- . 
maré que decin,a aguoa corria maes randa, loão Pereira, & Franci[co d~ 
.refa,det1 de fubito có Iorge Botelho, Mello, por eil:arem maes dentro pe 
.que eílaua ali em parado do tefaõ d.a , fo rÍo acima que os otltros, & foráo 
agu.oa em búa Ianchâ~a das de fua a tempo que acharáo já Iorge Bo:-
companbia com até ·vime hómés: telho del1tro da lanchárà d'dRey, 
0 qual apartandote do corpo da ar- donde tinha def pejado boa parte da 

. mada, onde tinha o feu úauio, de- gente: mas com á chegada cklles to 
,terminÓu naqudle de remo por [er da fe lançou ªº mar' & r)er derra-
leuc, faber o que ia.détro. E quando deiro o [eu Rey, aos brad_os do qual 
vio a ponta da lanchára JelRey qué · elles não obedeciáo. Fínalh1ente che 
começaua.apparecer detras do co- gados todolos outros capirães;pofe~ 
toudo,âe improuifo fem faber o que ráo os imigos em desbaraw,muiws 
vinha derra.s, deu húa grita com os ' dos quaes fe faluatão metendofe per 
feus, & rnandou def parar a artelha- - effes ·eíleir0s, com que a terra he 
ria que trazia: a qual ainda que era reralhada : porq0e . em quanto os 
1neuda, ella & as efpingardas dos noífos não poderão paffar com a 
feus dérribarão logo algús dos re- lanchára d' elRey atraudfada , teue 0 

meirosda lancbára d'elRey.Na qual rão dles tempo de o fazer. Com a 
por o cafo fer fobito, & mae~ cµi- qual vittotia chegarão onde elRey 
dando que ali eilaua toda noíla fro- de Campar eílaua, fem efperança · 
ta,. por ainda não defcobrirem o an- ctaquelle remedio: & recolhido dlc 
to que fazia arerra,qu~e e~tre todos com fua familia·, leixando a terra 
tant.o temor, que do remoinhar dos · entregue ;i (eus gouernadotes,foi tra 

. remadores não fabendo o que óluião zido. com aquella honra a lVIala<::a, 
de fazer, ficou a lanchára d'elRey & entregue do 0fficio de Bendára, 
fem gouerno:& cõ o tefaõ da aguoa p<ê:r<,t que era vindo. Da chegada do 
ficou a galê atraueffada no eíleiro, qual a Íeis dias Iorge d' Alboquerque 
que como e~a eíl:reito & dia com-. . manclou aquella ~rmada afsi comei 
prida, úáo po.de ir diante nem atras, viera, contra elRey de Bitam, pare-
~ todolos que vinhão apos ellà,en- cendolhe que o podiáo ddl:ruir, co-
calhauáo de maneira, que fico_u o m0 fezera a feu genro elRey de Lin-

. rio cuberto & trauancado fem dar ga_, & rnaes naquellà conjunção en1 
paífagern . Os noffos que d1:auão gue el~e perdera lancháras & gente 
cm.baixo da m;rneira que diffemos, com mnnições.de gu.erta : a capita-
qu~ndo ou.liiráo os tiros que · Iorge nia mór da qual armada-, em gue 
Botelho tirou, remeterão todos aos iriáo duz~ntos homés Portuguefes, 1 
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leuou Ioao [opez d' Aluim, que {er- fem todolos ca-ttiuos: aos quaes co-
uia de capiráo mór do mar : mas m9 erão ante elle, fazi~ g:ifalbado. 
não fezeráo coufa algúa, por elRey & merce, bradando com· os capi-
eíl:ar de maneira forralecido, que· tães por(1ue lhe kuauáo cartiuos os· 
~ui? mifkr mayor poder de . genre·: feus naturaes vaífallos, que ourra 
Auendo quatro mefes que ·efbs . ora não fezdfem ral coufa, fenão q1 

c:oufas eráo pa!Tadas , & ef Rey de os caíl:igana: ante lhe mandaua que 
Campar feruia feu officio, não com cdmo acbaílem Malayo morador 
nome de Bendára, mas de Macobu- em Malaca, que o fr~tt:aífem como 
1ne, que acerca ddles he como en- aos de B1ram,pois todos erão vaífal-
tre nós ,VifoRey ~ & iíl:o por honra los & filhos, & os de Malaca maes, 
da dignidade real que tinha: a ol.ho pois era foa propria Qarureza: & que 
co"meçou Malaca de fe nobrecer, bem abaH:al1a aos coicad0s ~s pçrra-
tornandofe muiros homés nobres rias, que fofrião daquella cruel & 
viuer a ella ~ que por c~ufa de não pernerfa gente Porrugues. Poré elle 
quererem fer gouernados per Nina efperaua em Deos ante de pouco té-
Chern, erão idos a viuer á Iauha & pode os remir daqlle trifie cattiuei-
a outras partes, cõ a vinda dos quaes· ro per meyo de fen filho Abedelá 
corneçáráo de vir rriercadores , & a Rey de Carn par , o qual elle tinha 
terra fe reformar . ElRey de Biram poíl:o em Malaca difsimuladamen-
quando vio que em tão breue cem- te, pera que como viife tempo, lhe , 
po com a ida de fou gen·ro Malaca dar a cidade: & que pera ajuda de o 
fe tornaua pouoar, & que muitos poder melhor fazer, lhe mandaua 
Malayos homés de dlima, ciue cõ algúas peífo.as principaes de Bicam 
dle dhuao em Biram, o leixarão & . <::om titulo que fe tornauáo a viuer 
fe vinhão para dla : ordenou como a Malaca. por iífo lhe rogaua que 
homem fagaz que era, húa aíl:ucia · quando [eu filho elRey de Campar 
pera iíl:o não ir maes auante, & [eu fe ]euantaífe com a fortaleza, que 
genro perder a vida, ou ao menos o foffem codoti.em foa ajuda, & aÍsi o 
credito & officio que tinha·, vendo pediffem a feús parentes & amigos 
que fe ~elle ttmito eíl:aua, quantos da fua parte, & rodos teudfem eíl:e 
hornés o feguiáo, rodos o auiâo de negocio em fegredo . Com cíl:as & 
leixar, de maneira que fem os capi- outras palauras enchia as orelhas da 
táes de Malac~ lhe fazerem guerra, quclla gente innocente , a qual co-
efra baítaua pera o deíl:ruir. A gual mo era em Malaca, de erelha em fe-
aíl:ucia foi , mandar a todolos feus gredo foi terá praça, andando eíl:e 
capitães que trazia per efres portos rumor entre os Mouros: té que per 
da terra de Malaca, que_ quafquer meyo dos filhos de Nina Checu foi 
barco que tomaífem dos morado- ter a Bartholomeu Perefirello., o 
!e~ ~!alayo~ de Mala~a q lhe leuaf: qual auia pouco que chegara a Ma ... 

laca,, 
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laca, .& feruia de feitor, que cõmu- da parece que eíl:e chi morda juíl:iça 
nic:indô e~e negocio com feu ir· ·dos aétos_ humanos che-gou a rnaes, 
mão Rafael Perdlello' derão cohta porgoe fez a. morte deíl:e Rey tanto 
a Io,rge d' A lbogucrquc. E poíl:o q efcandalo no animo de tod.os·, que 
ooue contradições no ci.fo, princi- ' poucos & poucos começarãó os 
palmére de Iorge Botelho reprefen- prinéipaes homés da cidade fugir 
tando a Jorge d'Alboquerque as della>& 'ião viuéra outr~ parte co1n 
aíl:ucias d'elRey Mahamod,& bon- temor de algúa fcnrença: & como 
dade de Abeddá ·Rey de Campar, elles erão os miniíl:ros de virem á 
p.or a muita cõrnunicaçáo ~ tinha . cidade todalas mercadorias & man~ 
co~1 dk: rodauia bafl:ou pera te dar · timécos, foi pofia em tanu n~ce(si-. 

_ ferrn~nça que morreffe, ferem rr~zi- dade de fome, qual té então não ti-' 
dos algús homés datjuelles que ou- nha paíf.1do; em que claramente [d 
uiráo a elRey de Bira~ o gue ãtras via de qu~nto mal fora. caufa a Il1ºr 
diífemos . Finalmente elle morreq te de Abedelá. E ~certo q4e na de 
degolado na praça_ co~ folennida- • Nina Che & em a fua fe pode ver 
d e de publicação de Íentença, a in- . · húa piptura dos aétos huma11os, 
iíocç:nçia do qu:il ainda que Iorge . quão differentes fruiras dão de húa 
Bdrelho a clamou,defpois o rnmpo propriarai~, pois hum officio ma-
a de[cobrio: & fe o pouo tem licen- tau dous homés: hum Gentio ho-· · 
ça "de ju_lgar, porque Bartholomeu n1é de pouca forte, que vfando mal 
Perdhello foi grãde accufador deíl:a de.feu ·ofEcio,, def pouoou a cidade, 
co ndenaçáo a in~ancia dos filhos & fem íer julgado, dle fe condena 
de Nina Chetu, & eUe não viueo á morte, & outro Muuro com titl.J~ 
mae5 def pois que elRey de Cam par lo de Rey & que reíl:itue as ruinas. 
foi degolado, que d~zafete dias , di- do outro, fem cúlpa vem a morre.t . 

. zia o pouo de Malac~~que a alma per condena~áo d'0Utre1n. 
do morto chamara do viuo. E ain-. ._, 
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"Da Segunda '])ecada . 

·t41 LIVRO DECIMO ~ 
DA SEGVNDA DEC .ADA'DA 
ASI A D E IOAO DE BARROS: D OS FEI .TQS ~E 

os Porrnguefes fezeráo n.o defcobrim.ento. '· & conquifia . do~ mares 
& terras do Oriente: em que fe com hem o que Affon(o 

d'Alboquerqúe fez n
1
a In_diJ, & ~10 Reyno 

de Ormuz te o ieu fulec1- · \ 
mento. 

, . . 
~Capitulo 1. (omo Jjfonfa4'.Alhoquerque por alguas caufaso 
" anno de quatorze efeue prouendo as furtalezas, no qual tep~ 1nã-

dau Pero tj' A !6.oqu&J:que de.armada a Ormuz., (5 a CIJiogo Fer-
nandez.. de 73«ja a e. :&ey de fa"rn!Jaya, (5 a 1 oãfJ Gonçaluez. de 
_(aflel-6ranco ao. ,afcão .• .~ia armada que defle Reyno par-
tia, c"'1pitão môr (hryt,ofltão de Brito, que c~egou a Goa em Set-. 
ternúro. 

MQYANTOEM 
Malaca paífarão as 
coufas, de que no"li 
uro precedente fize-
mos refaçao,as quaes 

vão continlladas do Ianeiro do anno 
_ · tle d.oze, qu.e Affonfo Alboquergue 

[e parti o della té a fim do anQo de 
<]tlatorze : fez elle algúas na India 
deípois que veyo do eHreito do mar . 
Roxo ; que conuem enfiarmos na 
ordem de noífa hiftoria. As quaes 
coufas ainda que não fejão de con-
quifta,& mihcia, foráo do gouerno 
do dl:ado da India, que não faõ de 
menos merito: muitas das quaes de-
rão 1nayor cuidado & paixão a Af-
fonfo d' Alboquerque, q as da guer-
ra: cá os trabalhos della acabáo na 
gloria de vencer os imigos,& os do 
goue~i:~ !en~~em e~ ~-d~~' fe qu~: · 

reis fazer ju{liça no's erros dos fµdi~ 
tos. E peró q.ue ifto Íeja regra vni-
uerfal acerca cfoquelles que querem 
vfo r bem d_ç: feu officio, particular;. 
méte Aff01)fo d' Alboquerque o éx .. 
perimentou deipois que veyo do ef-
trei~o: querendo ên1endar algüs deC 
manchos ~e a.chou, afsi entre os 
capitães das fortaleias·, com~ folm .. 
ras nos officfaes dafozenda d'elRey. 
porq como . tinha t ·ito duas viages 
mui compridjts,que foráo a.do mar 
Roxo,em que fe detene muito tem-
po,afsi per n6uas falfas que os Mou-
ros dauáo de foa morte, como por 

··as licenças ql!.e os homés tomá o em 
. aufencia de foo foperior : pan:idas as , 
na os da carga da ef pecearia pera ef ... 
te Reyno,capttão môr Ioáo de Sou~ 
fade Lima, éd'tn.eçou-fazer correi-
~áo per as fonalezas. E def pois que 

· - - - - - - -- - · acabou 
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acabou: em que fe deteue em Goa~ 
parr1ofe pera Cananor, onde fe de-
teue na me[ma obra algús dias: & 
dahi paífou per Calecur a ver a obra 
g fe fazia na ·fortaleza; a qual achou 
já poHa em boa alcura, pola . muita 
ajuda q o C,amoriJ pera iífo man-
dou dar. O qual tanto que-foube q 
.Affonfo d' Alboquergu~ " era ali, fe 
fe veyo ver com.elle: & ndl:a ·.v.i .íl:.a 
ambos acabarão de cõfirmar a paz, 
que tinhão a!fentado: porque def-
pois que dle C,amoFij d(.'.'.u licenç~ 
pera fe faze~ a .fortalezà afsinaódo 
todalas cap'tulações da paz, algúas 
pdfoas notaueis do feu Reyno, . & 
principalmente. modos que el.Rey 
de Cochij niffo teue}o fazião tornar · 
atras do que eíl:aua aífentado. Afsi q 
'nefia vifra & .na que Affonfo d' Al-
boquerque teue com elRe.y de Co-
chij defpois que lá chegou, fe aca-
barão todalas coufas de Calecut: & 
110 que elleAffonfo d' Alboquerque 
leuou maes trabalho, foi em con-
ten~ar elRey de Cochij, porque.não 
auia remedia pera confentir aílentar 
fe paz com Calccut, tudo por caufa 
d.e feu intereíle, dandolhe entenâer 
os Nlouros gue com .a fortaleza fei-
ta em Calecut fe auia de p':li1àr lá to-
do o negocio.do noffo comtnercio, 
com que perderia grande rendimé-. 
to. Mas elle· não daua entender que 
contrariaua a paz por efl:e ~m , fô-
1nente por ref peito dos coíl:umes q 
o GentiO tem entre íi em modo de 
religião, que he não aílentar a parte 
offendida paz com feu contrario, 
fenão def pois que be fatisfeica.de to-- -- --- - . -

dos males; dannos, & perdas que 
recebeo: & gue o Reyno de Cochij 
akm de perde:r os prmcipes que lhe 
matarão,~ tanta gente nobre,tínha 
perdida muita·fazéda-. E repetia elle 
tantas vezes neíl:es males & dannos, 
que foi 11ecdfario a Affonfo d'Albo 
quergue trazerlhe á memoria a mor 
te de Aires Çorrea & do Marichal,,-
té vir a lhe mofrrar o bra~o efquer ... 
do, que não mandaua bem : dizen-
do que quem.auia de pagar a elRey 
feufenh<Dr os ,males & dannos da ... 
quelles mortos, & tanta fazenda 
quaRta tinha gaH:ada, & a elle a alei 
jão de feu braço) tudo por vingar as · 
coufas que o C,amorij paífa~o tinha 
feiro -ao Reyno de Cochij. Com as 
quaes razões ficou elRey contente 
da paz ( fegundo j~ diífemos) quan-
to ao-que moíl:raua de fóra 'pofio 
que 110 peito lhe ficaua outra coura,;. 
eomo adiante fe verá . Acabando 
Affonfo d' Alboquerque de fatisfa.-
zer a elRey de Cochij per efia ma-... 
neita,começou de entéder em prouer 
no ma_es -a que viera dar viíl:a áql'là 
fortaleza, & principalmente a Íe 
prouer pera tornar outra vez ao raar. 
Roxo, pera que lhe conuinha re .. 
pairar naos, & fazer algús nàuios de 
reino, por andar mingua© o ddles. · 
Porque com ter maes duas fonale- _ 
zas, que eráo as de Malaca & Cale· 
cut, & maes as que elle efperaua ter 
no mar Roxo & Ormuz, crefcia: 
tanto a obrigação do proúirnento 
dellas & de outras muitas coufas do , 
gouerno daquelle efl:ado da India, 
que aqen~ou aquelle anno que era -. 

Ec de 
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de quatorze:11ão ei1tender rtn outra bo(1uerque tinha começado,.& d"ahi 
~oufà, pera o de qqipze ( querendo foíle defcobrir a ilha Babárem , que 
.Deos) eíl:ar prdks. Porém porgue dtá no feyo do mar daPerfia pegada 
a_gentc alem de andar canfada, tam · na cofia de Arabia. E ndh viage1n . 
bem eíl:aua pobre , & vindo o in- que Pero d' Alboquerque fez,t9mot1 
uerno~ nio fe poderia bem manter, dez naos de prda: na fazenda das 
fe a ceueífe toda junta em húa forra- quaes em Ormuz, onde a vendeo, 
leza: ordenou de dar.foida a búa pou fez muito dinheiro, & dabi come-
ca)& a outra repartir per eíl'as forra- reo ir defcobrir a ilha Babárern , & 
lezas. Com o qual fundamento 

1

or- por catlfa dos tempos· não pode ir 
denou defb maneira,que dom Gar- .auante: & naquelle caminho ouu~ 
eia de Noronha inucrnaffe en1 Co- certas terradas d'elRey de Ormuz;' . 
·chij com parte da gente, peri com 9ue lhe ri_nha tomado hllm capitão 
ella dar fauor á noua fortaleza de do Xeque I(mael per nome Mir Bu-
Calecut, por às coufas della cíl:arem . bac, que rrazia nauios armados per 
ainda mui fref cas , & conuinba dar aquelle eíl:reito, o qual eíl:aua e1n 
refgllardo á pouca verdade que os Rexet húa villa porto de mar na 
Mouros tratrão, & principalmente cofia da Perfia. E leuetJ1enrc conce-
acerca daquella f~rraleza feita a pe- deo eíl:e requiritnento de Pero d' Al 

. farde tintos: & com outra parte de boquerque, por fer capit~o d'elRey 
·gente elle Affonfo d' Alboquerque de Portugal: com o qual elle fabia q 
iria inuernar a Goa: & outra, a 9ue o Xeque Ifmael feu fenhor defejaua 
.qu,eria dar faida, era em húa armada ter amizade. E guando elRey de 
de quatro yelas_, pera andar na boca Ormuz ouue as cerradas, não efque-
do mar ROxo entre . o cabo Guar. ceo a Pero d' Al boqnérque dizcrlh1: 
dafu, & o de_ Fartágnc. A capitania qu<7 per ali veria quanto tinha ga-

. n1Ór da qual deu a Pero d' Alboquer nhado em fe fazer vaílallo d'clRey 
·que feu fobrinho filho de Jorge d' Al feu frnhor : pois a feu rogo aquclle 
boquerque, & os outros capitães capitão do Xeque Ifmael dera o que 
eráo Rui Galuão deMenefes filho de lhe tinha tomado, & maes a!lentá-
Duarte·Galuáo, I-Iicronyrno de Sou ra com c;ile de náo fazer danno ctn 
fa filho de Rui !v1cndá de Vafcon- coufa foa. E ifro dizia Pero d'Albo-
cellos, & Antonio Rapofo de Beja: querquc a elRey ,& aq [eu gOuerna-
ao qual Pero d' Alboquerque deu dor Raez Nordi'm , porque dauáo 
regimento que, paífados os mefes efcufas a [e ali tornar fazer fortaleza: 
que podia andar naquella parage, fo & que bem baíl:aua fer elle vafiallo 
feHe a Ormuz arrecadar as pareas, . d'el.l)ey, & pagarlhe cac.~a anno · tri:. , 
que elRey deuia do anno pa!Tado, boto! & que a fortaleza -era ma teria · 
& rrattar com elle fobre as coufas de efcandalo dando a iíl:o muitas 
da fortaleza,, que elle Affonfo d'Al.. razoes. Fin;hnente recebidas as 
'--- - --- -" - - - - · - '- -·- --- .. - .... ...J ~ '- .... ·~·· - · -- -4.i . . 
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pareas, Pero d' AlboqÜerqúe ( paífa-
do o inuerno )fe partia pera a India, 
onde chegou a faluamenro. Neíl:e 
mefmo tempo que Affonfo d'Albo 
quetque eípedio Poro d :Alboquer-
quc cõ eíl:a armada,mandou Diogo 
Femaüdez de Beja a dRey de Cam~ 
baya affentar as coufas da fortaleza, 
cioe lhe tinha concedido em Dio: o 
qual Diogo _Fern~ndez 1a bem acõ-
panhado com. ate vinte encaualga-
_dur:is , que ama de tomar na cidade 
de C ,urrate, de tju'e era fenhor Meli-
q ue Gupi noffo amigo. E a pdfoa 
f~gúda deita ida era lemes Teixeira, 
q auia de fucceder, vindo cafo pera 
1ffo; & Francifco Paez era e[criuáo 
da em baixada, & hum Duarte Vaz 
lingua com outros homés : _todos 
·géce limpa & bem trattados:·, como 
quem 1a ao maes poderofo P~incipe 
Mouro daquellas partes-da India.' O 
.qual poíl:o que fez muita honra a 
Diogo fernand~z, náo lhe cócedeo 
a fortaleza .em Dio, dizendo que fe 
Melique Gupi efcreuera a Affonfo 
d'Alboquerqoe que elle a daua j tal 
não era: cafa de feitoria ti,& a forta-
leza en1 C,urrªte que o mef mo Me-
lique Gupi tinha, ou em cadahum 
ddloutros dous lugares, Maim, & 
Bombaim. E porque ao tempo que 
Diogo Fernandez an,daua na cor-
te d'elRey de Camb~ya, achou Me-
lique Gupi fóra dá foa graça,& Me-
lique Az á força de peitas, & com 
muitas razões ante elRcy irpped1a 
iíl:o, fegundo' o mc{mo Meliq G:1pi 
cliíle a elle Diogo Fernandez, •y1an ~ 
do co1n ellc fe la vío:náo ·podt au cr 

outro defpacho : & com dle veyo 
pera a India. E em retorno d~ mui-
tas peças ricas ·, que elle Diogo Fer-
nandez leuou a·elRey, alem de ou-
tras qne mãdou,a Affonfo d' Albo .. 
querque, foi húa àl1maria, a mayor 
que a _natureza criou Je(pois do ele-
fante, grande foa imiga, & fereo có 
hum corno-, que tem direito fobre 
o nariz ·de comprimemo de dous 
parmos, groífo na raiz, & agudo na 
ponta: a quai os naturaes da terra de 
Cambaya,donde aqudla veyo, cha· 

