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DECADA TERCEIRA 

ú .;AASIADE 
IOjÃO DE BARROS: 
DOS FEITOSQVE OS POR· 

T V G V E s E s F E z E R z\ o N o D É. s e o B R r .. 
. mente & conquifla dos til ates & terras , 

do Oriente. 

' . 
'])] RÍGJVA C!Â-0 1 LL V srRE s EN .A<JJO - . 

da Gamara derta cidade de LisÚoti. 

EM LlSBOA 

· Com todas as licenças necefferi11s. 

Imprelfa per lorgc Rõdrigucz~ Anno de i (; i 8, -

_'eA.a cufla de .A?tonio qonçalue{ rnercador de liuros:· - . 
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~~ ·V ~ R efpeciâl cõmi.íTaõ dolllufl~iffim? ~enhordôm Fernão Mar~ 

i~ ~ 'ith oz Mafcarenhas, Btfpo, & Inqu1íidor geral defl:es Reynos & (e.-, M ~ nborios de Portugal,& do coofdbo de c!hdo de foa Mageíl:ade, 
~~ vi as Decadas da Afia do mui iníigne hiíl:oriador Ioão de Barros, 

honra da nação Porruguefa, cujas viétorias rnaes que humanas, fez com 
fcu excellente efrylo ráo celebres no mundo, como o hiíl:oriador Romano 
as da fua nação, cuja fublime penna1 a dle deu appellido de Liuio Luíitano, 
& ás façanhas dos valero[o"s Porrngue[es, fama & gloria immortal, com a 
qual ficarão de tanto preço,que com razão [e duuida, a qual eíl:ej:\ a nação 
Porruouefa maes obrigada, fe á penna de tão excellem~ hiíl:oriador/e á cf-
pada que as obrou. Nellas nã? a~h~i coufa, que encontre noffa fanta fé & 
bós cuíl:umes,antes he obra d 1gnifs1ma de {e eíl:ampar mil vezes,& [e con~ 
feruar & ler, não fô neíl:es Reynos, mas em todo o mundo. Lisboa,,nefta 
~afa de S. Roque da Companhia de k fu. 1. de Ianciro de 6 2. 8. 

D. lvrge ( abra!. 

Podemfe imprimir. O Bifpo Inquilidor g~rat. 

í\ V E fe po!fa'ô imprim~r eftas '1Jecadas, tendo primeiro licençtt 
~ do fan:to Ojjicio f5 Ordinario, f5 não correrão [em tornará 
~efa. Em Lisho11,a 6 de Feutreiro de 6 2 5. 

Moniz. I. Caldeira. D. de Mdlo: Araujo: 

D Amos a licen~ que [e pcde,fcndo as Decadas inteiras,, & não dcrittas 
de mão, porque neíl:as aucrá fempre fufpeita de Qáo ferem bem cf. 

~ri!tas ; Lisboa> .z.o de F~uereiro de 6 2. 5. 

·e Onf eri eflas tres'Decttdas de João de Barros nouamenteim-
. prejfas ,com as que nos annos paffedosfe imprimirão em temp() 
do autor, ejlão con, formes com [eu ortginal, pelo que pódem corrtr_. 
eÂ{eitão, 2 . de Julho de 62 8. 

Doutor lorge Dbrat 

rr Axão efies tres liuros e~ m~l & feif ccntos reis em papel> prim~o d~ 
l.l Iulho de 6.z.8. · -

Salaz~: -- __.. 
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PROLOGO· 
'~~'l'n: S C R E V E' Platão em o [eu Tin~o ~ cbntarido 

~!~~ a pr~tica que bum facerdote Egypcio,tinhá com 
Solbn, fobre a anriguida~e & noticia das cotifas 
déll'a, que lhe diffe oTacetdote com grande indina..J 
ção: O Solon , Solon, fempre vós outros, os ' 
Gregos,aueis de fer _moços,& o voífo aúimo fem ..:. 
pre. tnãcebo, em o qual não ha conhecimento da. 