,, mão Ganda : & os Gregos, & Lati-
nos RhiL1oceros: ~ Affonfo d' Albo 
querque a mandou a dRey dom 

. Manuel, & vc:yo a dk ReynC!, & 
perdeofe em húa nao caminf10 de 
Roma, mandãdoa elRey de prefen-
te ao Papa. E c.1uando Diogo Férnã-
dez-{e embarcou .em C~urrate, foi 
Melique Az tão a{hicioío, que mã-
·dou Cidé A lle com quatro atalayas. 
que faõ barcos de remo , & q folf e 
eras elle manquejando , ~orno que 
.o não podia alcançar até Goa,& en~ 
tregaíie a Affonfo d'Alboquerque 
hum grande prefente,que lhe man-
daua: diizendo elle Cide Alie q M,e ... 
lique Az lhe mat1dara que foífe dar 
eíl:as coufas a Diogo Fernandez,pe-
ra lhas trazer:& cqegádo a C,urrate. 
·achara fer já partido,& não oufando 
tornar a Mehque Az com tal reca ... 
do, tornara licença de vir té ondé 
achaffe Diogo Fernandez ,-& q lhe 
não pefaua ddle defaftre,;por ferazo 
de ir ver foa fen horia. E eíl:e artificio 
de Meligue Az era a dous fiJs; a ver 
Cide Alie per íi que armada fazia 

. E e 2. Aff 011: 
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J\ffonfo d' Albõguerqüe: & o m1~ dalcáo muito tempo Cem trazer al-
tro, qnercr faber corno elle tomaua gúa conclufaó, que aprouudfe a elle 
~ noua, que lbe Diogo Fernandez Affonfo d'Alboquerque. 
leuaua de lhe não fcr concedida a 
fortakza em Dio: a,o qual elle logo 
ef pedio ; porq entendeo vir por ef-
pia, & não a maes, dandolhe r-etor-
110 do prefente. Tambem neH:e té-

. po mandou ao Hidalcáo Ioáo Gon 
caluez de Caíl:el-branco com dez 
~ . 

enca:ualgaduras , & oitenta piães
1 
da 

terra: & a caufa de íua ida era foDre 
as terras firmes de Goa, que 1 hc Af-
fonfo d' A lboquerque pedia a troco 
d' outro reguirimé.ro da entrada dos 
cau:illos da Períía , que elle l-iidal-
cão queria: temendo que elRey de 
~iú1agá, com que elle tinha guerra, 
ouueffe dl:a entrada per B1ticalá,que 
era fem porto, Cobre o qual negocio 
comerera já grandes partidos a dle 
'Affonfo d' Alboquerque, & elle tra-
2iaos ambos fofpenÍt:?S ndl:e requi-
.rimento, pera o conceder a quem 
lhe feze!Te melhor partido . E auia 
poucos dias que a Goa viera hum 
embaixador d'elRey de Bifnagá cõ 
grande apparato, ao qual Affonfo 
d' Alboqoerque fez muiça honra: & 
.pofio que moíl:raí{e vir viíitalo qa 
fua vinda do eíl:reito,& q [e feze11em 
ambos em hum corpo, pera lança-
rem os Mouros do Reyno Decan, 
& q ambos partiriáo o ganbado,rn-
do per derradeiro vinha acabar ne-
fies can.il19s. Mas nenhum ddles os 
ouue da man_eira q requeriáo , porq 
nenhum concedeo o que Affonfo 
d' Alboquerque pedia:& iíl:o1caufou 
~d~r !oá~ G~m~al~ez co111 o _Hi~ 

CAPITVLO II: 

!! (orno o anno de quator~e 
partirão defte Reyno cinco 
n.-J. os, c.1pitao rnôr (hriflouão 
de 73rito: das qu;aes defPacha-
das - afguaS', . a qr~e uJjfonfa 
d'Alboquerque mandoiJ dar 
c11,rg1t, efle (e partiácom_ hua 
groJfa armada pera Ormitz., 
onde che(Jou . 

-C?G~~ Áfrados noue mefes do 
. . ·~ :.&7 anno de quinhentos & m1 ~ ~~.!· rí r. , t 
?.~~~~ quatorze, q Arron10 d A 

· ~ boquerque deí~cndeo no 
gouerno das coufas da India., & nas 
que· fez, & ordenou no prc:cedcntc 

. capitulo: quando veyo em Settem-
bro, chegou a Goa Chriíl:ouáo de 
Brito filho ck Ioáo de Brito, q ddl:e 
Reyno panio por capitão mór de 
cinco naos, & os capirães de foa bã-
deiira erão ivfanuel de Mello filho 

~ . ~ 

dê I anemédez d'Oliueira, Franciko 
Pereira Coutinho, Luís d'Antas, & 
Ioão Senão.E porgue Luis d' Antas 
chegoll primeiro, Affonfo d' Albo:. 
<Juerque o mandou na mefma nao 
a Cambaya, pera trazer algúas fortes 
de mercadoria pera a carga : & per-· 
deo[e neíl:a ida, faluandofe a geme: 
a qual nao elRey n1andaua que fe 
enncgaffe a Chriíl:Guáo de Briro, q 
auia de ficar na India , & clle ddlc 
a foa a Luís d' Antas : peró com ella 

perdida, 
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perdida, ficou Chriílonão d~ Brito 
na em que foi. Atsi que das cinco 
naos ficarão lá duas, &ç. as o urras foi 
dom· Garcia de ·Noronha carregar a 
Cocbij com-rnaes húa das que an-
dauáo lá, ein que veyo por capitão 
Pero Mafcarenhas: .& ndte .anno 
veyo tarnbe~1 Fernão Perez d' An-
drade com as fuas, que trouxe de 
-Malaca ( como diffemos } . Partidas 
eHas naos, defpejoufe Affonío d' Al-
boquerque de todolos outros nego-
cios, & enten<leo en1 os de foa par-
tida pera bum de,íles lugares,a on-
de elRey dom l\1anue.l lhe man-
dou ~ fofTe : ao eílreiro do ffiar Ro-
xo, ou a Qrmuz. E como cõ Cbri-
fl:ouáo de Brito fora bum em baixa-. . 
dor d'el Rey de Ormuz, o qu;·il elle 
enuiara a eHe Reyno com algús re-
quirimentos acerca do fazer a for-
'taleza, & pagamento dos quinze 
mil xara6js de. nibllto, que lhe Af-
fonfo d'Alboquerque pos, & elRey 
neíl:es requirimétos o remetia a el le 
Affonfo d' Alboquerqoe, & nas qir-
tas, que efcreuia parricula_res fob.re 
iffo, moíl:raua ter rnacs defeJO de f.c 
acabar efl:e negocio de Ormuz, po-
~o que quando falaua nas do cll:rei-
to, per derradeiro kixaua ro 1. o em 
feu peito, fegundo viík a di í\Joftçáo 
do tépo: quiz Affon{o d'Alboquer-
que eíl:ando j~ embarcado na arma-
da cm a barra d~ G oa a vinte de 
Feuereiro do anno de guinhenros & 
quinze, cer cõ[elho fobrc iífo cõ ro-
dolos ~apitáes:os ql aes n·ão eCte<;,dõ 
Garcia de Noronha, A_1res da S1ltn, 
Vafco Fernãde~ Çoutinho,Iorgc de 

. Brito, Lopo.Vaz deSampayo.2 PerQ 
d'Alboquerqü~, Vicéte d' Alboquer-
que, Simão d' Andrade, Rui Galoão 
de Menefes, Pero Ferreira, Antonio 
Ferreira, Francifco Pereira ., Diogo 
·Fernandez de Beja , Fernão ·Gomez 
de Lemos, Duarte de Mello, Nm:io 
MartÍ'l Rapofo, Antonio Rapofo" 
loão de Mcira,Ioáo Gomez,Manucl 
d' Acoíl:a , Hieronymo . de Soufa, 
loáo Pereira , Fernão de Refende, 
Dinis Fernandez de Mdlo, Siludlre 
Corço., Pero Corço feu umáo, ~ 
Rui Góçalu~z, & loáo F~dalgo am-
bos capitães dà ord~nança. E alem 
deíl:es capitães, que auiáo de ir ndl:a_ 
frota, erão tambem ndt.e copfelho 
dom loáo d'Eça capitão da cidade; 
Goa, & dom Sancho de Noronb~ 
alcaide mór. E porq o· eqibaixadort 
que elRey de Ormuz mandouadl:e 
Reyno,na· natural da ilha de Sicjlia; 
&. fendo moço ,fora catti~o de Tur., 

. cos ,.& leuado áquellas partes de or: 
m uz, onde o fezerão Mouro , & e~ 
tal nome entrou neij:e l\~yno,~ :Y~ 
do o error em que anda~~, tprQo~ 
[e recopciliar com a Igrej~, & foi d~ 
cá com nome de ~icolao Ferreira: . . . " ._, 
quiz Affot1fo d' Alboquerque per o~ 
meritos, q ia tinp~ de fiel chriíl:áo1 
que eltel)eífe nàquelle confelho . ~ ~ 
maes pola pratica , qu~ pqr muiço~. 
dias teuera com elle, fabia fer neçef:;.

1 

Cario eíl:ar elle prefq1.~e. A l~i que j llll~ 
~as eíl:as P.rincipaes peíIC?<l~ , ~o Ce-
crerario J>ero d'.Alpoem, proposlhe 
Affonfod'Alboquerque ? que lhç 
elR.ey mandaua acerca de ir fazer 
húa forcal~za. no ma.r Ro~o~& tam-

- Ee 3 bem 
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bem da poíle da fortaleza dtOrmuz: 
& que guanto ~ida do mar Roxo, 
ali eráo prefcnres mLÜws, que expe-
rimentarão os trabJlbos,qL1e o anno 
paffodo acharão naguella viagem. O 
q tinha fobido daqudlas parrc:s,_def-
p<Jis qüe de lá vierão,era o que gêral-
mére andaua todolos annos per bo-
ca de .. Mouros, qqe vinhão Rumes: 
o que dle auia por fabula, pelo que 
fouberão quando dhuão l?O ~{hei
to, não auerem Suez maes que bús' 
poucos de cafcos começados,q ( fe-
gundo auia tempo que· ali eH:auão}. 
erão m"<les pera o·fogo,guc nauegar, 
& macs o Soldáo não eihua pera 

· fazer a armada pera a India , tendo 
ónto que et1tender em defender Íua 
1:..dfoa,& feu dbdo. Quanto as cou-
íàs de Ormuz, ali dl:aua Nicolao· 
Ferreira, o gual de( pois <pe· chcgár .. 1, 
11t111ca ouê:r_a· coufa fezera,fenáo per-

·gb;~tar polo dl:ado dellas: & o que 
t1nha fabido per müirns Nfouros 
Parfeos;quc ali andauáo~ era gue-el-
Rey de Ormuz to1üára a oracáo & 

~ , 
cilrap:-17(ª do'Xec1ue lfmael, como 
homem qJe queria entregar a dle 
éorri titulo de fudito. O qual Xeque 
lfmad, fe húa vez metdfc o pt e1n 
Ormuz,como vizinho à' ante a por .. 
ta,_& maes tão poderofo, que era hú 
freyo naquelle tépo do Turco, auia 
àe fer mui mao de lançar fóra: & 
fegundo o que Pe_ro d' Alboquergue, · 
<]Ue ·eftaua pre[ente, contou do feu 
qpitáo Mir Bubac:, que eíl:ana em· 

- Rexet;éodo aguelle andar tomando 
:as terradas de Ormuz,era querelo af.~ 

· fombrar,, que fe fezdfc feu vaífallo. 
----- . _. - - ·-· - - - - ---~-- ,J 

Q0nto o que tocaua a dl~ Attüt1f0 · 
d' Alboquerque)qne era fozer arma-
da prdl:es pera cadahú det1es luga-
res q lhe d~,cy n~andaua q foffe,to. 
dos a viáo:na c1ual dbuão cmlx:rca-
dos mil & q~1iuE.entos Porrngtic(es, 
& frrecentos l\1alabares,& Can:uijsj> 
por ranro pedia que cadahum ddfe 
feu voto a gual defl:es dous lugares 
imporraua maes ao femiço d'elRcy-
feL1 fenbor acodir. Propoíl:as el1as 
coufas deíl:es dous lugares, & exa ... 
minada.bem a netdsidade,que auia, 
de acodir a cadahüm delles: per vá. 
to g~ral, foi alfemado que primçiro . 
fe deuia de jr a Ormuz,que ao efirei~ 
to. Fínalmére Affonfo d' Albo '-1uer-
gue ao [eguinte di:.:i, que era c.1Garta 
feira de Cün;i,fc parrio,lelJando vin-
tefete velas> de que as quatorze crão · 
naos d1; alto bordo, fere caraucllas, 
& as .omras nauiós de remo: & de-
fl:e a vime hú)ouue vi{b da terra etl" .. : 
tre Ma e.eira, & o cabo . Rofcalgafe~ 
onde lhe deu húa crrão trouoada, & . b . 
dabi a c.1uatro dias vieráo Cobre a vil-
la Mafcate. Noc]Lrnl iugardbL~:l húa . 
armada de n;1uios de remo d'elRcy 
de Ornrnz,,que guardaua a coíl:a por 
caufa. dos Náutáques , que da ou: 
tra [e p:iffauão áquella a prear : ~ 
como ouuerão vifl:a da ~1offa arma-
da,fezeráo[eem outra volta com te-
mor. Affonfo· d' Al.boguerc1ue porq 
fabia queelRey de Ormuz trazia::ili 
aqudlas velas por guarda dos la~· 
drões, uão quiz mandar tras d las:& 
correo de longo á villa Curiace, on-
dedleue 9ous dias to[nandoaguoa. 
E aqui foubc coíno Raçz Hamet - . --- ·-· - ·- 1 
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hum Mouro Parfeo de naç~o.,& fo~ · qu)z aprazer a Affonfo d' Alboquer..:' 
brinho de R;aez Nordim filho de que,& ·mandou o viíitar com .hu~ 
hum feu irmão, o c.1ual elle por lhe. _pre[çote d~ co!lfas da.Pedia, & offe-
fazcr be,trouxera a~ feL'uiço d' elRey . recimentas da parte do Xeq.ue Ifm<t~· 
de·Ortnuz: eltaua feito bú ryranno, el,moíl:rando defejàr ter amizade&. ·por o tio fer Já. hpmem d~ idad~, cõ .:. preíl:ança com elRey d~ Portugal,& 
o. i;naes que a di;nte diremos. Parti:. com elle capitão môr, pois eíl:alia 
do Affonfo d' Alboquerqü~ de Cu.. naquellas partes da India em feu Ju ... 
~iate mui cheyo da tyrann.ia ddl:e gar: Affonfo d.'Alboquerque recd,)i~ 
M9.uro,chegou ao porco de Ormüz do o fel~ recado com m.u,ito c,onté-· 
a. vint_efeis de Março já carde, vindo camento, não quiz defpachar efie 
IP.go) elle Hacem A Ue da parte d' el Mouro em Go2,& leuou o comfige1 
Rey a o viíirar com prefell.re de rei a Cananor,& dahi o mandouª. Co; . 
freko : em. cõpanhia do qual vinha cbij,tudo a fiia;i qu.e viífe ·noíl'as for ... -
Miguel Ferrefra,éj e. e tü1ha enuiado talezas, & aJmazés Eheyos de ar~c;.:.' 
a9 Xeque IfmaeL E a canfaqL,Ie mo- lha.ria, & munições de gm?~ra; & 

. uço a el.le Affonfo d'Alboquerque quando defpachou.efie Mouro,ma-· 
m~ndar eíl:e Miguel Ferreira, tendo. dou ao embaixa~_or rc;toruo dd fe~l' 

. ;~ por experiencia . q,~le podia cofl\er prefente cõ grandes agardecimentos 
tiCco de o mátarem em Ormuz, ou_ de fua v~íitação. Pedindothe q, quã.:.' 
de Q riáo_lc:ixarem _paífar, como fe-. do fe quife.ffe' tornar pera a Pedia] 
icráo .a Rui Gomez deCar~;itbofa, ouueffe por bem de leu~ cm fua 
~ao companheiro que. 1a c&elle,, companhia hú feu menfagei~o,_ que-
qu;;indo os..mandaua com. outro tal queria enuiar ao 'Xt:que Ifrnaeliazéll' 
i~ca.do:(oi porque ch~gando elle do do el~e Affo1ifo d' Alboquerq~.e cõta 
mar Roxo }'.:m Goa veyo a elle hum que po,deria ir mui feg~ro Gom efte 
Mquro Parfeo, o quàl viera ein cõ- en1baix~dor, '& defia .cauf'\ nafcco , 

. pa11hia de hú embaixador do Xeque ,_ inandar elle eíl:e Miguel Ferreira. ·~ 
Ifo1a.el a todolos capitães, & ,princi .... · (ubftancià"'da qual i~a er~_u offereci: 
pes do Reyno Decan ,_que qmfeílem in~nto.s geraes :· & 'q elRey ele J?o.r~ 
tqmar a oração, & carapuÇa da fu_à tngal fenfe.nhor. tra.uá_o poderofo; · 
feél:a de Alle. Q. qual embaiicador &_ t~o liado co1n os Rcys ~ Princi• , . 
. achan~o toda~ Indi~ chea do nofl_'o . pes da c,hrifiãdade v1zin ho~ ~o. Tur~ ' 
1;~qme,&, potencia Çe armas, §z, gu~ co,que querend_o elle Xeque Iímael 
ninguem p0dia feguramente naue- fazerlhe P.~r foa parre· gúerra,elle lha 
gaF aqu~lles ;1Uares ,fenáo ç:om bum faria pela fua,& afsi Outras coufas de-
{aluo . conduto ~fo capitão môr, ou fia qua·!idade acerca do que ouueífe 
dos c~.pitáes das. noffasJo.nalezas, & miíl:er da ·lndia. E ao tempo q eíl:e. 

1 · q elle auia de tornar per Çbau l~ ot1- embaixador partia; afeu requirirpé ... 
de ~~[eJ.ll_bar~~ra:pera_ e~a. paffagem ~? 1.go~~fo ~: :;1b0Equerque lhe r;;ã-
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:Da S e~nda 'Decada 
uon' clar cmbarc:içáo em Chau1~ & qise tinha. começado dà pri: 
quantos fegLJroS & prouifóes elle GU- meira 'Vez_ que aft <Veyo. 
ue miíter : donde {uccedeo,quando ·' 
Mio-uel Fen~cira foi ante o Xeque IC-
1n;l, fazetlbe muito galàlhado, & . · · ~ AlJado_aquelle dia; em q 
muitas v,ezes.efieue e~ prarica ccnn " • Affonfo d'Alboguerg foi 
elle,pergútandolhc mui ~eudaméte t~ ~ ~~viíirado d'elRey per Hal . 

· por noífas coufos, a[~ do eHado da Jl<i;~.;~~ cem Alle, q lh_e trouxe o 
India,como de Portugal J& de rodo~ refreie o , , ao f eguinte mandou 'per , 
los príncipes chrifiáos. E quar:do o Duane Vaz lingua dizer a elRey,& 
quii efpedi~, ordenou de vir co elle a Raez Nordin1' como em fua cópa-

··9 proprio Mouro, g_ o ~eu e'n1b~1ix:- nbià vinha o embaixador,<-1ue elRey 
dor mãdou a Affon{o ~ Alboquerq, Ceifadirn feu irô.1áo mand~ra a Por-
o ' qu,al rambem era che~ado cõ el!e : tugal,& por q~anto elle era tornado 
Miguel Ft:rrdra a Ormuz, & rraz1a áfé de ChnH:o, em que nafcera~ & 
h!nn grandG prefeme a elle Affonfo àchaua o Rey que o mandára,& fou 
d'Alboquerque. E como todas e!1as gouerdor Coge Atar mortos,& · n~o 
coufas erão em :tc:creícentaméro do oufaua de ir ante dle fern foa lince-

. d b do d\lRey dõ Manuel)1um tão ç·a; lhe pçd i~ (1ue ouue por .. bc:m d=: 
podcrofo homé como era aqlle Rey · · lhe mandaf refées,hum filhu ou·fo-· 
,da Perfia procurar fua a.mizade, & brinho de Raez Nordim, em qaan-:Í 
ifi:o erà ordenado per elle Affohfo to lhe 'ia dar ful embaixada, porqu~ 
d' Al boquerque:gu~mdo vio Mig~d . afai lhe efcreuia elRey [eu fen11or q 
Ferreira,teue tanco cótéraméto diílo, 0 fezeffe. · ~E també lhe fazia faber q ( 

1 

comofevécera ,húagrandebaralha, · ellemádauavigiartodaa~lhaemror 
E muito mayor def pois q lbe cótou rio, pera não entrar na cidade m-ae~ 
as coufasJq palfaracó o Xeque ffma- gére de fóra,fomente algús mercado . 
_cl,em q vira nelle.guanto efi:imaria ~e-s,querrouxdlem mantin:1ento:>;& · .. 
ter amizade, & preíl:ança cõ elRey mercadoria : & pera· a paílagem da 
dó Manuel : atê dizer hú,dia ao·feu · terrél fir.me, & ferniço da aguoa, & 
Jiíico môi q lhe lllandaria cortar a ~mtras coufas, que cada dia vinhão 
cabeça, fe n.ão de faõ a clle Migu cl do lvlogofião á cidad;, elle ordena- . 

·. ~erreiraj que acertára de adoece~.· ria cerras pdfoas com terra.das, pera 
iffo : por tanto que mandaíle lançar 
pregão que ninghe~ foffe,nem vief.. 
fe,[en,áo ndl:as cerradas: & maes lhe 
pedia que . na cidade ouudf e todo . 
a!fo ffego . fem aluoroço ~ l gmn, por 
qu:anto dle era vindo pera bem de 
todo feu Reyno.Partiâo DuarJe Vaz 

III. 

~:D~ algutJs coufas que entre 
· e!Rey .de Ormisz, f5 _djfúnfa 

. d'Alboquerque paf[arao,te el-
le fe1~ !nt:egu_~ 1'! [0~~1:do;.a~ 

,, 

- -· ---·: _,, .. · --·-- - ·~ lingua· 
j ' - ' 



lingua com dle recado, não tardou 
com húa carta d'elRey pera Affon-

, [o d'Alboqt'.1ergue,e.m g lhe efcreuia 
palauras brandas) & humildes, & q 
fe faria qu~nt9 mádaua: ~entregue 

· hum filho de Ràez Nordi~ , que 
veyo por refem ,' mandod Affonfo 
·\f Alboquerque o embaix~1dor Ni-
·colao Ferreira, ac:Õpanhado de Pero 
à' Alpoem. fecretario, & de algús 

·:criados d'elRey, que o lcuaráo hon ~ 
radamente, O qual leuaua d' dRey ~ 
dom Manur.:l duas 'varras., em é]. ref-
pondiá aos requirimentos, que elle 
c:mbaixf}dor t~ouxera: a refoluçáo 
dos,,'qnaes elle .remetia a- Affonfo 
d' Alboquerque, a qué elle efcreuia 
fobre iffo , do qual podia faber foa 
ref poíl:a : & a outra catra era fobre 
hum 'Mo\)ro , que viera a Portugal 
eri1 cõpanhia ddleNicolao Ferreira~ 
que era caçador de 'húaonça, q lhe 
. dle enuiara, 6 qual fe tornara Cbri-
ftáo, & c~m ella o enuiara ao Papa 
a Roma. Chega9o eíl:e Nicolao Fer-
reira ante elRey, elle, o recebeo có · 
gafall;ado ~ ·moHrando ter grande 
contentamento de o ver : & todas 

· · eil:as moHras de bom recebimento, 
· erão ordenadas per Raez Hamed, q . 

eflaua á ilharga d'elRey, per boca 
do qual elle dizia & fozia tudo, fem 
oufar de accrdcentar nem diminuir 
2lgúa coufa, tio aíiombrado fftinha 
;iquel1e tyranno. Nicolao, Ferreira; 

. como já náo era da foa jurdiçáo, da · 
das as cartas, rornoufe-pera onqe 
eíl:aua Affonfo d'AlboquerqUe; ao · 
·qual deu conta ~o que paffàra com 
dRey j & e q~e f~nt~a ~ell~ ~~~t~~' . 

da pouca-liberdade gue tinha, por· · 
eíl:ar aífombrado .de Raez Hamed~ 
& que feu voto era' qualquer ctmfa, 
que fe o~rneíl'ede fazer, fer·logo:por 
q ,aquelle Iv1ouro não re~e(Íe ef paço 
d~ vrdi'r algúa .maldade . . Affon[o 
d' Alboquerque, chamado todolos. 
capitães, fez diJnte delles que Nico· 
lao Ferreira refumifie o q lhe differa: 
& praticado o màdo,que teriio e1n 
começar eíl:e negocio da entrega da. 
quella cidade, ai1entar_ão ni~o q fe 
logo fez. Per Diogo Pernandez'dê 
~eja,& o fecretario ·Pero d'Alpocm 
mapdou Aft;onfo d' Alboquerqu~ 
pedir a elRey · q 1he mandaíl'e fazet 
entrega da (ortaleza, que elle fezera: 
& pera iffo fe:abriffe ·a porta;q tinha 

. pera o mar,& fo[{e fechada outra,~q . 
eflaua pera a cidade,& maes lhe mã-
daffe dar húas caías vizinhas á f ofra .. 
leza,as quaes auia mifier pera apou..: 
fento de algús capitáes, porque ellc 
vinha· de vagar algús mefes, & não 
podiáo eíl:ar fempre no mar, & .. af-· 
fi lhe 1nandaífe ·os feus,gouernado~ 
res com o contrarto da cütrega, que 
cllc fez daquelle Rey n0 a clRey Cei .. ' 

im , pdr fer mui neceITario 11~ 
pratica, que auia de ter com ell'es.' 
Foi. a réfpofta · deHe recado,, que eI ... · 

_ R,..ey deu, que elle práticaria fo~re 
Hfo aqudla noite com fodolos (eu~ 
gouernadores,& pela manhaá ref-: : . 
ponderia a tudo : & como ~on~em 
que: remia efcandalizar ,. _(e tarda!T~: 
cm ama11hccendo mandou viíirár 
o capitão môtper HacemAlle:,co1n 
hmi.1 prefente de jarras de camaras.,' 
& outro rcfrefc o ,,dizendo que podia 

- - _J - -· -~ ,,_ .. - ~ .. - - mandit / 
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:D_a Segunda 7Jeca'da 
roanda·r·a~ peffoas,que lá foráo,per~ ~.odQ fico.u [ó com .Raez Nordi.~1. 
lhe dar a refpoll:a do quç clle capi~ · E,na: pratica que ambos teu.cráo,vc-
F-áo môr mandára pedir -; á qual eUe yo elle ª~ conceder em-tado.o ~ Af~ 
maiidouot. mefo10 {ecrntario,& Ma- ~onf? .d 1 Albogt~.erque pedia,confor.~ · 
nuel d' Aco-H:a. 1E.porque primeiro mandofe com os. contra:tt.os, q el.le 
<que vidfc a.concluir; ouue entre et- aíféntára com elRey Çc:ifodün, & 
ks muitos recados fobrc: ·a ei1tr,ega. Coge Atar j-á defuntos::. & no fim 
da fortalàa, que elRey náq queria defte.s cõcór~?.~; fegundo o cotl:mne 
dar naquelle lugar ,por fer mqi viú- · da terra, Affm1[0 d' Alboqucrq man:-
nha.ás füas cafas, nem menos os re-"'.' dou veíl:ir. a Raez Notdim búa ca::-

'.fées., em q.uamto fe ella acabaíle,. pet b~y~ de brocado , & lhe lan..çou bú · 
· fim d~ t~dolos . recados · veyo· Raez ramal de cótta~ gr0ífa~,éj ter~~o cem 
· Nordim feu goueroador a. to·maf ctuzadost & ao fqbtinho outra ca-

,. c.onclufaõ.em rudQ,i Ao q;ual,p~r kr .baya. de. cetim cramdim, com -ho-
homem velho,& g<?tofo, concedeo _ tÕes de ouro pe_r roda a c;liantei.rl, ~ 
Affonfo d' i~lboquit'rq.ue; q dle náo ao Mo1:u9 H~cem dos recados cirl!-
fobiíle acim~ á nao~& deceo a baixo co co.uados de efc_arlata,& cinco.en-
a- ouuir o.que ']ueria a húa galé,on·- ta cruzados .. E peFa elRey !Dªlld.olt 

. de Manuel d'Ac.ottafora, de que era lhe enrr!"g~r hum colar de ouro ef. . 
capitáo:e!11 q vinhão muitas peífoas . maltado rico, & húa bandeira das 
nobres , q~e ffonfo .d!Alboqu.erque armas de Po!tugal, pera a .ma_ndar 
mandára., pe.rao trazerem honrada.:. aruorar em fuas caías, & ler noto.rio · 
menre .. Em· companhia do.qual vi.: .a roda a cidade a ·paz,q rinbáo aílea-
·nha Raez Hainin irmão de Raez tado : & afsi lhe deu húa prouifa~
Hamed.por olheiro, & efcuita ·por pera que rogolos barcos & terr:ida_s 
parte_ do-irmão, temendo q diffeíf~ - ·podcffen11t á ~erra firme· trazec to. 
elle R·aez Nordim· a Affonfo d'Albo da las mercadorias & mantiméros, 
qnerque a forç;i;que lh~. tinba feito:, , q.q1ui[effem,_ cõ tanto que não vieffe 
& a fo jeiçao e1n que dRcy . efl:a ; gente de armas em nome de merca-
porque fobia que eil:e Raez Nordím d<?res .. Acabada: eHe aél:à de paz,. foi 
fempre feinclinara a noífas co.Ufas. Ràez Nordim ·tornado á cidade có 
Affonfo d'Alboquerque porque foi 'grandetriúpho de batéis, & felh de 
logo auifado difio por Duarte Vaz -1 uõbetas: & á partida da nao, tirou · · 
lingua, em Raez Nordim entrando eroda a arcelharia da frota;a q retpó-
.na galé, o tomou pe~a mão, dizen- deo a q elRey tinha n~ cidade~& de[ 
<lo : Vós,& eu fomos velhos, voffo pois q a bandeira foi ª!uorada nas 
fobrinho, & meu fobrinho dõ Gar- . ·cafa.s d'dR~y, fe dobrou a fefta d~ 

- eia faõ mancebos, vão falar ambos · arrelh~ria. Affonfo d' Alboquerqlle, · 
,cm coufas ·de fua idade, & nós fala... éomó no rematar das coufas tinh<\. 
1f~mos · e~ ~~l)#a: & per ~ª~ h~~~ .efpirito apreíl~do & inq~~e~<>; 
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venc1o que ao outro dia,gue era (ab~ com a feruintia do ina~/etn poderé . 
bado befpora de Ramos, a porta da fer impedidos, poréj a trànqueira era 
forraleza não era aberra,guádo veyo forte,& deféfauel cõ a artelharia>que 
ao Domingo,mandou Thomas Fer- tinba. Acabada de. fegurar efla fer6 

mindez mdhc das obras, com cer- uintia,mandou Affb1~fo d' Alboguer · 
tos pedreiros, & , todo neceífario a que a Manuel d' Acoíl:a, que era fci .. 
feu officio,pera abrir eíl:e portal : & tor de toda a armada,qlle leuaffe to-
no éaminho acharão Hacem Alle; ,dalas mercadorias que tinha, & fe 
que vinha cõ recado~ Affonfo d' Al · mefríle na fortaleza, porque viffem 
boquerqu.e, que tnandaíie officiaes· os Iv1ouros que tam bé auia de feruir 
peta iíTo, p

1

orq os feus não fe atreuião de cafa de cõmercio,como de forra ... _ 
a o fazer a foa vontade, ao qual ref- leza :_ & elle Affonfo d'Alboquer...- . 

· p.ondeo q já os mandaua. Ein guar... que apoufentoL1Í e em bilas grandes : 
da dos qt!1aes ~om geme, mandou cafas,que lhe d<{pejaráp,que ferniáo 
dom Aluara de Cail:ro,, & Antonio de hofpjt::.il,a que elles chamão ma- ' 
d' Azeuedo: & quando veyo á noi- draçal,as quaes eráo junco da forra2 
te-,que (oube fer o potral aberro,foi- leza. E os capitães com toda a gente 
fe 'lá com rodoJo~ capirães, & . che- de armas {e apoufemarão em _outr~s 
ga·ndo á entrad.a dellc,pozfe em gio . cafas ' & dentr6 ; da tranqueirà nos 
lhos com as máós leuanradas, dizé- . .h1gares,qLic: lhe,deráo por eíl:ancia, 
do' : Afaicomo rn., Senhor, e1n tal tê te acabar "ª obra pa fortaleza, e~ 
di~ como hoje e~traíl:e em Ierufa- que ~e ·~uião de ~ecolher. . . -
lê~1, ·& foíl:e recebido de todo o po"". . · 1 

uo· por verdadeiro Rey,& Miílias:af- . ': ·e A p I T y·t O ·IIIL' · 
fi apraza ati q nós teus fiéis fejamos " ,. , · z 

hoje recebidos ern nome d'elRey · ~ ·[omo Afonj~;d'Albbijiterqu~ 
àóm Manuel, cuias ar.mas traz em .., · • 1~ ·d · 'l X · · · rece6eo hu émvaixd ô"{t~o . e~ memoria das tuas cinco chagas,co1n . . . ' .'\ . ' . l '.. ' ' 

toda paz & obediencia, pera que o .. q.ue J Jma'él cÕ'. hum. préflnte 
teu nome- feja aL1ui conh~cido, & ique lhe trazi~' f5 o dijpc:ich~. 
venerado cm faàificio de louuor, que-ouue de faa emb~ix advi. ) 
pois te aprouué damos· eíl:a cidade 
fem fangue. Vifta a fortaleza, que já, 
cHaua defpejada de todo,.& tornado 
ás naos: ao outro dia começoufe de 

' pór mãos á obra com tanta diligé-
ci<i,que quando veyo quarta feira de 
treuas, efiaua feira húa tranqueira, q 
os da cidade não podiá? entrar por 
aqu~l!~ p~~~~ 1 ~ ~s ~~!19~ ~~~~~~ 

,,, . ~õí~ d'Alboquer 
q com·o em quan.. 
,to durou fegurar i 
eíle lugar da forta-
lez<l,foi mui occu~ 

. . pado,1& maes não 
q~1eria que eíl:e recebimento foíle 
no n1ar per honra da peffoa,cuja. era 
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~embaixada, entrctet1e O-em baixa- viíl:a ddl:e lugar,pe·r onde emrana o · 
dor do- Xegue Ifmacl,que viera com embaixador:o qual era acompanha-
Miguel Férreira : & tam bem de in- do de dom Garcia.de Noronha, co.-
duH:ria,porquc viffem os Mouros de mo peífoa principal, & de muitos 
Ormuz o prefére; que lhe mandaua fidalgos & caualleiros , trazendo 
dk.principe, que iiaquelle tépo era o embaixador o prefe.nte ante íi ne .. 
terror daPeríia,&a todalas prouincias il:a ordem. Vinhão dous hon1és a 
foaS. vizinhas,como homem q defe- cauallo, & c_adahü- d.elles trazia húa 
ja.ua de n,os ter por ah1ig~s, & con- . onça, os quaes fabiáo (:a·çar moma-
tenres. E pera eH:e di~ de foa vinda ria tom ellas,& logo a drescauallos ' 
a elle, mandou á porta da fortaleza fegúi.áo outros acubertados com [a. 
fazer hum cadafalfo com eihado al- yas de malha de armas á fua vfança, 
to coberto de alcatifas' ' & toldado & rras os cauallos vinha o pre[enre, 
de pannos de feda: & a parede,a que q erãq 1oyas de ouro, peçai de bro-, 
feauia de encoíl:ar, armada de tape-: . cada~ & de feda, p·edr~ Turquefas . 
çari.á;~ hum dofrl de brocado com por laurar,afsi como faecn da--rríina,,' 

' húa cadeira rica pera foa peíf oa, & o que'tudo podia valer iaté tres mil ' 
outra pera o embâixador, ambas cruzados: as quaes peças trazião ho..' 
guarnecidas de veludo crameíim,& més·em bacios de prata de aguoa ás 
quro,& pelas ilharga·i; muitas almo- . mãos altos, todos hum ante outro, 
fadas~de bro.cado; com todo o ma.es & detras vinha ô embaixador- 'com 
que compria pe:ra aqueUe aà:o: Dr-: . dom Garcia,qoe o acompanhaua. E 
denadas todalas coufas pera eíl:a ho~ peró ciue dle era{eíl:ejado com as 
ra da 'in~da dç emqai;xador,affétou- trombetas, & atabales de Affon-fo 
fc: Affonf~ . d' Alboque~que 001 fua d' Alboquerque, que vinhão diante 
~ad~,ir~) v.~~ido f~g.u~180 eíl:ado com delle : ramo qtl.e foi tia praya,def pa-
q o receq1J, & de~~edor delle os ~a- rou toda noffa artelba_ria , ciue apa-
Eitá"es,& fidalgo? pr,incipaes vdl:idos 'gou tqdolos iníl:rumentos & 'rumor 
de fdta,& obra defeifcenros h~més · da. geme~q_ue era quan~a auia na ci-. 
armados poíl:o~ ef!I .ordenança : os , dade. Sabido o c:mba1xador ;w ca-
quaes eíl: auáo ao longoda praya em dafalfo,o.nde Affofo d' Alboquerque 
rua,per onde 6 embaixador auia de dlàua em feu eíl:rado,el1efe aleuan- · 
paffar., & 'outra gente arma-da_ ni:;ies to'u da cá d eira' & fe alargou della 
limpa em cerco do dlçado,~ afôra hum efpaço, & chegado ao embai-
eíl:a gente armada, auia pela praya xador, faztndofc entre elles córtefià 
muita gente falta do pouo· da cida- cadabmn á fua vfança,forãofea{fen"'." ' 
de. ElRe·y de Ormuz 01 dle temp<? tar nas cadeiras; &·def pois de o em.-
com feus gou~rnadores, &.mires, q baixa.dor eíl:ar affentado ~ meteo na 
faõ os nobres do Reyno;poz[e ás ja- mão a Affonfo d' Alboquerque duas 
~e~~~ -~e fua~ ~aÇas~qu~ ~~!ão f.obre a ~artas,húa pera e~ey dom ~?nuel, 
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& oiitra péra elle: ~ d'elRey guar- , al'gGas confas q ápÓntou/orio duas 
dou Alfõfo d' Alboquerque; & a fua importantes ás coufas· de Ormu;z: 
êeu ao fecretano Pero d'Alpoem, q búá que os direitos das mercadorias 
tinha á ilharga. Dadas eH:as car- que da Pedia entrauáo em, Ormuz, 
tas, aprefentou o embaixador o pre- fo!fem delle Xeque Ifmael: & a ou•: 
[ente : & porgue entre as peças vi- tra que lhe ddfo lugar a cerra gcn_tc 
nha húa cinta de ouro, ~ húa efpa- fua pera paífar per Bárem, & Catif~ 
da, por comprazer ao embaixador, á terra de Arabia.E porque polo que 
que lho pçdio,Affonfo d' Alboquer- fe adiãte dirá na mone de Raez Ha-. 
que cingi o rodo , por entre ellés fe med, por foa caufa o Xeque, If mael 
auer em final de paz & an1or.P.a{fa .. , fé tinha por (enhor qe Ormuz, & 
do eH:e ~Stº da entrega do prefente, dl:e embaixador,& prefente q ma11• 
Affonfo d' Alboguerque começou daua,era cuidando que elle Affonfo 
de lhe perguntar p~la dif pofiçáo do d' Alboquerque eíl:aria na India.', & 
Xeque Ifmael, & de foa molher & não em poffe delle: entendcp Af:.. 
filhos:& afsi aturas cq.ufas .gêraes fonfod'AlboquerquequeeH:as·duas 
daqudlas chegadas, 8.? defpois. pola . coufas q o embaixador pedia.; ferem. 
delle embaixador,& do trabalho do . mouidas .& induíl:riadas per Raez 
caminho. Na qual pratica eíl:euerão Hamed, & per Abrahem 'Beqae hú 
pouco efpaço !em trattarem de ou:- cól.pitão do Xeque If mael, éj ali eH:a- · 
tra coufa, remetendo Affonfo d' Al- ua com titulo de vir comprar certo:; 
boqoergue o maes pera fe verem de cauallos de Arabia, & que o embai-
''agar defpois que defcanfaíle de tão xador as não trazia em fua infirn-
com prido . caminho e.amo fezera, ~ão. E alem deíl:as duas coufas, lhe 
& com ííl:o o ef pedio,fendo leuado pedia q lhe deffe hú porto na India 
per dom Garcia á fua poufada com onde os feus naturaes vieíTé fegur~~ 
a n1elma pompa de companhia co- mente fazer fcus negocios: & ~ísi 
mo o trouxe: ao qual Affonfo d' Al ajuda per ma~ pera tomar hum lu-
boquerque midou fazer toda a dcf- . gar que· efiá entr~ a terra de Iafque 
pefade fua pdfoa,&'cafa,e.m quant<? de Ormuz, & Diulcinde, ao qu~l 
ali ~íl:eue. E quando veyo á fegunda dfamáo G:uadel , donde os Nautá .. 
viíl:a que começou trattar nas coufa; . ques, que habicáo ,aquella coíl:a, 
·a que era em,~iado, porque a carta q ·faem com armadas faltear , as naos 
elle embáixador trazia pera elle Af- que per ali pa!faõ J, por qu:mto a-
fonfo d' Alboquerque era fomente quelle porto de Guadel era do fe~ 
de crença: paffadas offertas gêraes · nhorio d'dRey de Macram .íeu vaf-
que deu da parte do Xeque H~1ael.. fallo, o qual ás ·vezes {e lhe rebella-
.& quanto defej.aua ter amizade com ua com o fauor que tinha do mar. 
elRcy dom Manuel, & auer entre A refpoíl:a das guaes coufas,poíl:o q 
dle cõmunica~ão de ob~as : entre , não_foráologonaqueUedia,Affonfa - . .. . . - d'Alb~ 

. -. 
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~·Alboquerque lha deu per flni do 
feu def pacho. Dizendo que quanto 
.a9s direitos das meréadorias da Per-
íia,gue emraí1em em Ormoz,os ga-
fios das armadas q c:::ontinuadamen-
te andauáo cõtra os Nautáques,eráo 
tão gran~es, & afsi a defpefa que fe 
fazia com a gente q efiaua cm guar-
da & defcnfaó das villas & lugares 
da coíl:a da Arabia, que em nenhúa 
maneira fe podiáo alargar os raes di-
reitos: _porque a principal renda que 
Ormuz tinha com que fuH:em~ma 
feu eHado,erão os direitos da ent_ra-
da & foída das mercadorias. ~nto 
a pagaílem pera a terra de Arabia,&_ 
a{si porto·na India,& ajuda pera to-
·n1ar o lugar de Guadd, era mui cõ-
tente: com tanto que as mercado-
rias q\rieífem da India pera Ormuz,. 
não lhe deffem per o porto de Gua-

-dei nenhúa íaida, & leixaíTem vir as 
n~os fua via. E com eíl:a refpoíl:a Jhe 
fez. offerecimentos g~raes, que não-

. penhoráo 1nllito : princi palmeme 
ajuda contra o Soldáo do Cairo, & 
o grão Turco feus imigos. Def pa-
chado dl:e embaixador quáto a feus 
requirimentos, diífelhe que ao tépo 
de fua partida elle Affonfo d' Alho.., 

, querque tinha a!fentado de mandai: 
t:m fua cóp:mhia hum embé}ixador 
tm nome de elRey de Portugal [eu 
fenhor ao Xeque Ifmael. E porque 

,... :ante que eíl:e embaixador parrifle, o 
do Xeque: Ifmael efieue dous rodes 

., tm OrtnllZ, primeiro que digamos 
a partida delles,entraremos nas cou-
fas que Affonfo d' Albc;>ql,lerque fez 

· ~=!!~ !en1p.o~ · 

CAPITVLO V. 

f Ern que je diz. que homem · 
era Raez. H amed, quf/ t inha 
fujeito a e!Rey de Ormuz.: 
. f5 como .Ajfànfo d'.Al6oq_t"'er 
que fé 'Vio cõelRey, nas qua.es 
'Vififls fui morto Raez. H a-
med tyranno,(5 Or1nuz def 
pejado de todo/os feus par_en-
tes,é§ elRey pofto em foa li-
berdade. 