~te:EZ~ antig~1í,dade né fciencta de oaás?Nas quaes palauras 
quiz dizer que todos aquellesque fe não dauáo ao conheciméto da antigeii., 
dade das coufas, as quaes fe alcançáo pela lição da hiíl:oria: tinháo en-~endi~ 
!Ílt?nto de mini11os, porque como eíl:es confofamente recebem o objeél:o 
<lequalqaer cE:rnfa que· vem, & a todo homem chamio pae, por 11ão rerern 
11o~icia pérfeéta , perà diíl:inguir, qual he o feu proprio.: afsi os gue ·carec.e111 , 
êo conhecime1~to da hiíl:ória g efl:io poíl:os em vida deconfufaa. E, aiod:i~ 
~como diz·Tallío) pela fala d~flirimos dos brutos, quanto ao d.ifcurfo do 
juizô dos ho111és, gae totalmente ignorão a hiíl:oria,& auorrecem' as ltttas, 
íaóa elle's rnui conformes: cá nunca o feu juizo fe eftende a maesq ao'prc:.;· 
ú:nte,~ olbifr folhe traz daqno ou proueito a vida, & do entendimento' das 
O'tltra'S·COOfas fazem pouca conta,como [e naceráo f9mente'pera contentar 
<> corpo em feus affeél:os & defejos. ~G como gente qu1e vem a degene-· 
. rar da natureza foumana,moíl:rando que não ha nelles rtatural deíejo de fa~' 
be11:Ó qua·l h'e táo proprio do homem, (como diz Ariíl:otdes) que lhe v}e..' 
rão:cham·ar inueíl:igador & inuétor das coufas. Da qual propriedade, veyp· . 
o>rnefmo Arifl:otelesfazer hum problema,perguntando: porqu1e às honiés 
fe·deleitauã'o ma·es em a noticia das coufas que fe faberrr per Exerp p1o, que . 
per Enthyme-mia,que he húa razão curta, de que os Logicos vfaõ:;a qTul .. 
lio chama argtlmento que conclue cm húa fô có-ufa. E parece qúe proce .. 
de ~"que Ar-iftóteles pergunta: porque os exemplos tem muitas r_azóes, cau 
fas & vilios-feitos, em que o entt:ndimentofe ma~s fatisfaz & d~lêita, que 
eni h~~ (6. ~~~·~:~, fc'c~ & ~U!tª~ ~ com~ a bifloria he hun~· agro, & éatnpdo{ 

· ·· ~ on e 

) 
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õnde d1á femêãd~: tÕda a doé'trina diuinal, moral, racional, & in.íl:rnP.1e:.,.t1 . 
tal: quem paflar o (eu fruiéto,conuerteloha em forças deentendmtento, & 
memoria pera vfo de juil:a & perfoiéb. vida, com qne apraz a. Deos & aos 
bomés, peró fica aqui húa parte a rnaes principal ddh liçáo da biíl:oria,quc 
he faber eleoer qual hiíl:oria e(hi [erá, p;::rn fruétificar em proucito prop.rio 
& cõmum.

0
Em a gual eleiçáo p:irece qne a gcnt Veneci:ma tem muito 

~certa-do: porque :iG.i p~ra o ~.puerno pr ri , como publico da patria,be 
n1ui dada á lição de feus propri . unna'" & hiílori.1, & a toda outra, de que 
podem tirar exemplo, p ra admini(h .rcm os m:igiíl:rados & officiós, de 
que a foa repub!ic1 os póde: pr(rner, & principalmente pera aberem acon-
frlbar, quan o forem admittido~ no confelho pllblico : no gual {e hum 
bomé emrar,fem doéhin,1 h biftoriJ: he como hum mudo entre doél:os 
oradores, ou i'urdo ame a harm onl:t de vozes.Ofruíéto do qual vCo q clles 
tem, [e v~ na perpetuidade da Cu 1 republica: a duração da qu~I, ainda não 
ren1os viGo fer contarnioJ .a,pert:rnta cenreoas de annos cm outra nação. 
E faó os Italianos g~ralm oc t3o dados á li-ção da biíl:ori <~>por ca1Jfa do go-
uerno da patria,pera da coofi ren ia do rJífadoJ orden~aem o pre[ente,que 
fe rraz quaíi em prouerbio: IrJ!i:rnos e gouern:Ío pelo paílado, Hefpa .. 
nhoes pelo prefente, & o Francd~s pelo que d1:á por vir. Aqui> felicito 
fora, fe podera dar búa repren àõ de p noa á no(fo Hefpanha, acerca delta 
parre prefeme, peró como a' erddde nâo-Jpraz,quando toe~ em culpa pro-
pria,kixemos o (eu pn{eme, porqu,e o futuro lhe moíl:rará que ral foi: íô~ 
mente búa coufa embrará dh no(fa penna, em que fique entendido partct 
do que leixoü por diz r, com q:;e fotisfaremos á obrigação da pratica,fean 
doéhina Platonica ( como traz Plotino,em o liuro de Sapiencia) que náo-
conunn olhar ,ernpre as couras prefrrnes, mas a reuohlçâo qoe c:llas tem, 
do preterito) pera o fornro. Porqu~ o fca cmfo natural, he hum bem ref-
ponder ao mro : & hú mal ao outro mal,por eíl:aré as coufas futuras fob-
jeétas a terem as \·ezes que já teucráo , quaíi ~orno hum curfo circular. E 
como a h1H:oria be bum erpertador do entendimento, pera a coníideraçáo 
d€Ue natural & cbnitáo curfo,a primeira lição (defpois da d~uin_:i,que fem-
pre deue p~eceder a to 1as) em que [e deuem criar aquclles que Deos elegeq 
pera o gouerno & adminiíl:raçáo publica, & em os annaes & chroai~ 