O tempo que Affo11ío 
~ ~ .]l d' Alboquerque tomou 

§) Ormuz, reinaua qelle 
/. """2: o e IR ey Ceifadim : & era 

L.7W-"--" • feu gouernador Coge 
Arar ,cõ quem dle aíienrou o cõtrat-
to das pareas,qu~ elle Ceifodim auià 
de pagar a el Rey dó Manuel, fegu11-
do efcrcuemos. Morto Coge Atar, 
ficou Raez Nordim por gouerna-
dor d'elRey Ceifatim, ao qual per 
,f.ua morte foccedeo hum feu irmão 
homem mancebo , ficando por feu 
gouernador o mef mo Raez Nor~im. 
O gual como era homem já de ida-
de,poíl:o q teoeífe filbos,por Íer maes 
[enhor do officio,& fegurar fua pef-
foa, & maes por dizerem Cer clle 
caufa da morte do Rey paffado, 
trouxe da Pedia das comaréas de 
· Raxet, & Xiláo, donde elle era ,al-
gús parentes ·: entre os quaes foi 
hum [eu fobrinho filho de hum 
feu irmão homem de trima a1Ínos 
aluo de b.oa prefcnça, cauJlleiro fa_ 

· bedor 
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bedor nas éoufas da guerra,& natu-
ralmeme foberbo aíl:ucioío)ao, qual 
. cba1nanão Raez Hamed ,& era capi-
ráo do Xeq ffmael.Eíl:edefp.oisg via 
o modo do Reyno,& elRey fer ipá~ 
cebo entregue a Raez Nordim, co-
n1eçou logo de fe ordenar pera o q 
ao diante fez:meteo em Ormuz tres 
irmãos, & tantos primos & paren-
tes, que frrião atê vinte peíloas, & 
com dias virião quinhérosfrechei-
ros, metendoos poucos & poucos. 
Os quaes parentes pela razão gue 
tinhão com Raez Nordim ,erão eíli-
mados de toda a cidade, princip~l
roente por caufa de Raez ~Iamed.,q 
já nd1e tempo tinha muita· parte 
em cafad'elRey. Eíl:e Raez Hamed 
·como fe vio fauorecido com tantos 
irm.áos & parentes, concebeo em fi 
dar aquelle Reyno de Ormuz ao 
Xeque .Ifmael, cujo capitão el le fo-
ra-: parccendolhe que cõ qualquer 
pcnfaó que deíf e ao mef mo Xeque 
Iftnael, ficaria elle por Rey, com o· 
qual fondamel1to começou ordenar 
f uas coufas a dl:e fim. E auendo hú 
:mno que entrara em Ormuz,pedio 
a elRey que lhe fezeífe merce da go-
uen1anla que Coge Atar teuera, & 
afsi das fuas caías, & outros requiri""." 
mentes, de que elRey não ficou có-
tente, & fe tfcufou diffo por então: 
& como era 1noço, vendofe aífom-

1 brado delle pola poífe g queria to-
mar de fua peífoa & cafa, praticou 
eilc: cafo cõ Raez Nordim ,& affen-
tarão de o mandar por capitão de 
húa armada de terradas contra os 
-~~~t~qu~s,, a qual e!!~ mefmo f~~ ~ 

fua vontade,& pagou á gente de fol-· ,, 
do.Mas tanto que partia deOrmuz; 
como quem rinha.ntaes olho em fe 
fazer fenbor do Reyno ,4 de fer capi 
tão, tornou logo de noite ás cafas 
d'elRey: & polo fouor que tinha de 
dorus irmãos que lá dotmiáo, & fi .. 
carão ordenados pera iíTo, foráolhe 
as portas aberras,& entrou có aquel~ 
le impero de gente.que leuaua té el .. 
lechegar onde elRey jazia com fua 
molber, pondolhe húa ef pada nos 
peiros,que cf queria matar. Ao ·qual 
elRey coin muita piedade pedia que 
o não CJllifefTe matar_, & q tàmaífe 
de feus tbefouros & do Reyno guá-
to quifeíie:ao q elle re~pondeo que 
não· queria maes delle fe11ã0Jabcr 
que lhe daua a vida. Fmalmente per . 
eH:e modo elle fe apoderou da pef-'. 

. foád'elRey, & prendco o rio Raez 
Nordim,& a feus filhos:& não quiz 
matar dRey,porq não efiaua ainda · 
tão poderofo,g po~eífe cõfeguir feu 
intento naqudle tempo,& conten ... ' 
toufe com ficar abfoluco fenhor do 
Reyno, fem elRey ter maesliberda-
de g hum cattiuo, & de fua fazenda 
não lhe daua maes g cem xarafi js de·· 
ouro cada anno,pera {eu folgar. Af-
fonfo d' Alboquerq chegando a Cu~ ' 
ria te( como diflerncis)í'oube parte de;. '. 
fias coufas, & def pois q foi ·.en1 Or-
muz,macs particupalméte outras:& 
ante de ter poíle da fortaleza, l1ão 
quiz Caber de Raez Nordim f e era 
verdade o que lhe dizião dd1e ty- · 
ranno. Porém no dia que recebeo o · 
pre:fente de Xeque Ifmael, dl:eue 
có elle,,d~ q~~l f~~?e ~udo:&· aind_a 

~qtl~!~ 
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aqueixandoCe do mao trattamcnto do Xeque Ifmael,o que lhe não pa-
gue lhe tinha feito, tendoo fempre receo coufa c.õuenifae büa tal peífoa 
prefo ré a foa chegada. Dizédo rnaes vir a tão pequeno negodo.Afsi q ef-
que a caufa de algúas duuidas que guardando todas eilas coufas,q erão 
~lRey teuera acerca do entregar a mui claros indícios, d1fsimulouos 
fortaleza, fora por parte delle Raez pera feu tempo: & por tomar con: 
Hamed : & q elRey defejaua muito clufaõ com elle Raez Hamed, lhe 
de [e ver fóra delle, & pedia a elle mandou algús recados,dizédo t?m-
.Affõfo d'Alboquerque como a pae ber,n enrrc outras palauras, que fol-
<Jue lhe deffo a iíTo algum remedia. garia que [e viffern ambos: ao§ elle 
.{\ffõfo d' Alboquergue afsi por dl:es refpondeo que feria quando fe.elle 
requinrnentos d'elRey, como porq {\fFon{o d'Alboquerque viíle com 
dle Raez Hamed ré ·Sntão náo o elRey. O que Affonfo d'Alboquer-
tinha mandado viíirar, nem man- que difsimulou,& começou de trac.:. 
dou recado algum,paífandofe tantas tar ndla viíla entre elle,& elRey: &. 
coufas, de q dle era autor, fem,mo- ouue por refpofht que elRey era có-
firar que emreuin ha ndlas : romou tente,& iíl:o feria á porta de fóra das. 
fufpeita do que elle Raez Hamed catas d'elRey, onde fe armaria húà · 
t~azia no penfamento, que era dar tenda, em ql_le ambos eíl:eudfem.'. 
Ormuz ao Xeque Ifmad J porq vio Ao que Affonfo d' Alboquerque reí:' 
clle Affonfo d' Albogyerqu~ íinaes pondeo,que fendo elle capitão môr 
E.era iíl:o íuf peitar delle. Os quaes ·de quJtro na os, elRey Ce1fadim fell 
erão que por intercdfaó foa rinha irmâo lhe viera falar fóra de fua cafa 
i:lRey tornado a carapuça ddle Xe- em hum Ccrame, &"que ao prefen-', 
que Ifmael,& má dado que na mef- te era gouernador da India,que com 
ma mefquita fe diffeffe a fua oração, f~us poderes reprefentaua a peíloa 
& fe apagaíle roda a outra c~rimo- d'elRêy de Portugal {eu fenhor,cuj~ 
nia: & afsi achou Affonfo d'Albo- vaífallo & tributarioelleRey era,por 
querque che-g~do a Ormuz Habra- táto lhe auia de vir falar a fua cafa,& 

, hem Beque capitão do Xeque Ifma- náo elle á Cu~. O qual negocio che-
el, que tem Cu.as terras mui vizinhas ·gou a canto por parte de R~czHa . ..1 
ás de Ormllz, homem .mui princi- med,que quafi_fe pos ~m rompirné-· 
pal, & efbua ali com fere ... ou oito to de guerra,ant.e que conceder ir ,el-
f~ruidores ,& toda o urra gente fua ti. Rey a cafa delle .Affonfo d'Alboque.r 
11ha na terra firme. E perguiltando que: peró Affon[<? d'Alboquerque 
elle AfFonío d' Alboguerque que fa_ leuou tudo per pontos brandos,té q 
.zia a\i Habrahem Beque hu.m ho- fe affcntou que elRey iria 01 fua ca(a: 
mem tão notaud: differáolbe q era & auia de frr co1n condição, que 

.... vindo a mandar quinze ou vinte ca. nella não eíleudfe géte armada, fo:-
uallos ~ ~~baya.1~ a .c~rt~~ ~~~f~s mente os capitães fom anuas; o que 

- ·- - · · · -. lhe 
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lhe Aflànfo d' Alboqüerqne conce- tou)'& que oÜtrÕ tanto podia elRey-
deo,com tanto que -a outr;1 gente de fazer , fomente os que enrr~ffem 
fóra · dls cafas auia de eH:ar armada-, com elle. Acabadas dbs duuidas,&· 
por quanto el~ey e~a co~umado receyos, fa'io dRcy de foa cafa a ca- ' 
por guard~. de (ua pdloa quado fa'ia µallo, com trombetàs, & ata bales 
fóra,leuar feus frecheirros ,& bom és diante, & feus frecheir'os em' orde-
dearmas. E tambcm pelo rneftno nança: & Raq. Harned como não. 
modo os que entraffem com elRey lhe feguraua -o ~nimo .aqt:iella Caída, 
na cafa onde elle Affonfo d' Albo- tomou obra de trezentos delles, & 
querque eíl:eueífe, náo leuaffem ar- foi terá porta de Affonfo . d' Albo-
mas . . Ordenado o dia cm 9 fe auião querque·, enfrando como homen1 _ 
de ver-per efre modo, mandou·Af- aluoroçado: &quiz metercorníigo .. 
fonfo d' Alboc.1m~rgue arn1ar roda a ·com hú prefi te que leuauaJobra de 
gente de armas : a qual eíl:eueffé á. cincoentà homés armados de armas 
porta que fai'a pera a praya,.& roda~ Íccrer'as,que lhe dom Garcia de No~ 
outra.gente de ordei1ança eíl:eueíle ronha, guc ellaua á porta,não con-· 
armada em fuas poufadas,~.táo pre- fentio,pd.,r dbr orden_ado q entra!fe 
fies,que em lhe fazendo _bú certo li- elle fó. Ante como quem o vinha 
ual de hum drado das cafas delle receber , & que def pepuão a gente·· 
Affonfo d' Alboquerque, acodiílem . pera lhe dar entrada, chegou doin 
á roa. E afSi mandou aos capitães q Garcia,& o-leuou nos h}'aços:& por 

. ~uião de eíl:ar com elle,que teueífem que elle vinl\a armado fecreramére, 
punhaes: '&as outras armas os pa- fegundo dom Garcia fentio quando 
jes que os auião de aguardar á por... o abraçou,& de fóra trazia hú terça~ 
ta. Ordenadas efias coufas, quando do,adaga, efcudo, & maça de ferro,, 
veyp a hora da vinda d' elRey, porq perguntoulhe per mey'o de Alexan-
tardaua mandou lhe Affõfo d' Albo- dre d' Araide lingua, que conao trá-
querque dizer per o fecretario Pero zia arma·s, pois nenhum de quantos 
à' Alpoem , & Alexandre d' Arai de eíl:auáo dentro as tinha, o qual co-

;lingua que eila.ua ef perádo por elle: mo homé de pouco affoffego ref põ. 
& leu ará o cóíigo as rrom betas pera · deo : Iíl:o não he nada; & virandofe 
virem com a pdfoa d'dRey. Aos pera a porra, diffe çontra elRey,que 
quaes Racz Nordim ,q os veyo rece- queria entrar: Tendeu os lá,que telll 
ber á porra, diífe, pera que era tanta gente arn1ada. Alexandre ·d'Ataide 
. uéte de armas como o capitão môr língua quando lhe ouuio' iíl:o~ o to. 
tinha cõíigo. Ao 9 Pero d'Alpoem n1ou pelá mão, dizendo: Arídaicá, 
_refponàeo q elie não tinha corníígo eu vos mofirarei as cafas, ·que roda~ . 
fenáo gétc defarmada,& que a outra eíl:ão fem iíl:o que dizeis; & entran-
de fóra pofio que arn adJ eH:eueífe, do con1 elle , topou com Affonfo 
elle o pod1a fazer,porqu . foi fe aífen d'Alboquerque,qué o vinha receber, 

··;~ Ff &. 
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& em o querendo apartar pera húa o corpo de Raez I--famed na praya: 
pane da caía per hum braço, tirou A foa gente como vio (}Ue a porra 

' R3eZ I-Iamcd per elk hum pouco per on '~~ c dlcs guikráo entrar/i era a 
tefo & lancou mão de búa beca de da cidade, lhe for;1 fecbada:remete ... 

J ~ 

· veludo que Affon(o d'Alboquerqoe. rão cõ machadinhas pera a qLicbra-
trazia.E vendo elle que fezera iíl:o có rem ;.ao q Affonf:0 d' Alboquerque 
pouco acat:imento, ame qu~ maes acodiC?J mandando fazer o final no 
foffe, diúe contra os capitães q dl:a- eirado,que todos dperauão.Ao qual 
uão arredados: Matem o; & diZédo acodío) tão prdl:e~ a gente de orde- · 
efbs palauras,foi tanto o punhal fo_ nança pela rua direita, per onde os 
b~e elle,que algús ,capii:áes referirão mandarão vir,. q atocharão toda -a 
nos dcdos,por ferem bús fobre ou- rua:d~ maLici ra que a geme d'elRey 
tros, vendo éj debaixo azia arm;is.. & a de Raez Hamcd, gue dbuáo 
No qual fei.to foi Pero él' Alboquer ·bradando á portJ; cuidando fer feito 
que, Lopo Vaz de Sampayo ~ Rui algú mal <Í pdfoa d'elRey,ficou to-
Galuáo de Menefes, Hieronymo de da fechada naqnelle lugar, fern teré 
$oufa, ·Diogo Fernandez de .Beja, per onde foi r. E porque já dentro na 
Antão Nogueira & outros fi dalgos. cafa onde elRey dhllla, fe fentia a 
Feita eíl:a obra,foi[e Aflonfo d' Albo reuolrnde to da eíl:a gente de fóra; 
querque per onde entnua•elRey di- diífe dRey a Affonfo d' Alboquer-
zen_do aos capitães & gente q dbua que que mandaíle á gente de armas 
com dom Garcia : Iá rndo he feiro: que não tranaffem guerra cô os fous, 
& mandoulhe que rijamente entre- pois todos eíl:aujo a [eruiço d'elRey 
.teuefle a gente de Raez Hamed,que de Portugal , como vaffallos [eus 
vinha <letras d'elRey: aqual vendo que eráo. O que ellc loge fez tendo 
qnclhe cerraoáo a porra, reme.Terão .iá a eH:e tempo a geme da orden:m-
ríjo a ella,entendendo o que i'a den- ça tomado poffc cfo porra, & pera 
tro. A gente de armas que Affonfo ordenarem dh como clle queria éj 
d'Alboquerque mandou eftar na eíl:eudk alem dos capitães da orde-
praya, porq ouuiráo o rumor de!h nança que dla tinha : Affonfo d' Al-
gentede Raez Hamed, entrarão dé~ boquergne mãdou dbs peífoas, dó . 
tro njo onde elRcy eíl:aua com Af Aluara da Silveira, Rui· Galuáo de 
fonfo d'Alboquerque :ao qual dle Mcnefes, & Diogo Fernandez de 
tomou nos braços,.& fe apartou a Beja: & kixando cHc os outros ca-
húa parte com elle f?rà do impero pirães, que eíl:auão com elle na cafa 
da gente, da qual elRey teue temor, · terrea, fobio fc a cima ao eirado com 
tê que elle AffonÍo d' AlboquergL:e elRey: & mandando lançar húa al-
affoífegou aquella foria, com que a catifa, & pó"r fobrc dla húa cadeira, 
géte de armas entrou,& a fez tornar fez affentar e!Rey ~ fe moíl:ra!fo aos 
~ [e~ _lugar,,~ de~ m~n~~~ !ª?~~r Çe~s.~ Os ~E~~~s & par~~1~es ~:~~ 
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Hamed_ quando virão e!Rey,& nâo tecinco caías: que leuar~o comfigo 
n el le, começarão bradar, que lho perto de fetec~ras . pe!foas. Peró náo 
ddkm, ou moilraffem : aos quaes os leixou Affofo d'Alboquerqaefair, 
Affonfo d' Alboquerquemançfou di- fem primeiro hum filho de .Raez 
zer ~a cabeça lbc mandaria, fe qui- . Nordim fe ir entregar de toda a fa-
feffem. Qüando elles . ouuiráo eíl:a zenda d ~elRey,cõ hum e[criuáo, & 
a-élpoíl:a, entendendo Raez Hameâ thefoureiro,em cujo.poder eíl:aua,,a 
fer morto, começarão de am·eaçar qual entrega fe fez deutro em guatro 
,lRéy: dizendo que elles [e iriáo pe~ horas : & elles rodo aquelkdia, & 
ra osfeus paços, & tomariáo o the- parte da noite,embarcarão com fuas. 
fouro, armas, & os. filhos . d'elRey molheresJilbos,familia,& fazenda, 
Ceifadim,como logo fezeráo, pon- fein lhe . fer feita offenfa algúa, por-
dofe em' determinação de fe defen.,. que afsi o r~11andou Affonfo d' Alba. 
d~rJ& poferáo arrelharia em lugares q.uerque . . Os qtJaes defpois que fo~ 
pera iíio. Affonfo d'Alboguerque, ráo na terra firme, mandarão pedir 
porque ·aquelle .dia lhe conuinba . a Atfo'nfo .d'Alboquerque o corpo 
tomar cõclufaõ,&· remate d~íle ne- de Raez Han1ed,pera lhe darem· fe-
·gocio: mandou logo ás n.aos trazer pulrura e1n fua terra : &elle·refpon-
~fcadas,& todo o neceífario,pera en- deo q os tredos & lnaos não auião 
nar as cafas d' e\Rey per força. Ven- de ter fepultura,nem lugar conheci:.. 
do elRey, & Raez Nordim fua de.. do,on:dejouue[em,por iffo lho não . 
terminação, pedirãolhe que (obrç-= daua,& fem maes repetir/e partirão~ 
{kueife niífo, porque queriáo leuar Acabado eíle feito, -.diffe Affonfo. -

! eíl:e negocio per mod'? que não ou- d' Alboquerque a elRey, que ainda 
1 ueiTe rompimento d~ guerra,o q lhe cftaua naquelle eirado,onde comeo 

elle concedeo : os quaes mat1daráo publicamente ao jantar, que fe po;,. 
logo chatnar t0dolos c.acizes) & fo- dia ir pera as foas cafas, que já tinha 
rãa &, vierão co~ recados de hG;i & · de.f p~Jadas daquella má gente : ao 
'Outra ·parte, & de íi Raez Nordim, que elle refpondeo que faria tudo .º 

· & per derradeiro Habrahem B~que · que elle manda!fe, pois o ~inha por 
com recado de Affonfo d'Alboquer . pae & amparo de fua vida) & e!J;ª:-
que, que fe té fol ,poíl:o não defp~- _do. Affonfo d' Alboquerque porgu'e. 
jaff em os paços_ d elRey pera elle ir . neíl:as cerimonias de hõrar a peff oã 
dormir e1n fua cama fegmo,& aiTof- o feguraífe,& dar algum affoílego á 
fegado, & elles fe paílaffc:m a terra cidade, quando viffem como o tra~ 
firme,prometia d~ não dar vi~a a 

1
al- taua, mandou vir todo los cauallos. 

gúm. E como Habrabern Bet1ue era acuberrados q clRey tinba,& caual-
fecretlm.ente cabeceira deíla ma!Ta, gou eHe, ·& algGs capitães : & dom 
acabou cõ elles L]lle [e fai!Tem,& fo[_ , Garcia com outros,&· com a gente 
[em: os .qua~s .fer~ão pe~ t?~~s vin:: ' · q auia de ficar em tefrra, foitáo c1 .on~ 

· · F z. ~ Rcy 
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'e1Rêy todos a pé~ & el~ey em bum d o~º~º é] teucr.i de libert.1r aqu~Lr 
cauallo veíl:ido com buas couraças lc pnnctpe,& da honra que lhefaz1a: 
de cetim branco com foa crauaçáo & muito m:ws o louuaráo , vendo 

·dourada,& búa fralda de rrialba, que , com que p~ilauras á entrada da por- . 
elle guiz veíl:ir, & pedio a Afronfo ra ante que dcceffe, 'elle entregou a 
d'Albog.ucrque,dizendo. que dcfe- Raez Nordirn fell gouernador, &a 
jana de vefür aqudlasarmas,por) he todolos feus mires a pcffoa & efi:ado 
parecerem bem no corpo de bum d'elRey,& fern quererentrardenrroi· 
capitão que as trazia vdl:idas. E fa- fe tornou á fortaleza, ficando tod,:i a. 
indo ·pela rua~ alem .da porra onde cidade affoífegada, c~mo [e nella 
.caúalgou,foi cer com Affonfo d'Al- não ouuera aluoroço algum. E quã ... 
boquerque, que o efhua efperando: . do veyo ao feguince dia, porque elle 
& porque o feucauailo era hú pou- Affonfo d'Alboquerque foube que 
ce> defa{foífegado com âs cubercas q em húa fortaleza chamada Mone-: 
leuaua, fazia tão grande terreiro en- jom das maes principaes gue ~lRey 
trc ~gente ., que não pode Affonfo tinha na tei-rafirme da Periia, onde 
d' Alboquerque ir junto d' dRey, & chamãp o Mogofi:ão,eílaua bum ir-' 

. foi{e diante com os decauallo, que mão de RaezHamed,o qual com a . 
o-.acompanhauão. Seria o pouo,que morte do irmão {e lemmrára con1 
fe ajuntoll, & pos per as pncllas db:.ma11dou diz~r a elRey c1ue que .. 
& ~irados .da rua, per onde el- ria rolpdar gente fobre dla, Ao que . 
Rcy fa, .patfante de trinca mil almas: elle reI})ódeo com palauras de agra-
. & quando o virão naquella pompa, decimento, polo cuidado que tinha. 
& com mayoreíl:ado do que nunca da defcu[a~ de [eu Reyno: p.orétn 
caualgou, todos-a húa voz em mo- que lhe parecia melhor"cometer a-
do de louuor,dauão graças a Affoo- qudle homem per outro n1odo, & , 
fo d' Alboquerque;p6r Lhe tirar o feu náp per armas l que o leixlífe fazer.· 
Rey do catti~eiro daqudle tyranno, O <-1ual m0do . foi pode có o Mou-
& o posem eíl:ado de tanta honra. roque deífe a fortaleza a partido de ' 
E cerro que tinbáo elles niíl:o razão: dinheiro; o que elle concedeo por 
porque como todolos noffos pera vinte mil xarafijs, mas elRey o~»náo
aquelle aéto de acompanhar dRey, quiz dar fem lic'é~a de Aflo_nfo d'Al-
afsi a pé [e armarão · das melhores boquerque; & peró que ellc infiíl:ia 
& maes frdcas arn:las,que tinháo,era que fe tiáo deífem, codauia cõc~deo, 
coufa muito pera ver, & louuar. por elRey lhe mandar dizer que fe 

. Chtgado elRey á porta das fuas ca- os deíle,q ante de pouco tempo ell~ 
fas, fafo a o recebe'r Abrahe1n Beco [e ·auia de entregar em húa nao de! .. 
capitão do Xeque Ifn1ael, & o feu . le,& de feus parentes, que [e efper~ .. 
embaixador : & deráo també nrni- ua da India,& afsi foi .. E porque em 
.tas gra~as ~ AgonÇo d:~lboquerque as ar~~das q~e elRey trazia concra · 

. os 
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os Nautágtrns·~ lndanáo ain.da algús 
parentes, & familiares- de Raez Hl-
mcd,mandou clRey vir eíl:as arn1a-
dJs,que eráo de nauios ·de remo per 
ordenança de Affonfo d' Alho<-1uer-
q, & fotão deCpejadas ddl:a genre,& 
metida outra fiel & obediéte a elRey 
~ eíl:outra toda fe paffou á Pedia: 
& aos guazis & capitães, q eíl:auáo 
da mão de Raez Hamed em as vil.;. 
las & fortalezas do Reyno de Or-
muz, fez rambem Affonfo d'Albo-
quérgue tirar del'las , & entregar a 
bomés [em fufpeita da cidade, & a-

. inda com fiança, & e[critturas em 
modo de m:enagem.~ Per dh ma-
neira todalas coufas, que tocauão á 
fecrurança da peffoa d' dRey, affo!fe-
gg,&· proueíto feu,trabalbaua Affó-
fo d' Alboquerque: que ante de lua . 
partida ficaffem affenradas, & mui 
,correntes: & afsi o fez tão em breue, 
que dlando elle ali polo gue [e. ou-
uia na Pedia as cafilas de, mercadores 
ordinarios concorriáo a feus trattos 
rnaes confiadarnente,do que [e fazia 
em tempo de Coge Atar, & Raez 
Hamçd, porque como eráo tyran-
nos não rratcauáo verdade aos mer~ , ' 

cadores,com 
1
gue {e partiáo e[canda-

lizad~s. Affonfo d' Alboquerque em 
quanto Ahrahem Bec, & o embai-
xador do Xeque ffmael eHeuerão 
na cidade , & dle ordenou dhs & 
,eutras coufas,.por fegurança daquel~ 
le Reyno de Ormuz, nm~ca os to-

. mou por parte niíf o : ante por rne-
. dianeiros como a bomés nobres 
táo aceiws ao Xeque ffmael,& fem-
pre em ~odo~ aqll~ negoci~s qual: 

.. 

quer caufa que lhe eIIes frquirião, 
folg::iua de fazer. Abra bem Bec, po-
Ho gue a fua vinda Jli foi a caufa da 
fofpeira,que 'Affonfo d' Alboqúerqne 
delle teue, def pois que o vio tão fo-
nhor daqudle Reyno, voltou feu 
propoíiw, & começou de o querer 
comprazer; porque como tinha çet~ 
ras vizinbas·a Ormuz, & era fenhor 
de búa ciJade.châmada Draguer,-e[,_ 
peraua que a fua amizade lhe pe>dia 
ao diante muito aproueitar. E ven-
do elle que o embaixador do Xeqqe 
Ifmacl fe queria partir,veyofe efpedir 
de Affonfo d'Alboquerque: diien- _ 
do que auia _já dias ·que tinha acaba-
dos {eus negocios, & que fe deteue ... 
ra, por ir em companhia de Bairim 
Bonar.i(que afsi auia nome o embai-
xádor) & por amor de poder fazer 
algum fer-uiço á p-effoa,g elle queria 
mandar a feu fenhor o Xeque Ifma-
d,cá elle ~1ão fe auia deter em foas 
terras, fenão paffar feu caminho té 
corte de feu fenhor. Affonfod 'Alba .. · 
querque lho agradc:ceo muito: mo· 
Hrando ter cçrro a pdfoa g elle mã-
daífe,fer bem defpachada, & em to .. 
da parte fegura, pois :ia em co~pa
nhia de húa peffoa tão notauel,& a.-
ceita ao Xeque Ifmael, como .elle 
era. Finalmente como elle Affonfo ' . 
d' Alboquerque tinha já ordenado 
que a pdfoa, que auia de mandar ao 
Xeque Ifmael,era Fernão Gomezde 
Lemos filho de Ioão Gomez de Le-
t~os fenhor da Trofa,. elle o defpa-.. 
chou logo , & [e partio : & em foa . ,, . 
com panbia iriáo até quinze pdfoas, . " . 
de q as notaueis eráo Ioio de Soufa, 

·· ~f 3 alegunda 
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' a fcglli1da deípois" dclli:' & Gil Si- nollaS de fua rea~ r~ílo:-i, 8: as map:.' 
mões moço da camarn. d'elRey el- dar a elRey feu icnbor. Fu:almente 
criuáo da embaixada com hum pre- · per dl:es termos,& com offerta~ gê-
frntc, gue poderia valer até feis mil raes aCNCa da gue:ra,quetin_bacom 
cruzados, de muitas & <:1iuerfas pe- o Turco, & S_oldao 9o C::nro, fez 
-cas dellas ddl:e Rc:yno & outras da húa arande iníl:rucáo a Fernão Go-
"' ) b , . -
India. E a fubíl:ácia de foa em baixa- mez de Lemos : o qual partia em 
da.era rdpoíl:a ao Xeque Ifmael do c;:on1panhia de Abrahem Bec, & do 
·que lhe o feu embaixador da foa par. embaixador,~ onze de rvfayo de qui 
t~ requer~ra: ~ o lugar onde o a- nhenros & quinze. Da viagem do 
chara' que era tomando po!Te do qual nós não faremos relé!çáo, por 
·Reyno de 9rmuz,& queauia annos fergrande & meuda, & dia por dia, 
que clle tit1bà çonquiíl:ado,& afsi ri- fegulJdG a efcreueoGil Sin1eÕs efcri--
rar elRey dagueUe ryrahno, que o uão deíl:a embaixada : fomente o q 
tinha quali prelo. Por quanto alem · conuem a noífo hiíl:oria, como Fer~ 

·de pôr em liberdade hum vaffallo não Gomez de Lemos foi recebido 
d'elRey feu fenhor,como era elRey honradamente, & defpachado co1n 
de Ormuz, húl d~s coufas gue lhe fauor, o qual tornou á India, fendo 
mandaua dn [eu regimento,era que Affonfo d' Alboquerque Já falecido, 
falloreceffe todolos Reys, & Princi7 & gouernar Lopo Soarez. Peró porq 
pes daq~ellas partes, que fua 3miza- eíl:e Xeque Ifmael naquelle tempo 
de quifdfem ter : & não con[enriffe em poder, & eftado era mayor fo-
que lhe foífe feita traição pelos feus flhor,q o Turco,& auia pouco tépo 
naturaes,nem aggrauo dos vizinhos, que lhe dera húa baralha~ & veyo a! 
& que pera iíl:o quando compriíle, gr:itlde porécia per armas & religião 
fe oppofe!Te com toda fua gente cm de feéta, & delle tem efcntto algús 
:;umas. E porque chegando elle a . autores,náo có verdadeira inforrna-
Ormuz,elt~ey fe queixou de húRae.z ,, çáo : aqui [rartaremos hú poucq de 
Hamed, elle Affonfo d'Alboquer- fua origem,feéta,& forrnna, fegúdo 
que o caíl:igára da maneira q elRey o remos íabido per efcritrnra dos 
quiz : porque os tyrannos .. que com mefmos Parfeos,& o maes d.eJua po-
fua foberba & maldade [e guererh tencia, & eíl:ado leix~màs a noífa 
fenhorear das peífoas reaes, tal caíl:i- Geographia. E ante .que venhamos a 
go merecem. Afsi qüe ao tempo q ·eite,pera melhor eiitendiméto,con-
clle eíl:aua ndl:a obra,chegou Bairim uem tratrar do nafcimento, ~ foéta 
Bonari íeu embaixador, & folgou de Mabamed: & dta relação ferá té 
muito de o topar ali, por lhe não dar fua morre, fegundo algús efcrittores 
trabalho de paí1ar o mar, & ir buC- Latinos,& o maes fegundo o Tarigh 
calo á India; & aísifolgaua deeílar . dôs Mouros,que he"da vida dos Ca-
~~ ~i~in~~ da Per~a,,pr:r.~adadia ter lifas,que o fuccederão. 

· - -- - - - -~- ~ • _ • .J .... - - --~ - - CAP. 
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CAP I TVl O. VI. · foi per muicõs- ãnnos~ ficou Màba· 

íncd acredirado naqllas partes entre 
f Em qfe eflreue o fundameto . Gentios, Hebreos,'. & Cbiiíl:áos. No 

da fetta de }Íamed,(5 a dif- qual répo acóreceo_,q fugindo Sergio 
ferenç~ q .feJrJ os Mouros da doutrinado em.a heregia Arriana,foi 
Per/j,a cÕ 0 j de .Arabia acerca ter áquellas parres da Syria a cafa de 

J"' ,f, Abdimoneples amo de Mabamed, 
de/la: é5 dond~ na1ceo 0 prin- por fer homé norauel, & abaíl:ado 
cipio das coufas do Xeque 1 J- · · com o tratto do. cÇ>mercio : com a 
mafl. entrada do qual alem das doutrinas, 

•

• Perfeguiçáo ·de Mahamed éj Mahamed tinha de fua criaÇao,& 
~ - - (fegundo o q fe dellc ef~reue,) def pois com a variação das gentes .q 

.. . . concorreo no fim do ·1mpe- ,cõ.municaua,por razão d01s partes a q 
rio de Heraclío,anno do nafcimen- 1a corp fuas mercadorias, foi també 
to de noff o redentor Chrifto Iefo iníl:rutto na doutrina de Arrio por 
feifcentos & feífenta & feis,-peró que d\e Sergio. Finalmente morto feu 
em foa, lenda os ·Mouros começáo a . ·amo, ficandq por cabeça do gouer-
·ÍUa era no anno de Chrifio de qui- no de toda fua fazenda: elle fe cafou 
nbentos & nquema . & tres na pri- - com fua fenhor;i herdeira de toda. 
meira lúa de Feuereiro. Nafceo em Efb per nome Hadigia, pofl:o que 
lcrarip lUgar pequeno de Arabia,feu mui contente fo!fe defte nouo ma~ 
pae ( fegundo dizem os ·Mouros) era rido, defpois que per algúas vezes o 
de biia· linhagem ,a que ~lles chamáo vio tomado da dor de epilenf:ia,qae 
Corax,& ve·m de Ifmael,& auia uo~ lhe caufaua todos aqudlcs trcfpaf: 
roe .Abedclá Gécio,-fua mlie Enima, famet1tos, & aétos que faz no pacié-
a. quâl era Hebrea,ambos peífoas do te,erá mui defconfolada & criíl:e: a 
pooo, da cri~çáo dos quaes recebeo · qual clle pera confolar,fez crer fer o 
duas doutrinas,Gécilica, & Hebrea: Anjo Gabriel, que .o rebataaa . na~ 
& por morre delles ficou de mui pe- quelle trefpaffamento, em quanto 
q na idade encomendado a Sa.bu- lhe ded araua da parte de Deos cou~ 
takb feu tio irm~o do pae. Sendo já fas, que auia por bem q elle Maha~ 
moço de oo:i idade,f~i cattiuo -pelos med denunciaífe ~s .gentes no que 
Scenitas, gente q naquella parte de deuiáo ter, & crer <J,cerca da lei de 
Arabia·viue de latrocínio, dos quae.s .Moyfes, & de ChriH:o : & con10:0 
0 comprou Abdimoneplcs hú grof- · AnJo' era efpiriro, & el.le hqmen1 
fo mercador, que vendo fua habili- mortal, não podia fofr·er oJeu ref ... 
clade,o meteo em. negado do com- plandor, & crefpaífauafe da manei.ra 
me(cio , ma11dandoo de FaleH:ina, que ell~ via. A velha como era na-

- onde clle viufa, a Egypto com mer- 1norada ddle por razão da i·dadé ju- · 
cadorias: do qual cõmercio,porque uen,il que tinha,-cõn1 eíl:a· fabulá ja · .. 
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ô 11~0 ãinauã · cciiuo a marido, n1as dizendo que Mahamed tudo.~ o -que 
reuerenciaua como a propheta, & ganhou & :;icquirio, foi com [eu fa-
começou entre as vi'linhas & ami- uor. Ao qual Alle não pode reíiil:ir~ 
oas cm grão fegredo den unciàr efra por não ter força pera iífo, & elle 
.funridade do marido :donde quan- Bubac fer mui poderofo, & .tipha 
do el!a morreo, não fomente o lei- por fauorecedores ndte cafo HÓ-
xou rico com toda fua fazenda, de mar, & Otthomao feus parentes, q'· 
que o fez herdeiro, mas ainda acre- por kre·m com Mahamed na guer-
dirado ck fantidade entre aquelle po- . ra, & c9nquiíl:a que teue em foa vi-
uo ruHico. Com o qual credito de da, tambe~1 efperauão fucceder no . 
fazenda,& famidadc Bubac home1n Califaêlô,& ante queriáo Bubac por 
prmcipal daqudla pane de A rabi a · Califa,por fer parente, que Alie, que 
lhe deu por: 1polher foa filha Aixa, eradeomra linbagem,&maes man-· 
fendo Ivfahamed neHetempo bomé· cebo,& podia durar muito no Calí.: 
de quarenta annos : com fauor do fado, & Bubac tão velho, . que nuti 
qu~ü fogro,& de Hómar, & Ottho:.. cedo vagaria nellelcomo vagou:&. . 
man dous parentes de Bubac, elle não fem fo[peita que morreo ajuda .. ' 
Mabamed creceo em tanta aurori- do dos fucceíf ores; principalmente 
dade & opinião, que ajuntou_gran- de Hómar. O qual maes per força, 
de numero de Arabios, & com voz gue eleição rarr1bem viaeo no ca .. 
de religião conquif\:01:1 muitas ter- lifado dez annos & meyo, &foi 
ras dos vizinhos, em a1uda do qual morro per bum feu efcrauo,eíl:ando 
era Alk feu primo filho de S.1buta·· elle na mefquita fazendo oração: & 
leb irmão de feu pae. Ao qual por ouue fufpeita q fora per indufhia de 
fer muito hom caualleiro & capitão, Alle ,& q ell:e dç.rauo era chriíl:ão,& 
dle Mahamed cafou com Fátema auia nome Abual' Alualá. Morto 
fua filha, & da fua primeira molher Hóniar, també a força de poder fi ., 
Adagia. Morto l\1ahamed em idade cou por Califa Octhoman, romãdo. 
de fcífenta & rres annos,mádou em elle por auçáo della focceífaó não 
feu teíl:amentô q eíl:e Alle [eu primo fomente o fouor q dera ás coufas de 
ficaíle porfucceff or no eíl:ado,& fu- Maharned : mas ainda fer feu genro 
perior de todo los q receberá o. & re- d nas vezes, por cafar cõ Homecul-
cebeffem fua feél:a, & iíl:o com eíl:e foma, & Roc.1uia ambas foas filhas, 
nome de Califa: & a[si que eíl:e [eu de éj não ouue filhos, &morrerão 
gero,& fua filha amorralbaffem [eu em vida do mefmo Mabamed. Eíl:e 
corpo, porque nenbúa ourra pdfoa també durou mui pouco~ & foi mor 
era digna diífo. Bóbac fogro · delle · to em bú ájunramenro de, Mouros . 
Maharned, porqueelle lhe m,orreo do Cairo, & outros de Cufá. Per 
em cafa> le.uantoufe c6tra Alle acer- morre do qual foi aleuanrado por 
Eª 9a focceífa~ ~~ e~a9~ ~ ~eJigião~. ~a~i~1 Alle per cõmú confentiméto · -· d. e 

\. 
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·de todos.Jomenre Maul1ya capitáo durou no Califado máes qfeis me.:: 
de Otthoman ,o qual dlaua nas par- fes, porque Mauhya foi fobre elle, 
tes de Ierníalem fazendo guerra aos que o fez deftíl:ir 'da dignidade , & 
Gregos, não guiz obedecer a Alle: de.fpois o mandou matar com peço~ 
dizendo q priineiro qne lbe obede- nba. E a caufa diffo foi, porque efie 
cdfe,lhe auia de dar as cabeças de to- Mauhya ficou por vniuerfal Califa 
dos aquellcs,que foráo na morre de dos Mouros (no qual ef\:ado eíl:eue 
Ottboman feu Califa. E porq Alle dezanoue annos & tres mefes} & 
fe efcufou diffo,dizédo q não podia qniz em fua vida que juraíTem feu 
1i1at:.1r tanto nu.mero de géte, como filho Yazit por Califa: & elje Hacé 
[e acbaráo na morte de Otthoman, o não quiz jurar. Foi cíl:e_ ~'1auhya 
Maubya começou de lbefazerguer- (legundo fe cfcreue delle) o primei-
ra·cÕ titulo q elle Alle mandára ma- roque entre os Mouros fez cadea,& 
tar Otthoman: fobre o <-]ual ambos , fe feruio com e[crauos,& que rodos 
n1ouerão hú contra o outro,& onze eíl:eueíTem em pê anteelle, &·fez íi-
1nefe5reuerão feus arrayaes en1 viíl:a nete, com que acredirau~ feus man~ 
pelejando per muitas vezes, em que dados & cartas,& os Mouros o náo 
tnorreo muita gére, tê ·q [e meterão cantão no catalogo dos Califos,por , 
os Íeus Xeques & rel igiofos da feél:a, fer mao homem, & vir áquelle e-
~ os apartarão,& pokráo o cafo em fiado per morte de Alle. E do fi .. 
juizo dos velhos·maes principaes. Ç> lho Y ~zit que o fuccedeo; dizetn 
qual juízo [e auia de fazer em Me- que não era Moúro, fenão Gentio, 
cha,& Alle [e :mia de ir pera a cidade porque foi tão pdlimo homern,que 
Cufá,donde elle vieraáquelle cafo,a defpois de fua morte paíTados algú~ 
qual he nas correntes do ·Eufrates a annos , os feos oífos foráo publica-
baixo de Baggadad,& Mauhya ficaf- mente gueimados, como no prin-
fe onde eíl:aua,por rodos eíl:aré .a par cipio efcrea,emo~ : cá efie matou 
tados afsi os juizes, como os cõten- muitos fenhores de toda Arabia,an~' 
dores:peró Mauhya atalhou a tudo, dou de amores com foa irmaã: & 

· inandando fecretamentc matar Alle . porque fe prezaua de trouador, fa .. 
eíl:ãdo em húa mefguita fóra de Cu- zia muitas tro.uas· por ella, não fazia 
fo, &·aqui neíl:e Cufá foi trazido feu acerca dos preceitos de Mahamed, 
corpo, & por caufa de jazer ali, os fenão o que queria , matou por 
Mouros chamáo a eíl:e lugar Maxa- cíl:a caufa a [eu neto Hocen fegun-
dalle,q quer dizer cafa 'de Alie.Mor- do filho de Alle. O qual Hoce11 

. to elle, os de Cufá leuantarão por ao tempo de foa morte 1a com 
"califa Haccn feu filho niaes velho, . fua molher , fi lhos~ & feruidores, 
filho de Fatema foa molher,deq ou- que ferião até fettenta peífoas cha; 
uera eíl:e,& ~urro per nome Hoccm, mados dos moradores . de Cufa 
~mbos gemi?sana~ ~l!~ -~a~en não pe~a o ~ltg~r~m l'º~ S:alifa, lpdorda 
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. '])a Seguf!da Decada 
tnaid·~'dC '. defre i & fend.o em hum DOS co11tou ·ver O mÔr ajuntàmen-
campo chamadoC~rbalá,ali o~lcã- co de gente que elle nnha viíl:o, a 
çou b.ú capitão de Y azit, q.ue o ma- folennizar dla fdl:a. Succedéo por 
t.ou: & porque ~.cou aJí e~1rerrado, caufa das differcnças que contam~s, 
ddpois por memória de fua fepu,ltu- que Allc: teue coin Bubac, Homar, 
rafe fond-0u hl:a cidade chamada Otthoman,_ & Mauhyá~ & mortes 
Carbal~,do .nomedo campo. Ddl:e ,pelo-modo.que forão, que entre os 

· Hocen hfarãoeftes doze ~lhos,Zei- Mouros fempre ouue contendas, 
nal Abadim:, Zeinal Mahamed, Ba- . não fomente per ar1?-1as, mas per le-
gucr Mahamed,IafarCadegueg, Ja._ ,tras: quat ddl:_es quatro ~alifas pri .. 
far Mufá Caiim Mufá Hali, rvtu- meiros foi maes le2:itimamente fuc. 

' J . ~· 
cerráza Alli,Mahamed Tag~ij, M~- .celfor ~10 Califado. O~ Arabios fa-
hamed ·Hali Naguij., Alli .Ha:cen .. uorecem a Büb.ac,Homár,& Ottho .. 
Afquerij, H'acen Mahamed ~faha-: man: .os Parfeos a Alie, & tem que 
·dij : .os quaes dl:áo enterrados em, .. os o.utros o poífuirão tytannicamé. ' 
diuerfas partes>hús cõ Mabamectfeu . te,& que fo,ráo·conqa o tdlainento . 
bifauó, outros com feu au.ó Allc~& de Mahamed: de maneira gue e411 · 
outrosnás cidades_Baggadad,& Hew vida ~eHes fempre ouue cifma , ,& : 
r.ij no Reyno Horaçan . .Som é-te ~a- dtfpois da morte:, 5-lue as peífoas po-
·hamedMabadij dizé os Parfeos q :t.in diáo falar oufadamente, muito ma. 
da nio he morto,&-efperão por elle,, . yor : & per derradeiro ficou db cif. 
dizendo qu~ ha .de ·vir niofharfe ás _ma.entre os Arabios, & os Parfeos~ 
gentes, pera acabar de decl~rar ~ver.. Eltes. tornarão por appellido Xiá~ 

· dadc de toda.las leis, fe.étàs) . & opi.. cq~c: quer . dizer vniáq dé hum· c9r-
niões,& conuerter a.fi.todo inundo . po, & · o:s Arab.ios chamá_olhe por 
em cima de hú caua\lo,& ba de co- v.1rnpcrio Raffadij, que quer dizer . 
meçar eíl:a conuerfaõ de Maxadálle, . gente fóra.de caminho, & afsi mef-
onde feu auó Alle jaz fepukado: & mo cham·ão C,unij, que he o con-
por efla caufa ali dl:á femprc hú ca- . trario. Das quaes caheças,que Caõ os 
u~llo fdladp efperando por .eíl:e feu . principaes entre os Mouros, proce.-
Calífa o qual cauallo ao tempo q te derão out_ros. mem.bros~ tomando· 

· queré ac~der as candeas,he_trazido. á cadahum foa íeéta: afsi como entre 
mefquita a offerecer.- E em húa carta , os P<;lrÍeo·s dl:as d~as,Camaraca,Mu
fefia.d~ anno trazem dlc cauallacó , bátazdi,os quacs nãofeguê muito o 
toda a iolennida_dc:. que_,. pódc fer, a ditto dos pr-0pheras ,& tudo querem. 
offértar 11a mefq'uita oqd~- j~z Alle, prouado per ra~io natural, & d}es· . 
cm modo d:c praca~ão., que. mande . fafros Pár[eos conuertidos· âe Gen-
~quelle feu-' neto , que ef pcr~-0 : & . cios a Mouros. Porque·como a gen .. 
cm h.um. dia dc:fh:s_de ·tal fefta fc . te: Parfea era política,& que. ántigua~ 
-~~4,ou ah hum ~ottugµcs, o qúal ~ente contendi~ & competia per, 

armas 



átrrtas, & _letras 'com · os Gregos, ao · 
inodo dos pbilofophos ; não rece~ 
bem fenão as coufas que fe podem 
prouar per philofophia,& não rece-
bê dittos de pyophetas, nem algl:1as 
_coüfas da lei de Moyfos,que os Ara-
bios aceitão. E acerca deíl:es ha ahi 
húa' feéta cha~ada Malahedá,a qual 
todalas confas deíl:e mundo fornete 
a ca[o, & dlrella, & não á pràui-
dencia de Deos : quaft que querem 

. imitar a Leucippo pl/ilofopho, pri-
_ipeiro inuentor deíla opinião : & 
outros chamados Eniozaidi não·a-
~~itão muitas coufas do Alcorão de 
Mabai11ed,os quaes fegue,m db dou 
trina de Zaidi,_ que foi new de Ho-
cen fegundo filho de Alle , & dl:és 
·rv1ouros faõ ·aquelles que habitá o to-
da a terra do Preíle Ioáo,& coita de 
:Melinde. E peró que entre os Mou-
ros ahi aja· dlas & outras opiniões . 
. & feébs,em éj [e cótradizem (como 
· diffemos) as .principaes cabeças faó 

os Parfeos,& Arabios: & todà a dif. 
puta entre os feus letrados be fobre 
~ezafete concl~fões que tem os Pa~
feos,-:is quaes não recebem os-Ara-
bios,:de qlie diremos algúas,pois por 
razão defra contenda efcreuemos 
tudo atras. Dize~1 os Parfeos·que 
Deos hc obrador de todo bem,~ o 

) nÚ1l ve1n do diabo : refpondem os 
• Arabios que per efra maneira aueria 

dous deofes,hu do bem,& ootro do 
mal.Dizem os.Parfeos qlle D~os he 
eterno, & a lei có a crea~áo dos h0-:-
més teue priticipio : ref pondem os 
Arabios que as pah~iras ·da lei faõ 

'louuore~. d?.~ cg~~t~s ~~ ºe9s, & q 

Foi. 2 3o~ 
todalas fuas colllâs faé étetnas, 'co~ 
ino elle he. Dizem os Parfeos que 
as afmas dos· bemaucnturados no 
outro mundo não poderão ver_ a 
~ffencia de Deos, porqu~ he efpirito 
de diuindade , fomente verão fua 
grandeza, mifericordia" piedade, .~ 
todolos Outros bées, gue obra ácer ... 
ca das creaturas : refpo1Ídem os A-
rabios que comfeus proprios olhos 
o hão de ver"afsi como he. Dizen1 
os Parfeos que Mahamed quando· 
recebeo a lei de Deos,pera a d~nun. 
ciar ao_ pouo, que a foa alma fo-i le .. 
uada ante J?eos pelo Anjo Gabriel: 
refpondem os Arabios que não fo-
rnente alma, mas o corpo. Dizem 
os Pariêos que os filhós de Alle, & 
F::ltema, & [eus doze ne_tos, tir~ndo 
Mahamed, tem premine1icia fobre 
todo los propheras : ref pondero os· 
Arabios ciue db preminencia h~ 
fobre rodolos homés, mas não fo-
bre os propbetas. Dizem o~ Parfeos 
que tres v.ezes bafl:a fazer oração a· 
Deos, pefa manhaá em nafcendo o 
fol ch,mada Sob, & a frgunda Dor 
ao meyo di01, & a terceira Magareb. ' 
ao fol poíl:o, porque efl:as conthe1n. 
cm íí todalas partes do dia : refpon-
dem os Arabios que~ fegundo os 
preceitos da lei, báo de fer ciii1co 
vczes,dl:as tres,& tnaes duas : a pri-
meira cbamada Hácer, que he aJ1te 
do fol pofro,& outra ante de lançar 
na cama, a qu~ chamáo Axá. Das 
qua~s conclu[ões ._, & das outr~s 
que não recitamos, porque baftá~ 
_dhs pera exemplificar, fempre os 
Mouros letrados da Pedia entre fi ·- -- .. 

trou}.:erao 
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rrobxeráo dlas maximas de fua fe- Mouros em moL{o de trufa dç mui-
éla, não ouGndo fair mui a cãpo cõ tas voltas cofi:umáo trazer. na cabe-
ellas: p'orque como o maes do tem- ça, lhe fae húa maneira de capel lo 
po foráo gouernados p~r Califas A- agudo no cima a maneira de pyra-
rabiosA rem o contrario, eráo aui- me reFartido em doze verdug?s de 
dos por hereticos, & car\:igados por alto a baixo,ao qual fuccedeo !eu fi-

' iffo. Finahnenre andando dl:as cou- lho Iunê. E cobrou dle·ranra auto-
fas .afsi embuçadas entre os Parfeos, rida~e de religiofo daquella feéb, & 
que [empre. por ellas tcue.ráo odio tinba tanto nome naquellas partes 
ª?s Arabios,& principalt:nente por- da Pe:::ríiaA .... quando aqudle Tam:>r 
que forão vencidos per elles : c1uaíi Langue, a q _cõmummenre chamáo 
110~ annos de noffa redenção de mil Tamor Láo, i'a .com a vittoria. guc 
& rrezérns & feíknta, ouue na Per- ouue de Bayazit quarto <1:mperador 
fia hú Momo per nome Sophij bo- dos Turcos, ao qual elle le~aua pre-
_n1em .nobre, & fenhor . da cidade fo, & trima mil cattiuos: guiz elle 
Ardeuel ,o qual [e gloriaua vir da li- Tamor ver a eHe fone, como a hú 
nhagé de Alie pela linha de ku neto homem fanto. O qual entre algú~s 
Ivtu[a Cazin hum filho dos doze de coufas que trattou com Tamor, foi 
Hocen,que acima nomeamos. Efl:e pedirlhc ouueffe por bem não leuàr 
porque já cm feu rempo os Mouros aquelles homés cattiuos:cá«.iefendia 
não cínháo Califas,por ac~barem no {ua lei não fer cattiuo Mouro de ou-
anno âe mil duzentos cincoenta & tro Mouro, ainda que foíle fenhor 
oiro annos em Mu.íl:ácem tvfombi- do mundo, & tão poderofo princi-
lá, ao qual matou aquelle grande pe como elle era, que lhe pedia que 
Tar .raro Halácu , a que Haitbomo lhos deíle pera os conuerrer ao ver-
no rrattado que fez dos Tarraros <ladeiro cam_inho de fua faluação, 
~hama Haolono : com foa 1:11orte que era a que elle confe.lfaua, & a-
h.carão os Mouros Parfeos da fequel- rnoefiaua a muitos acerca das cou-
la de Alle algum tanto defabafados, fas de Alle feu propheta. Fin.almen-
pera denúciar a opinião que tinhão. ·(e per ~fi:e modo . tanro amoellou 
E ptjncipalm~nte defpois que virão Tarnor, que lhe deu todolos cat-
éj efie Haláco perfeguia a rodolos da tiuos , os quaes ·ficarão ali debaixo 
Arabia,Syria,& do Cairo: tencfo cõ da fua doutrina, que elles . logo ré .. 
elles continua guerra,& afsi feus foc~ ceberáo , & affentarão na terra vi-
ce!fores ( fegundo conta o mefmo• uenda: os quacs defpois forão mui 
Haithomo). E pera denota~áo,& fi- proueitofos a feu filho Xeque Ai-
nal daquella fua.feéta, & noua reli.. dar. Porque m-0rro· elle Xeque Iu-
giáo em memoria dos doze filhos ne, começou Xeque Aidar, (JUe o.· 
d~ Hocen, 9 nomeamos,de·que elle foccedeo em tudo, fazer algúas en.-. 
vmha: do meyo ~a ~ou~a-- ,, que os ~rada_s nos pouos Gorgij~ chrifião~, 

qu~ 
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que tinha põr vizinhos~ fendo ndle feu capirfo per ~iome Manfor<Í3ec 
rernpo Rey na Pedia bum Momo Deporna, que eflaua em a cidade 
per nome Mirzá Gcun xá : ao qual Xiraz, que he dali peno de duzentas 
fazia guerra ourro Mouro, 9ue fe le- & feffenra leguoas: com recado que 

.~ uantou nas panes da Suria naqm:lla aquélles dous moços merdfe em o 
comarca, <t .que elles chamáo Diar- caíl:ello C,algah,, por fer coufa forte 
bec. Ao qual Momo per nome Ha- metido em húa ferra,té lhe elle má-
cem Beca fort1:H1a fauoreceo tanto, dar outra coufa. Manfor Bec quan-
CJtl~ mato'U em campo a Mirzá Ge- do lhe entregarão efies dous moços 
l!nxá, & [e fez fenhor de todo feu em frrros,como já fabia quem erão; 
dtado. E como eílc: Hacem Bec era & a morre de (eu pae, diíie gl1e não 
homem nouo, fem parentefco de quifefl'c Deos gue elle fezeíie tan ... 
nobreza,& eíl:rJngeiro na terra, por ta crueza no real íàngue de Alle feu 
n1elhor fegurar o que ganhára, & fe fanto Califa; & não fomente os não 
liar com os principes do Reyno:ca- quiz ma11dar áquelle deíl:erro, mas 
fou búa filha f~a com Xeque Aidar, ainda os leixou andar em fua cafa 
que alem de fer homem nobre em com feu's filhos, & mandou enfaur 
fangue,por_vir da linhagem de Alie; como a cadahum delles. Paífado 
& feéta que nouamente profcífaua, fete ou oito annos, veyo ePce. Màn-'. 
com que tinha acquirido muita gen~ for Bec adoecer, & do~ndofe que fc 
teJouue Hacem Bec q a daua a húa morrdfe, cíl:es moços recebeífem: 
das maes notaueis peíloas -da Perfia. algum danno, ficand~ em poder der 
Morto eíl:e Hacem Bec, herdou o. Cácem Bec feu filho, o qual por fer 
feu eíl:ado Hiacob Bec {eu filho, o mancebo, quereria na entregadelles 
Gual vendo o crecimento defeu cu- . comprazer a Rocem Bec,que já rei~ 
t1bado Aidar, ou que temeíle por a naua,por feo pae Hiacob Bec fer fa~ 
elle fe Jjunrar grande numero de po- lecido : mandon vir os moços ante 
.uo, afsi por cauía da rdigiáo noua, fi_,& diílelhe efl:as palauras. Eu eHou,1 

como por a rapina que faziáo em filhos, no cíl:ado que vedes: temo 
algúas ent~adas nas terras dos pouos qúe fe morrer, vos feja feito algum 
Gorgijs chriftáos, cujo vizinho dle mçil ': & porque tê ora vos criei 
Aidar era;ou per qualguer outra via com amor de filhos,com eH:e amor 
que foífe : Hiacob Bec o mandou vos quero faluar do perigo , a que 

• - inarar pe:íl:a guerra, dando fecrera:.. podeis vir, vindo terá mão de Ro-
1nente ·ajud~ pera iíl:o aos mefmos cem Bec voqo primo. Vedes aqYi 
pouos Gorgijs. E alem diíl:o man... duzentos xarafijs, daruoshão caual-

. dou tomar doo.s filhos que t·inha, los & companhia, que vos leue a 
If mael de idade de dez annos,& So- voífa madre : parentC's_ & cri.ado~ · 
leimáo,& os entregou a hum homé tendes, elles ~os darão modo dr; 
<le _ coi.1§a11~a. J qu~-º~~e~~!fe ~ ~~?m v~9a,p~!s e~ n~o [o:! pod~rofo pera • 

p-i.a.~S{ 



· 'I)a S er;unda Decada 
ó . 

' ~~ies: & húa fô coufa vos peço polo herdeiro, defenfor, & zela~or d~s. 
~mor com gue vos foluei, & criei coufas de Alle, don~e elle vrnha:& 
efks dias que em minha cafa dl:iue- pera mayor denoraçao deíl:e leu pro 
fies, que vos lébreis de meus filhos, poíito, mandou fazer os verdugos 
porg filhos, netos~ & biCnetos fois, do [eu carapução muito maes altos. 
& ambos peífoa & animo tendes Fínalmenteelkro·~npeoguerra:om 
pera acquirir e,f\:ado. Os moços por · Roccrn_Bec feu pnmo, que enrao te 
que o tinháo em lugar de pae, ven- intitulaua por Rey da PerGa: & ppr 
do que os e(pedia de fi ·, começarão elle andar em differenç~s con}feus 
chorar não fabéd0 o que delles auia irmãos a quem reinaria, teue ·Xeque 
de fer. Finalmente partidos dali cõ Ifmael melhor maneira pera de doze , 
a companhia que lhe .Manfor 'Bec que eráo, matar os mae~ delles, & · . 
deu, chegarão onde foa mãe-dl:aua, per derradeiro .lhe ficou a requeíl:a 
com-a vinda dos quaes concorreo com bú cbamado Mará Bec.O qual 
logo a familia do pae: & como IL vendo q não te podiadefender.deíl:e 

· mael tinha grande efpirito, &. maes feu imigo,foife pera Turquia a pedir 
idade·pera tomat armas, aconfelt1a- ajuda ao grão Turco: & primeiro q 
do do feu anin10 & mouido da for- a ouueífe, ouu.e o Xeg Ifmael mu.i-
tuna que o charnaua, diffe q gueria tas vittorias de ·outros Reys & Prin-
ir vingar a morte de feu pae. E def- cipes da Pedia,_&-matou em cápo· 
poí~ q fez algúas enti-ada~ nos pouos hum poderofo Rey de Tart.aros,que 
Gorgijs, de g·ouue vittoria,& come veyo fobre elle: as quaes vitt6rias 
~ou ter i:1ome-de ·caualleiro1 não fo- fezerão ào Turco temer dar ajuda a 
n1ente [e ajuntou a elle 111uito pouo Mará Bec. E peró que feja hú pouco 
daquella gente , que {eu auó Xeque tranfonfal a relação da caufa porq 
Iune pedit> a Tarnor Langue(como elle teue guerra cõ eíl:e grande .Tar-
diITemos): tuas ainda fe veyo ajun- taro, podefe fofrer: po.rq fe Caiba o q 
~ar com elle hú capitão das comar- a fortuna faz quando começa, & co 
cas chamadas Diarbec com até qua 1no he prodiga có aquelles, de que · 

· trocétos de cauallo, o qual ~uia no- !e namora_. Ao tépo g Xeque IfmaCl 
. 111e ~bedi Bec. E, Jr10 contratt~ deíl:e começou dl:a em prefa, auia em o 

adjutorio,que vinha fazer a 11.mael, Reyno Çoraçan ou Horaçõ (como 
foi que elle lhe daria húa irmaá por lhe Gs Parfeos chamão) hú Rey per 
inolher,fe o ajudaffe a vingar a mor nome Solráo H°';am Mirzá, q em 7J 

te de feu pae, que ai.nda ·não tinha · quáto pode fauoreceo ao.Xeg Itmael: 
vingada.Com

1 
eíl:as & outras ajudas, ·de maneira tj pala amizade . que lhe 

que a fortuna andaua trazédo a ~fie · eíl:e Hocé rinba, & obras que lhe fe 
feu mimofo,que queria fazer fenhor zera 1 Xeque Ifinael, lhe ch:Hnaua 
de tan~os .Reynos, como lhe· deu: pae.O qual viueo quatro annos de[-
~!le [e !llElt~~ou po~ Xeque !Ç~ad pois que elle Xeque Ifinad ouue . 

vittoria 
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v1rtoriá dos filhos de _fliacob Bcc, por não ter nome próprió, que a 
lcixando d~z filhos, hú dos quaes noífa noticia vieíle ; per nome có· 
per ·nome Bed_ca~ Hizon ~1irza fi~ mum dizem o rio de Heric. E po~ a 
cou por herdeiro do Reyno: em q fertilidade ddla os Perfas lhe cha-
eíl:eue pouco tempo, por elle & tres mão Xar Gulzár, gue \.]Ller dizer d ... 
irmãos morreré em húa b~1tJlba, q dade de rotas : porque na verdade 
lhe deu Xabá Han Rey dos Tarta- . por as muitas que nellahá, quando 
1·os, êf reíidia em a grão cidade Ca- he no tempo , coíl:umão andarem 
marcant. Auida eíl:a vitroria, com pelas ruas c~rgas deltas , & alugão 
q 0 Tartar~ fic~u Cenhor do Reyno quantas querem, pera os mimofos 
I-lóraçon, & inui gloriofo ddla, fa_ & viço[os as alançarem na c~ma,& 
hédo como Xeque I Ünael era noua- defpois as tornáo a feü -dono : o q9e 
n1ente aleuamado, & a opinião que tambem coíl:urnão em Xiraz húa· 
tinha já de íi: e[creueolhe q leixalfo cidade junto de Ormuz, oride ba 

· 0 Reyn0 que poíiui'a,por pertencer muitas. Eíhndo Xeque Ifmad uefl:à· 
aelle,cá fempreos PrincipesdeCa- cidade· viçofa maes tempo do que. 
marcant forá.o fenbores de toda a cõuin ha, foi chamado per Can Nla-
Periía. Dos qoaes recados procedco bamed cunhado ku cafado com ou 
·q 0 Xeque ffmael ma~ou efi:c ~ar- . tra foa ir~11aã,que dle leixar~em Ta. 
taro em hmn campo JUllto da cida- briz por gouernador:fazendolbe [a ... .' 
deMaró

1 
& do caCco de fua cabeça· ber que algús capitães do ·Turco cõ, 

mandou fazer hun1 vafo guarneci- gente de guerra com titulo de o vi-
ào de ouro, per que bebia nas feíl:as: rem feruir, eráo entrados cm Ta-
& do campo d~íl:a vittoria queren- briz., qne [e temia não fer ifto algúa 
do dle Xeque If rnad ir a Camarcãt induíl:ria do Tmco, pera defpois lhe 
conquiíl:ar todo o ~fiado do Tarta- _, vir fazer guerra , & ter nella algúa 
ro, hum aíl:rologo em qgcm elle ti· ajuda; & quefegundo noua,elle n~o 
nha muico credito,lbe di!Te que em . poderia tardar: porque Mará Bcc feu 
11enhúa maneira paffaífe o rio_ Geú, irnigo que lá andaua, o apreílàua . 
q diuide a Tartaria do Reyno Ho- muito com a. noua gue tinha de 
raço.n: Porque dado que " lhe achaua elle querer paílar a Tarta ria . Com 
alca1i~ar muitas vittorias [e o paffaf- as guaes amoeftações tornado o 

· fe,"í)áo achaua tornada a fua peffoa. Xeque I[mael a Tabriz, efpedio [eu 
Por a qual amodtação Xc:q llrna~l cunhado Can Mahamed que fe fo{fe 
veyo ter. os mefes do verão á cidade pera foas terras, que eráo na comar-
Heric ou Here metropoli do Rey- ca Diarbec, que confina com as do 

. no Horaçon,a qual eíl:aua affentada . Turco. E como leuau~ muita gen-
. cm húa comarca mui graciofa & te colhnnada a roubos da guerra, 

fc:rtil, por fer regada per efpaço de começarão fozer . algúas enrra&is_ 
trinta legUoas de .hum rio , ao qual nas têrras do Turco Cehm e a ufa· 

- -· · -- · · ·de ell1. 
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de dle v.ir com grande exercito con peffoa náo fe poem a perigo de arte-
.tra Xeque IfrnaeLo qual foi receber lharia. O Xeque Ifmael como Dor-
<;om fdfenta mil de cauallo, em cõ- mis Bcc ftu fobr~1bo lhe era macs 
,panhia do qual eráo Can Mabamed aceit-o,, tomou ante o feu confdho, 
teu cunhado, & Dormis Bec feu fo_ q o deH:e feu cunhado: o qual Dor- . 
brinho filho do outro feu primeiro misBec era q deffç baralba cãpal,pois 
cunhado Abedi Bec. E como entre tãtas vittorias lhe tinha dado Deos, 
eíl:es dous auia cõpetencia de priuá- & q não era menos poderofo o Taf . 
ça de quem teria .o. ,~primeiro lugar taro Xaba Harn, que o Turco, p~r.~ 
acerca do Xeque Hinael;q he a maes a ef perar ddle: dando ainda em fc-
perigofacoufa que os Principes tem gredo entender ao Xeque ffmadfer 

1 derredor de íi: veyo o Xeque H111ael aquelle confdho de Can Mahamcd 
. encorrer ndre peógo, em q ouuera . rodeado pera honra fua, por fe mo. 
, d_e pender a vida & eibdo, per d1:a íhar aos Turcos, de q e~a vizinho; 

maneira. Tendo nouas gue o T urc6 fendo iíl:o em g~ão vitupe.tio de foa 
.vinha já mui perto delles, Can Ma- peffoa vir de tão longe bufcar feu . 
hamed coÍ110 era caualleiro, _& ex- imjgp , & á hora de pelejar r.etraerfe 
perimenrado no tnodo de pelejar diíl:o. O Xeque I[mael aílenrado 
com os Turcos, pola vizinhança q ndl:e confelho, ldxou vir o Turco 
tinha con1 eHes, di{fe ao Xeque If- ré fe aífenrar ao pê de húaferra dian~ 
rnael: Senhor, eu conheço eíl:agen. 'te de hum cam·po mui efpaçofo, & 
te,~ poíl:o gue a rua feja mui deH:ra Çef poH:o pera a gére de cauallo delle 
na guerra, & animofa pera cometer Xeque I[mael pelejar a feu vfo : & 
n1ayores exercitas, que o de teu imi em torno do arrayal mandoufe va-
gô, falecere anelharia, de gue fe elle lar, & na frontaria cercar de carretas 
muito ajuda, coufa que póde offen- de campo com artelbaria, & alen1 
der á tua gente: & por iíl:o não me della húa groffa cadea de frrro, de 
parece que te conuem pór em cam- fóra da qual eilauáo quinze mil eÍ-
po com elle, porque como lhe de- ph1gardeiros, & diáre dellc:s húa ba~ 
res tempo pera aífentar arrayal,ficas talha, pera os Par[eos virem rrauar 
rpui ob:igado a eíl:e perigo. Se delle· eícaramuç~. Ü ' Xeque Ifmael tü1l;a 
te gueres em algúa m3neira aprouei ailentado feu arrayal obra de tres Ie-
tar, clame dez mil de c.iuallo, & có guoas donde ô 'turco o efperaua:& 
ef\:es meus que o j~ conhecem , irei quando foube que ·eíl:aua mui cer-
a bum paífo, q he lugar mui eHrei- cado, & romára o pé da ferra pera 
to, per onde elle ha de paífar : & fe ter as cofias feguras, pareceolhe que 
o~ vencer, grão louuot fera ~eu capi- com temor de dar batalha, (e fezera 
tao desbaratar tão poderof o exerci- ali forte. E como an.daua mimofo 
to: & quando~ fortuna·me for con da fortuna,' com muito aluoroço 
Etaria, não perdes niíf o honra,& ·tu~ f.ez fua ge~1re em tres batalhas : & 

,. 
' 

ta mo 



Liürõ 'Decimo. · Foi. 2.3i · 
~antq que chegou ã elle com a pri. 
·meira.,desbaratoú logo a q o Turco_ 

. tinha fóra da cadea:& vindo com a 
fcgtm~a,anteparou nella, & no am..-
paro das carretas: d~s qu~es come-
~ou a artelharia fozer tal obra, que 

, ficarão aliamayo_r parte dos Parfeos. 
J Sobre o qual eíl:rago faia o Turco 

cõ o corpo de toda a gente,& veyo 
dar com aquelle impeto na terceira 
batalha,oi1de eíl:aua oXegue Ifmael, 
que vinha em focorro da fegunda: 
& (oráo eíl:as batalhas tão pelejadas 
per hum ,grande ef pàço do dia , tê 
que não podendo os Parfeos fo.frer 
o_poder dos Turcos _, farão ' pofros 
.emfogida, & o Turc0 por confe-
iuir mayor vittoria~ os foi feguindo 
perto de vinte & cinco leguoas. In-
·do o Xeque Ifmad ao fegundo dia 
neíl:a corrida Já com 1nui pouca gé 
te diífelhe bum Alle Solráo bom é ' . I}lancebo, com C]Ue {e elle criarJ: _Se 
vhor, tU vás em grão perigo: fe te 
aprouuer, guerome leixar ficar, cõ 
eíl:es meu.s familiares que leuo , da-
rei azo gue me tomé,& direi fer tua 
:peíf oa: porque he cerço que, co1n9 
ctJidare111 gue te tem em poder,lei-
.xarão de te feguir:& afsi podes efca-
tpar Cem muito trabalho.O qual cõ-
{dho-o Xeque Ifmael aceitou , · & 
.a,fsi o fozeráo os T urcos , & ranro q 
Alie Saltão foi tomado moíl:rando 
fer Xeque lfmael : com aluoroço de 
tão grande prefa todos parauáo ali 

muitos capitães fetis que lho troiJ.; 
:xdfem &lTl modo de triumpho.Alle 
Saltão como eíl:eue ante o Turço, 
vendo gue lhe fazia acatarnenJo~co~ 
tno ao Xeque Hinael, q elle coidoll. 
que era, diHelhe; ~m cuidas rn, 
fenhor , que tés ante ti? Ao que o 
Turco refpõdeo: Ao Xeque Ifmael, 
cuja foberba & doudiçe eíl:á debai"." 
xo de meu poder. Ao que c::lle rc{".' 
pondeo : Enganado d.tas comigo, 
porque Xeque ffmad eíl:á tão liure 
-& tão fenhor, como fe~pre foi, & 
eu fou Alle Solr~o Mirza o maes pe 
que no efcrauo, que elle tem em fu~ 
cafa: & fe os teus, que 1áo em [eu al-
canço, fe enganarão comigo, por 
lhe eu dizer .fer o Xeque Ifmael,qlle 
,mayor feruiço lhe podia eu fazer_, q 
offerecer minha vida por faluar a fua? 
~ndo o Turco fe vio afai zom-
ba.do,foi tamanha a indiqação nelle; 
que fem maes coriíidera~ão o man-
dou logo ali matar : do qual feito 
lhe pefou def pois, & afsi a tadolo.~ 
Principes que eíl:auáo ·com elle, & 
quiferão o ter viuo não fôméte pera 
lhe dar liberdade, mas ainda lhe fa-
zer merce;pois teuera tanta lealdade 
com feu fenhor. Per efl:a maneira fe 
faluou o Xeque I(mael : ao . qual ·o 
Turco n-áo le1xou de feguit entrádo 
per fua terra ré Tabriz,a que muitos 
chamáo Tauris·: onde foi mui beú1 
recebido d'algús principaes, a quem 

· fem ir maes auanre. O T m co con10 .. 
. · lhe foi noua que o Xe11ue Ifmael era 

tomado, ordenon(e pera o receber 
com grande apparato : Inandand~ 

deí pois Xeqlle Ifmad mandou cor- _ 
tar a cabeça por tal recebimento. E 
prin1eiro que o Turço entralfe na. 
cid~.d e, teue algúas-differenças com 
.os ~a1 icero.s, a quem he concedido 
.· -· Gg face 



~ªsegunda :Dêcãda 
facó de qualquer Cidade que roma.' 
rem , dizendo el !e que não auia de 
cGnfenrir que Tabri2i foíTc faqueada, 
por ndla cnrr;\r. pacificamente com 
folcnnidade de recebiméw, & maes 
que efperaua fazer nelb cabeça de 
rodo o que conquifl:affe naqudlas 
partes: que quanto ao que lhe era 
concedido do Caco ua entrada das 
cidades qne tomaíTem ,iít o fe en · 
tendia em as dos Chrifiáos, & não 
dos Mouros. Finalmente o negocio 
chegou a concerto q os moradores 
derão aos fanicerQs trezentos mil 
xarafijs: & per ell~s ficou a cidad~ 
liurc do roubo. Entrado o Turco 
nella, não fe deteue niaes que vinte 
dias, por fer chamado pelo gouerna 
dor de Con11antinopla, com noua 
ciue teue que na cbrifl:andadé fe fa. 
zia húa groílà armada, pera vir fô~ 
bre dia . Xegue Ifmael tornado o 
T rco,corn muita gente veyo fobre 
Tabriz, onde fei grande eíl:rago,afsi 
de Turcos que ali ficarão em guar-
nição, como nos Parfc:os,por fe náo 
defenderem: & auia hum anno que 
iíl:o paílara, quando Affonfo d' Al~ 
boqucrque lhe mandou Fernão Go-
mez de Lemos, por razão da 9ual 
embaüida fizemos efl:a tão com-
prida digrdfaõ., por termos menos 
que dizer nas outras, gue lhe def ... 

pois os gouer~1adorcs enuiaráo, 
& afsi nos Commenrarios da 
noífa Geograpbia, quando 

viermos a falar no e{la .. 
- do que ora 

tem. 

/ 

VII. 

~ 'De alguas couf as que A ffon~ 
fo d'v1.f6oquerque.ftz eJn Or-
mu~: f5 do rendirnenttJ (§, 
eftado que tem ejfe Reyno, f56; 
a deJPefa que e!Rey f a~ e~ 
faa pejfoa, f5 c.afa. r Efpacbado Ferniío Go: 

.. , ~ 1~ · • mez de Lenios .cõ eíl:a ~A embaixada ao Xeque 
~ I[mael, começou AHon 

d' Albo-querqoe entender no gouer-' 
no da terra, & dar prdfa ~ fe acabar . 
a fortaleza: a capitania da qual deu 
a Pero d' Alboquerque filho de Ior-' 
ge d' Alboquerque, & a alcaidaria 
mór a Vafco Fernandez Coutinho . 
filho de Iorge de Mello, & a feito-
ria a .~fanuel d' Acoita. de Alcacere 
do Sal. E porq elRey dos ~nos paíla 
dos deuia húa grande copia de di-
nheiro, e~ não pJgaua do tributo.· 
dos quinze mil xa:rafijs que lhe. Af-

. fonfo d' Alboql1(:rqüe pos,maes que 
dez, & allegaua que o V1foRey dó 
Francifco d' Almeida lhe tirara os 
outros cinco> csomo mofhaua per 
foa prou1faõ feita· no tempo que 
elle Affonfo d'Alboguerque eHcue-
ra em Cananor , & a eíl:e negocio 
viera o feu embaixador . Nicolao 
Ferreira: foilhe coufa mui dura pa-
_gar dla diuida, & afsi dar toda arte-
lharia que tinha. A qual Aff onfo 
d' Alboquerque lhe ouue, moílran-
do .~er 1~e~efs~~~de della pera á pór 

ua 



Liuro CJJecimo. · 
na fortaleza, .da qual dependia -roda hum feu goüernador foffe, aind~ 
.a defcmfaõ da cidade , por razão de debaixo do [eu gouerno al1ia de fer 
1húa n.<i:>Ua que viera per muitas vias maes [enhor do feu , que tendo ali 
·de ·Mouros, dizendo que de Suez ~quella f~rraleza, a qual per tempo 
·.era partido_ húa groffa armada do · 1-he auia de confumir todo [eu dla-
Soldáo: a qual era fal[a lan~ada a feu do, & prouueífe a Deos que não 
:propofito e.onera nós , & Affonfo chegaífe .a maes. E pofl:o que ndl:as 
<l'Albóquerque eonJ dla teue encu palauras que diziãoa elRey,mofira-
berta pera per bom modo lhe auer uáo zelar o bê de fua peífoa , efl:ado, 
quanta artelharia tinha. Raez Nor- & fazenda , .a verdade era porque 
dim gouernador & todo los officiaes fendo afSi, como elles dizião,ficauáo · 
da fa:Zienda d' dRey, por elle não ter fóra do fenhorio _abfoluto q tinhão 
poder em coufa algúa; & elles com daquelle Reyno, confumindo entre 
Raez Hamed erão fenhores della: fi todolos rendimentos ddle : de · 
ante gue Affonfo .d'Alboquerque ~aneira que rendendo elle pa.!fancc: 
me.re!fe a mão nas coufas do gouer- de duzentos mil xarafijs os · que vi-
09 do Reyno, parecielha q ficauáo nháo em arrecadação dos liuros d'el 
maes abfoluros miniíl:ros, pera con. Rey) akm ·de comerem outros tan-
ÍU.Ln.irem tudo entre fi com a morre tos, q não vinhão aos liuros , deíl:es 
de.Raez Hamed. Porem de[pois·q duze1itos elRey tinha a n1.enor par~ 
elles viráa que na arrecadação do te' & a eíl:a ainda dauãofaida·p,er 
r.eG:o do tributo , que dRey deuia def pefas do Reyno feitas á fua von-' 

.clos .annos paífados, Affonfo d'Al- tade. EpoisAffonfod• Alboquerquc 
boqu.erque pedia razão dos rendi- não forüente tirou eíl:es · Reys de 
mentas do Reyno , a propoiíto de Ormuz de catiueiro dos Teus gom:r-
eHes dizerem que náo p9día dRey ·nadqres, mas ainda .os .fez fenhores 
pagar por eHar pobre , & maes que do feu, ante que paífemos adiante, . 
@uuera toda a arrdharia : & fobre conuem fazerm·oshúa partic_ular re-

. tudo quizfe in~ rmar de todofos .ré- . lação do efl:ado do Reyno de Or-
&imentos do Reyno &·deípcfos que . n1uz, & fou rendimento : porque 
elRey r:inha, forão dl:as coufas para . vendofe a grandeza delle,& a cyran~ 
elles húa graue dor. Porque lhe ·eª- nia dantes, & quão pouco tributo 
recia gue toda efia diligencia de Af- Affonfo d'Alboquerque lhe pos ~- [e 

_ fomfo d' Alboguerqu~ · era querer yeja que dRey de Ormuz e.m fer 
paífar a arrecadaçáo, das rencfas do vatfallo delRey dom Manuel, não 

,. Reyno ao~ officiaes qne leixaua na - recebeo fogeição, mas amparo, cá. 
.quella .fortaleza, & pouco & poe 1~0 fegundo erão trattados per aqueHes 
os iriáo tirando da poffi~ , & i ·lo t1- ryrannos ge feus gouetnadQres , fe 
ziáo crer a el Rey: d . ' ~ :01 be a r·- · elle Affonfo d'Alboquerque tardara 
~end~r que por mJ~ · }.'. _ _,, hum pouco .em acodir ao q dtatJ.à 

- . . - ·.· ' ~g ~ . ~~~e: 1 -
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'])a Segunda·'Detada 
ordenado, n~o ounera de fiéar ne~ com toda fua comar~a 'rende' fete 
nhum da dtirpe íle Gordunxá pri· .mil & guinbcnros xarafijs : & aqui 
meiro fondador claqud le Rcyno não cntráo certas barcas de pefcaria 
de Ormuz. Següclo vimos per bum de aljofre, que fe ali pefca·, porque 
quaderno do rendimento & def pc- faõ obrigadas ir pagar a Ormuz,por 
fa ddl:c Reyno, a ·renda delle era fer perto, & o que li pagão, val mil. 
per duas mineiras: hua 11er entrada & quinhentos xarafijs, & pc;r eíl:a 
& foida das mercadorias da propria maneira val o rendimento de ·to.da 
cidade Ormuz, & per algúas coufàs Arabia vinte & oiro mil & duzen-
do manco della: & outra renda era tos xarafijs. E não dizemos aqui ó 
das nouidades_,rriburos, & impofios re1'idimento da villa Catife, nem da 
das terras ddl:e Reyno, afsi na parte' ilha Barem pegada com ella do in-
da Arabia & Pedia, como de algúas terior do eHreiw:porque ndl:e tem .. 
ilhas dofeu mar dentro dJs portas po andauão rebelladas a elRey de . 
<lo eH:rcito. As da entrada da cidade Ormuz, & não era dk rendimento 
crão da alfandega, que regularmen- coufa cerra, fendo mui groífo ( co-:· 
te naquclle tempo andaua em cem mo adiante veremos em feu luga.r,' 
xarafijs , que faõ da noífa moeda quando fizermos a de[cripção deíl:e 
trinta co.ntos: & as outras da cidade efheito ) . Na terra da Perfia tem o 
~ndauáo em quarenta & hum mil guaiilzado -de Minao, ondeJe faz 
& trezentos xarafijs. As rendas gue húa feira, que dura em quanto fe a.; · 
tem nas terras da Arabia & Pedia, colhe aramara do Mogofião, que 
faõ de villas & lugares nos portos faó os mefes de Mayo té Agoíl:o, q 
de mar; & algús dentro pola terra: rende dous mil & quinhentos xara.: 
& os principaes ~a_õ como cabeça fijs. Outro gnazilado há na villa 
de almoxerifado (falando pelo nof- Monapm,que he dentro nd\:e Mo.-
. fo vf p ) aos. :quaes· acodem todo los goíl:áo, que rende tres mil & . du-
outros da fua comarca (como diffe- zen tos l xarafijs . E o guazila~o da 
.mos das tanadarias de Goa), & ~os villa BaH:urde, q eíl:á ao p~ da ferra 
·gouernadores deíl:as principaes ca- no eíl:r'emo do Reyno, rende mil 
beças chamáo elles guazil, & ao xarafijs. As aldeas Rudore,- Baracô, 
officio guazilado. O principal dos Biabem.:Darduze, Da1ayza,& ~
quaes na ~ofia da Arabia he a villa ringon, que dl:á no Mogofiáo;qua 
Calayáre, .que rende dezanoue mil tro mil & duzentos, & os direitos 
& duzentos xarafijs,p.er efia manei- dos camelos que [e aqui ventlem, 
ra: o mefmo Calayáte onze, Mafca. mil & quinhe.ntos. Tem maes os 
te quatro, Soar mil & q~inhentos, porc:os Cuzte"' que rende trezentos, 
Orfacam outro tãto D:,iba guinhen- Cbacoa fececentos & cit1coenta, 
tos,La~~s fertecétos,Iulfar, q be· ou- & Brainy mil, Ducar oitocentos, 

,t~o gu~~~!a~9 ~~fta pa~te da Arabia Agon mil & quinhentos: & a efres· - -- - . --- - - - , -- - d 
ous 
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.dollS dérradeir-os portos vem ter as. rofada, vin~gre de cheiro,& romáa~, 
c.~füas da Períia . Per dl:à maneira. dob1s leques: & ao barbeiro gue lhe 
r.cndem ~s terras da Períia dezafeis fazia a barba cipcoenta azares , & _, 
mil & fere.centos xarafijs; os quaes quarenta em pannos, onde vc;m a 

··-juntos ao rendimento · qa parte de . _ cM1dea cuber~a, quando [e traz pera 
Arabia, & ·corpo da cidade, foma fe por ame elRey. Em azeite, & ce.,. 

· toda a renda ddl:e Reyno cento no- ra·pera alum1ar, .. & feruiço da . cafa 
uenta & ·o ir.o. ·mil . fettenta & oiro · feis leques, ·9uarenra & dous azares~ 
xarafijs, fem aqui entrar o gue ren- & outros. Íeis & tres azares em cincQ 
diáo as ilhas querem, porqµe quafi tbé -~a.s,q't1e ardem no paço,& man ... 
tanto gaíl:áo quanto rendem: o qual · timéto de outtos tantos efcrauos, q 
rendimento era naquelle te1npo do as iem na. mão. E de perfumes, &e 
anno de quinze, & de outros annos outros cheiros dous leques & meyo 
arras, que quati forão iguaes. A qual · & oito-çadijs: & hum 1eque & oi". \ 
rJ:nda, porque fo faiba o modo · do tema azàres pera algodão, com qua. 
fcrwço~ daquelles priu_cipes,dirernos enchem os colchões & almofad.as; 
çon10 fe defpendia,ainda que men- & em certas o.·rdü1arias que da de a. 

· da & particularmen_te vá·:· & iremos çucare hum leque & vinte azares: 
fozendo a cçrnca deftas def pefas per & na aguoa, que Íe ~ef pende en1 fua 
leque~, que he numero da mefrna cafa & eíl:rebaria, a. qual vem da ter.,.. 
terra, & xarafij , azar; ç~ndil, & ra firme em barcas, feis leques .. Nos 
dinar que he moeda , por não fa.ir -veíl:idos de fua peffoa & algúas ca ... 
dos termos da folha que ouuemos bayas, que dá a fidaJgos. & élnbai~ 

1 deftas <::oufas; tiradas qos líuros da xadores cóm feus feitios, cento & 
fazenda dos Reys de Or~uz. Hmn dóus leques:& hú ~ meyoem viuo~ 
legue conrhem numero ·de cincoéta 'das focas que traz na cabeçt: & cin.,, 
xarafijs, & hum xarafij val da noffa coenta az~res em feitio . dos cara, ... 
moeda trêzentos reaes, & dous aza... pu~ões. E pera veíl:idô de ·ÍUas mo~ 
Tes val hum xara6j , & dez candijs lheres, mancebas, & efcra1.1as quíti.:o> 
meyo xarafij, &.cem dinares hum ze leques. Em duas. pafcboas que fa~ 

· candil.E fazendo conta per eíl:e nu.,. o Rabadá-o, em.que dá d~ comer a 
1nero & moedas, def pendia elRey - certas peffoas, qua,rro le'qu~ii: & tr.es. 
cada anno emJua cozinha v inre & em duas ferta~ ria lúa de Mayo &! 

-=-~ quatro leques, & e_ri? · cardamomo, · Settembro, que fazem as feus caci,.. 
areca,& crauo, de qnefe_fozião cer- ,. zes·, & vinte leques em cerras veze~ 
tos bócados com algús cordiaes, q que elRey vae'á caça,onde chamão 
dles .entre dia·coíl:umáo tomar pe- Turum.báque,, .que he húa ponta da, 
ra as humidades do eíl:amago, hum ilha, na '-]ual caça elRey dá de. co#-
leque & meyo: & em melões de to m er aos q vão com elle::em f'!lcões; · 
'do o anno, outro camo. Em aguoa 'ª ·lores, & ca~.adore_s que cem n.e> -
:··. . ~g · ) · Mo~ 

• 
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M\ocro íl:âo~ i1oué leqúes: & dous, & & ao feu ouriuez)1ú kqne & meyo: 
qua~ro azares em búk bo'rta q tem, & aos atabaleiros, que ei1ão no pa. 
onde chamáo Brocr & quin~e;que ço, 0~1t~? tan ro: ~a doze bom és, 
def pende cm caual.os : & trinta & que v101ao de noite a gyros, & ao 
feis leques -em cnJa~a p~H'a elles ., & , guardfmór del[es , Íeis legues, & 
de alcacér no tempp do verde, & [etenta & dous azares : & aos tintu-
hem legue em· ferra~er:1 : & outro reiras, cincoenta azares: & a quatro 
em freyos, cabeçadas frlbs comús .porteiros, hum leque, & cincoenta 
pera caualgarem efcrai~os ', que os & [eis azares: & em repairo de cafas· 
enftnáo: & quinze legtks em caual- de pedraria & gdfo,dez leques: & a 
los, que ordinariamente dá a certos íua maé pera veíl:idos, ·outros dez:· 
fidalgos do Mogo.frão : & dez em & pera manrença foa, & de feus pa-
mer~es a peífoas de ca(a : & outros rentes, cento quarenta & . guatro le-· 
dez. a molheres viuuas , de feus o.ffi- ques: & dez a cinco mancebas ·: & a 
ciaes, & outras peffoas pobres que feis amas , & pel.foas da criação de-. 
pedem á porra, cinco leques: & em feus filhos, vinte tres leques : & do 
outras efmobs mais groffos a caci- ordenado a feus o.ffióaes, & rnfres, 
zes & . pàrente:s de Mah:lmed, qua- duzentos & cin~oenta leques: & de 
rema & cüico leques : & em outras cerras def pefas meudas, cinco: & 
efmolas pelas almas dos · paffados, vinte & cinco de quitas a_ rendeiros. 
doze. E quarenta l ~q"ues, oitenta & E tirada efl:a defpefa, o maes que ÍO-
oiro azares a quarenta & feis cacizes bejaua, fe metia no tbefouro del-
da fua mefquira,gue tem ordenado: Rey: & [e não forão algúas liber-
& tres leques,& fefientaazares a ou- · dades;·que antiguamentc erão cen-
tros, que de contino efl:ão rezando çedidas aos vizinhos,. tet1era eíl:e 
por o pae defuntb.Ao feu guazil & Reyno dobrada renda: porque ·o 
gouernador pera cinco cauallos que Rey da Perfta, que então era o Xe· 
tem, de ordenado cadahum anno que Ifmael, fua molher; filhos, & 
cincoéta leques:& dous pera aguoa, embaixadores de tudo o q tira(f~m 
que o guazil defpende em fua ·cafa: & meteífem em Ormuz, não pa .... 
& em cópra de efcrauos dez legues: gauão direito algum. E pela 1nefma 
& tres que fe gafl:ão com os ernbai- maneira elRey de Lara, o de Xiraz, 
}Cador~s, quando chegão ao porra ó de Macram, o Xeque de Bafço~ 
de Bander Angon: & vinte, que fe ra, o de Gualdel, o dc.Rexet, 
gaíl:áo em rncrces ordinarias:& trin nem os Portuguefes <lef-
ta & tres em comedías de efcrauos pois que ali tiuemo~ 
& e[crauas dos Reys paífados. E ás fortaleia. 
{uas bailadeiras,ciqc_g: & aos tange- {.?.) 
dores, que vão diante delle quando 
~ualga, ~un1 leque, & doze ~zar~s: 



·cAPITVLO 
Liui:o Veci;no. 

VIII. · 
Foi. 23 G:: 

f'!-zenda d'eIRciy·: Eíles ce&os· coíl:u" 
ur O . A á'. 'fa. j 1., ' rnauão os Reys de On.1rn~ foze'r na4. " 
.il orno v:t'i1 on a d A ooquer· II 

JJ que es de lua lü~bagé, afsi como ir· 
que dejp_achou dom Garcia de mãos & parentes g podião herd'1r o 

. Noronha> pera fa rvir pera_ Reyno, porq ,como .todos eíl:auão 
. ffte J!.,eyno CO'll'J a carga da· ej- naqlla ~l11~,era efie· berço tão peqno 
pecea:ia : f5 defPois de jua pera cnaçao de ranw principe, que' 
partida de Ormuz..,, adoeceo por os ter quietos,& fora de alo-Gs re ' 

. ~jfonfa d;Al6oquerque de buliços, de que muitos farão gaufa, 
·d d não acbàuão os Reys ·melhor modo 

. enfermt ª e,que conueyo par de os amaúfar,g priualos da,v1Lh cêJ 
tirfe pera a lndia: ê5 do que húa bacia de arame acendida em fo-

, · pajfou no caminho te· o porto go. poíl:a ante os, olhos. Partida dó 
· de Goa,_ onde faleceo. , Garcia já no fim de Agofio, ficnu 

1 Affonfo d' Alboquerque acabandO" . 
{7t~~ ~lR F Fonfo d' Alboquer- d~ rematar algúas coufas pera fegu-
~~~~~ í]Ue comó vio que · fe rança dáéjlla fqrtaleza, cuidá do elle. 
·· '/'- ~ chegaua o , tempo de q fe podia ainda.ali deter maes dias, 
~ :~ /,· ordenar a carga da ef- do q [e de:tn1e: mas ciuando veyo a 

i.; . pecearia, q ;mia de vir quinze de Setrembro, . adoeçeo de 
a dle Reyno, & ciue [eu fobrinho camaras, as quaes elle ja trazia do 

' dom Garcia de Noronha fe queria principio de Agoilo: mas como era 
. vir :iquelle anno: deulhe a capitania fragueiro, & pouco mimofo d~ fua . 

roór da armada, & defpachou.o que, peíf0a, não fe lanÇaua en1 cama .fe-
fe foffe pera Cochij dar auiamen- uáo qllãdo maes não podia. E porq 
to , porque quando as naos defte :i eqfermidade não era pera~viíitaçõ
Reyno chegaíle_m, eftelldfo ~udo es,& onze diasapertou muiro.c<5 el. 
,preíl:es, aó qual deu. todolos pode... le:ouue fufpeita q era falecido,de tna 
res que elle Affonfo d' Alboquerque rieira q lhe çÕueyo dar húa vifl:a de fi -· 
tit1ha, pera melhor auiamento. E o a- quantos o quiferáo ir ver. E hú dia 
dia que dom Garcia partia per von- q fe achou bé, por fegurar as coufas 
t~de d:elRey de On?uz, m.aodou- daquella cidade, que eíl:auão mui 
lhe meter em a fua nao Bellem to- frefcas, & fazendo Deos delle algGa 
·elo los parentes que ali tinha cegos coufa, podia auer entre 0s noífos al-.1 

com fuas molheres, filhos, & cria- gúa ditferença Íobre a focceífaó : , 
elos : os quaes alem de fazerem inandou chamar todolos capitães .. 
~efpefa a elRc:y,erão caufa de muita ,. Aos quaes propos o_ ·cfrado c:in 
toruação na terra, & efcreueo aos que efl:aua, & a enfermidade que ti-
offidaes de Goa que lhe deífem ca- nha, quão perigofa era nos~homés 
fas> & todo o· 11ecc{fario ~ cufi:a dA de foa idade .: & . que olhando. dle 
·, · --- - - ,- · · -- --- ·· -· ~~ 4 · ~uanrq -

~ ~..,l ~~--
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·quanto cotrlpria a Cua co~fciencia, d'Alhoqaerque re~po1}deo q elle lhe . 

" & ao femiço d'dRey r~.u fenhor,que lcixaua ali feu fobrmhq Pero d'A~
ria em qúanro nnba tempo pera boquerque: o qual o auia de guar-
ilfo ordenar búa peffoa, pera que.: fe dar & defendei:r,& procurar por fuas 
~Ocos leuaífe, o podeffe focceder coufas, como fe·foffem d'elRey de 
11aqudle çar.go q tinha , té dRey:feu Portugal feu Cenhor, & outras pa-
fen bor niífo prouer. Por tanto lhe lamas, 'º~n .q 'o confolou. Ef pedido 
pedia-como leaes a Deos, & ao fer- · elRey, dabi a poucos dias o qai[era 
uiço d'elRey,dl:arem por anomea- tor~ar a ver, mas Affonfo d'Albo-
~ão q elle fezeífe, & cófiaífêm delle 9uerque fe efcufou, por fua enfermi ~ 
que faberia fazer eíl:a eleição., pola dade não fer pera vifit.ação de princi-
cxperiencia que tinha, & tempo em pes;& como quem fe acolhia ao iie- ' 
q eíl:aua, em q os'. homés não d~ué .medié> do ~ar, por na terra à a per-

. mentir a Deos, & a feu Rey. E com tar muito a.doença, hum -dia pela 
· elhs pala:uras ditfe ~rntras ,. q moue- féíl:a enroladamente fem rumor fe 
ráo todos a C?mpaixáo: no fim das · çmbarcou em a naa d.e Diogo Fer-
quaes todos prometerão eíl:ar polo nandez de Beja, por ir já tão aborre-
que elle fezeffe, de que mandou fa_ cido da-conuerfaçáo da gente, gl!e 
zer b_um auto a Pero d' Alpoe1n, em entregou a foa nao Nazar~ a [eu fo .. 
que todosafsinaráo, & em fegredo brinho Vicente d'Alboquerque, ao 
(·fegundo fe defpois vio) _nom~ou - qual mandou éj recolhelfe todolos 
a P~ro d' Alboquerque feu íobrinho. fidalgos & criados d' elRey, & lhe 
E porque a e1ifermidade' o tornou ' deífe a mefa q elle coíl:umaua dar.E 
apertar, per cónfelhb de n1edicos· mandou diante a nao Enxobregas, 
determinou de fe partir pera .a ~tl-· capitão Simão d' Andrade que foífe 
dia, dizendo que no mar fe auia d~ .ao ·porw de Calayate tomar hús 
achar bem: com a qual-noua elRey cauallos;que ahi mandara compr.ar 
de Ormuz o veyo ver, fontindo · pera guarda das t~nadari:is de Goa: 
muito efia fua partida : porque co-:-· & leuou comfigo Aires da filua,que 

. lUO Affonfo d'Alboquerque ó trat- dle lei~auá por capitão mordo mar 
tau-a como filho em amor,& c9mo_ em fauor da fortaleza de Ormuz, 
a Rey em reuerencia, & nas coufas com duas carauellas & duas galeo-
de [cu efiado , &. f?rdem d~ fua tas, pera dar púa viíl:a áquella coíl:a 
fazenda trabalhou muito : quando , de Calayate, onde ·eJle fazia funda-
fe vio ante elle, começou de cho-: · menro de ·chegar. ElRey de Ormuz 
rar• dizendo quão defemparado fi- como foube fer elle partiqo, polo 

· caua fem fua prefença , & tão teme-: modo que foi : ouue rumor que q · 
rofo de fua vida, por a_s coufas de embarcarão morto: & por fcr cerro 
Raez Hamed, qu·e lhe parecia não diffo , .mádou duas rep-adas tras ellç 

.po~e! Y.~~~r ~11~~,t?~Ao qu~ Ago~1fo ~hea~ de rc:frefco , & nellas Hacem · 
• Y ~ Alle, 

I 
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AHe, que o viíirafle de fua pârre)pe- era de Cide Alle de Dio Ceu feruidor,' 
r;t fe defengan21: fe er~ verdade o q & omr~ do embaixador do Xeque ,,, 
1l1flx·itat1a:o qual recado o foi tomar ffmael, que dh1ua em Cambaya. E 
na paragem de Caiayate em dia que na ccuta de Cide Alle não fômente 
a enfermidade 1 he deu Jlgú repoufo. nomeaua Lopo-Soarez por capitão 
E gu~ndo vio Hacem, por (er mui- .mór & gouernador da India·: mas 
·to [eu familiar, & afsi a lembrança ainda os capitães das naos, & das 
que elRey teuera de fua vifttaçáoJi- fortalezas, & atsi algúas peífoas .no-
cou com o prazer diffo muito me- taueis, que vinhão com officios. 
lhor, d~ maneira que quando Ha- Affonfõ d' Alboquerque lida a carta~ 
cem torno'u a Ormuz,diíl'e.que fa já temendo que citas nouas podiáo fa 
faó. Per Ó quando paflou per Calaya- zer algúa mudariça no que elle lei-
te, tornou a enfermidade outra vez xana ordenado em Ormuz, pera 
apertartanto, que e[pedio _Aires da onde a nao 1a: tomoulhc quantas 
Silua, &.não quiz efperar por Simão cartas leu~rnão de Dío, & pera iífo 
à' Andrade, pondo a proa na. co11a lhe mandon dar juramento, & deu-
da India: na qual yolra aquella tar- lhe outras pera fcu fobrinho Pero 
de ouue vifia de húa nao,a que mi- d' AlboquerC]ue, dai1dolhe auifo do 
doo hum bargantim,que leuana pe- ~ deuiafazer. ECpedidos efl:es .Mou;' 
ra recados que lhe trouxdfe o ·capi-- ros com merce t]Ue ~he fez, ficou fo 
cio, meíl:re, & piloto. Cõ os qqaes com Diogo Fernandez,& Pero d' Al 
deCpois que vierão, ficou fó: & por.. poé: & tornando ler a carta de Cide 
q [entio em Alexandre d' Ataide lin Alle,quando veyo a dizer guc vinha 
gua que ti~1ba Cabido deíl:es Mouros Lopo Soarez por capitão mór~diífe: 
algúa couía, de q não eíl:aua conten Lopo Soarez . por capitão.môr á In-
te, & que podia dar a elle paixão, dia? eíl:e he , & não podia fer outro: 
dcL1lbe juramento nos Euarigelhos & Diogo Mendez, & Diogo Perei-
q não en-cobriffe nenhúa cou[a das ra, que eu mandei pre fos ao Reyrio 
que aquelles Mouros diffcíTem = en- por culpas gue tinbão , elRe·y noífo 
tão começou de lhe perguntar dó- fenhor os roma cá maridar j hú por 
de vinbáo,& q nouas auia ria Indiá. capitão & feitor de Cochij,& curro 
Os quacs refponderáo viré de Dio, por fecretario? tépo he de acolherá 
& q~e á InLlia cráo cheg:.ldas cloze Igreja,& afsi fico eu mal. c;õ elRey 
naos de ~orrugal, & f!ellas vinha _ por amor dos homés, & mal cõ os 
pór c~pitáo .mór Lopo Soarez: & ó - homés por amor delRey.E leuantá • 

. "que logo ma.es cõfirmou eíl:a noua, doas mãosa Deos, diífe-éj lhe daua 
foráo duas cartas gue lhe eíl:es Mou- muitas.gra.ças,po.is en1 tal tempo el-· , 
. ros aprefentaráo_,dizendo que nellas Rey mandaua capitão mor, porque 
veria fua foí1horia maes certas nouas, ( fegundo o efiado em que fe elle-a; . 
do.que ~!!es po~!á~ ~~r:p?rque !1.'~ª c~au~) [ua y~~a _fe~ia mui b~eue. E 

· ~ com : 

• 
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rn a s ef_Únda <J)ecada 
·çom iíl:o coi:r1eçou tomar húa con- rança que fempre teue de lhe elRcy 

, .. tinua de pJlauras, dizendo: Tempo nella daralgú galardão de [eus [erui-
1..,1 he de acolber á Igreja, & guanto ços cõ accrelcétamento de hõra, cá. 
r ooíl:o tinha -de dizer 1.íl:o , ta mo lhe em algúas cartas q lhe elRey efcreuia 

.~borrecia comer, & rodalas coufas acerca do éontenramento , q tinha 
de folgar & prazer, que Diogo Fer- das vitcori~ q lhe Deos daua, iíl:o 
nandez, &.Pero d'Alpoem lhe re- lhe daaa entender. E poíl:o que as 
prefenta.náo, por lhe verem enfra- nouas, q dle ouue de Lopo Soarez, . 
,qt)ecer muito os efpiritos,afsi com a lhe quebrarão o animo deíl:a ef pe-
enfermidade , como com a~ nouas rança, aínda confiado na grandeza 

'.que lhe derão, e[perando elle outras de feus feruiços : defejauét em extre-
coufàs de feu galardão.E o q maes o mo ver cartas d'elRey, porq nellas 
.enfraguece-0, foi junto de Dabul, podia ver coufa, q lhe deífem maes 
onde achou húa nao , que fora e1n vida, do que a ei1fermidade prome-· 
companhia de Lopo Soarez,t:1a qual tia. Indo afsi com eH:a agonia do ef-
i'a 'por capitão & armador bG Ioãnes pirito & morte, qu.e já com elle co ... ; 
Impole: o qual per mádado de Lo- m~ç~ua lidar, porq Diogo Fernan-'. 
po Soarez :ia a Dio a vender merca- , dez, & Pero d' AlpoGm vião q mui-1

• 

Joria, & fazer roupã pera leuar a ta parte daquelle trabalho em qne 
Malaca, onde per fen contratto auia eíl:aua, era por não ver em foa vida 
de ir carregar. O qual Ioãnes mui algú galardão de feus ferniços: polo 
particularmente lhe contou coufas, al1euiar daquella daqljella dor do 
que pera foa faude forão "'.eneno, & an imo, f;:zerão cõ elle q efcreueífe 
pera a quietação do feu efpiriro niui algúa carta p~ra elRey, quaíi como 
dannofas : porque vendo ell~ as que que niíTo em algúa maneira podia 
elRey cá ordenár.a, pera o gouerno defabafar. O qual importunado dd-; 
da ln dia tão contrarias ~o que ell e les, mandou ·efcreuer dhs regras , q 
entendia que deuião fer, & do qne já mal afsinou. Senbor,efla·he a der-
lhe tin.ha efcritto;f orão para elle húa radeira 'que com foluços de morte 
abbre1.1iaçá,o da morte • Efpêdido efcreuo a voífa Alt~za, de quanta~ 
loãnes,chegou fobre a.barra d-e Da- com efpirito de vida lhe tenho ef-
bul já com finaes della, onde não critto , pala çer liure da confüfaci 
fez m'aes detença, q em quanto lhe deíl:a derradeira ora, & muito con-
trouxerão hús poucos de figos, ra- tente na occupação -de feu ferniço. 
báos, &outras verduras: as & quaes · Ndlc Reyno l~~xe~ hum filho per 
fezeráo nelle pouco aluoroço, por nome Bras d'Alboquerque, ao qual 
lhe tqdo aborrecer, & de nenhúa peço a voíl3 Alteza gue faça grãde, 
coufa tinha n:iaes fede, que de che- como lhe meus feruiços 1nerecem. 
gar a Goa.A qual elle· chamaua te~ra ~to ás coufas dà ln dia) ella falara 
~a fua promi.Qaõ,por ~ graQd~ efpe:: -por {i ~por ini. Chegado á barrá 

· -- -- - . de Goa, 
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de Goa-: ónde erão todo~ feus defe- não poderão 'encomendar. E corno 
jos, parece que permitrio Deos pera os Gentios Canarijs da terra ndles 
fua faluação não· fair em terra : cá cafos da morte vfaõ de muitas gen-
náo ouue maes efpaço,~ em quanto tilidades por pranto & dó, vendo o 

-, o padre frei Domingos vigairo gê.. feu rofl:ro defcuberro com aqnella 
rat, que elle já.diante per o bargan- honra'& grauidade de fua peffoa,& 
tim tinha mandado bufcar, eíl:eu~ aluura da barba, que a idade & tra-
com elle nas coufas de fua alma, a balhos lhe t.mhâó dado ~ fazião & 
qual deu a De.os da chegada áharra dizião coufas que ·náo auia peífoa, q 
a cinco horas hum Domingo pela fe teueíf~ ao choro, & principalrné-
manbaá de.zafeis de Dezembro de te mouidos cõ o pr:mto de quantas 
quinhentos & qtiinze, em · idade de n1olheres elle tinha cafado. C~m 
feíTcnta & rres an~1os. E a ré aquella <tíl:e choro & fcnnméro,foi enterra-
hora que efpirou,fernpre em fuas Pª' do.em húa capella d·e noffaSei1hora,' 
lauras & acenos molhou eíl:ar em que dle mand~ra fazer na porta da 
perfeito juízo, & pronto em Dem, cidade,a q chamão de noíTa Senho-
inandando que lhe rezaffem ~ Pai- _ ra da Serra,por caufa da vocação da 

. xáo de Chriíl:o, de guc elle era mui · cafa que fez,pola razão que j-á <lifie-
deuoto ~ & logo naqudlé dia foi ti- mos,na qual tem Mi(fa cocidi:ma, cj 
rado da nao em hum catele cuberco hoje fe diz por fua alrna,com renqa 
de brocado,&. almofadas peraa ca·- que peraiífo lá ordenou. Foi Affon-
beça, vdl:idofeu -e.orpo em .húhabi-: [o d'Alboquerqu.e filho fegundo de 
to braBco da ordem de Santiago, de Gonçalo d' Alboquerque_ fenhor de·-

- q elle era Comendador cõ as rnaes Villa-verde, & de dona Lianor de 
iníignias dos caualleiros della. E Mene[es fua molher ,filha de dó Al .. 1 

derredor -do pefcoço húa beca deve- · uaro Gonçaluez d' Ataide primeiro' 
ludo,.& na cabeça febre húa coifa de cõde da Atouguia. Em vida d'elRey 
ouro, búa carapuça de veludo, t_édo dom Ioáo o fegundo fói f~udhibei
os olhos meyos abertos fem aqlla fe_ ro môr: era homé d~ compaffada 
aldade,que a morte dá: de 1naneira .eíl:atura,roíl:ro alegre & graciofo,ao 
-que afsi morto, todos lhe tinbáo a- tempo que fe indinaua, tinha hunl 
quolle acatamento & reuerencia,que acataméto triHe,trazia fempre a bar 
lhe · em vida guardauão. Pçiíl:o em ba mui cõprida defpois que come-
terra,onde já eíl:aua o capitão da ci- çou mandar gente,& como era alua; 

. dade dom Gurerre de Monroy ,com daualhe grande ven~raçáo. Era ho-
. todolos fidalgos, & gente della, foi mem de muitas graças & motes, & 

leuaclo o feu corpo per elles com . em crlgúas rnanencorias leues no té-
hurn pallio,que' o cobria: & era ta:- pQ do mandar foltaua muitos, que 
J;llanho.o choro em todos, q os fra- dauão prazer a quem dfaua de fóra: 
desde f~? ~ra11~~fco,& o~ ~!e~igo~ o folau~ ~ cfcr~u~a ~~i~~ ~e~aju~~ 

o.;.; 
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ti de algl:1as rét'.rãs Latin ?. t; que tinha. fo/aziafe temer muito aos ,Mouros: 
.. Era fogaz,& manbofo e ~11 fens nego- & ti11ha gi .. udts cautellas,pera'qdics 

cios, & fabia enfiar . ~s coufas _a feu leuar o melhor. Náo foi cafado, & 
propofiro ;·trazia grandes ~n exij s 9e porém teue bum fiLho nawral,a gne 
dinos,pera cõprazer á gente;fegúdo Jeixou fµa herança,& nome: ao gua{ 
os tempos,& gualfdadcda peífoa de dRey dõ Manuel fez merce de cre-
cadahú .' Era mui fragueiro & rixófo; zen tos mil reaes de juro, & o cafou 
fe o náp comprazi'a qualquer coufa: có clona Maria filha de dom Anro.,. 
caufaua muito os homés no que,lhe· nio .de Noronha efcriuáo d~ purida-
mandaua fazer,por terliurr1c.efpiriro de d'd~ey dó Manuel, & filho do 
apreífado : foi de moita efmola, & n1àrques de villa Real .dom Pedro 
deuoro, ilo .enterrar dos morros,elle de Menefes_: ao qual dom Antonio 
era o primeiro.Nas execuções foi hú dRey dom Ioão o terceiro noffa 
pouco apreüado,& não 1nui piado- -, fenbor fez conde de Linhares. 

Fim dá feganda <])~cada. 

EM LISBOA. 

lmprefi'a por I~rge Rodrigues. Anno I' 2.i·.' 
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