· cas de [tu proprio Reyoo & patria, & em toda a ootra efcriptura, pela 
qual_ v,en_ha er;i c0nbecimento dos homés anrepalTados, & do que fezeráo 
& d1flc:rao: ca deíl:a ra.l liçáo)por ferpropria de·cala,vem elles gouernar & 
acon'.elhar o Reyno per exemplos do me[mo Reyno, que he a reuoluçã9 
qacch!femos. O qual Reyno em os negocios & ordem do gouerno, fegue 
o procelfo que a natureza leu a na mulriplicaç~o das familias: que fc o filho 
n~~ r~m ?'parec~r ~o pae, tem muita femelhan~a com o auó,, ou de algú 

--- i-~· _outro 
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outro parei1t e muito conjunto, porque a naturezà nünca p6de tântÕ de:: l 
ge~1erar , q ne figne ·em m~nfrro .fóra de foa e~ecie_: afsi os ... negoéios & 
coufas que foccedem em vida de hum Rey, fe nao fao femelbates em tudo 
ás do .paffado, conformáofe com as dos treípaffados. De ma.neira q maes 
[e parecem noffas coüfas preíentes com as noílas paffadas, q com as efrra-
nhas & remotas da patria : por iífo não louuamos muito a homés que dão 
rai ão de roda a hiíl:oria Grega & Romana. E [e lhe perguntais pdo R~y 
l?affod o do Rc::yno em que viocm, não lhe fabem o nome : ainda que co-
ma os bés da Coroa> que o proprio Rey dá a· [eu auó. E não he muiw: por-
que outro tanto fazê ?S taes ao nome do primeiro iníl:ituidor do morga-
do ou capella que poíluem . No qual efgaecimenrn, pareée que o tal 
in~iruidor do morgado,~ adquiria & ajuntou . per tal modo, que o conta 
Deos em nu~ero dJquelks, per os quaes a E(criprnra diz: E a lembrança 

. ddles ícrá de[erta, lluaíi como [e não foráo no mundo. 
Por fer julta coufa e[quecerem aquelles: que por ferem lembrados na terra; 
~ eíquêceráo do eco . E ainda pera adquirir ~íl:es bés da terra , a que os h o-
m~s [aõ tão fojeírosJe bé oulharem odilcµrfo do mundo: muito aprouei-

. ta alição da hiíl:oria, pera virem a grande eíl:ado de hónra & fazenda, co-. 
mo Marco Tuilío: que húa das coufas que o posem a dign~dade confular, 
que era a mayor que naquelle tempo aui;;r : ~oí ter grand~ conhecimento 
das linhagés.familias, das propriedades,& de outros negocios publ~cos da 
pouo Romano, fem as quaes coofas o feu orar foramufica fem cornpaffo. 
"E iÍáo fômente dlc, que trouxemos por exemplo , mas grande numero de . 
·homés criou o ri1undo, que por eíl:a g~neralidacle de noticia de coufas, al-
cançarão em feu modo tanto,como o mefmo Tullio: porque naceráo em 

· tem pá ou terra, qae fe foube aproueirar delles. Peró aos que fale.ceo algúa 
<leíl:as duas coufas, t1áo ÍÔf!leme perderáo o premio, que os omros ouue-
rão, & ficou lhe foa mercadoria em cafa fem abrir cenda : mas ainda os di ... 
reiras della, que per obediencia pertencem ao fenboF da terra, lhe farão en: 
geitados, como coufa q não feruia ante elle. Defpois deíl:a hção, que diíie-
111osfer mui proueitofa,por nato(al & própria de cafa; deue[e dar efre tal 
aprendiz á lição das clironicas dos Reynos vizinhos, com que commu-
. nicáo & tem conferencia de ne.gocios, & defi a toda outra bifiaria prouei~ 
tofa. Não apontamos nas fciencias de profiílam: porque dtas faõ pcra.ho .. 
més partic~ares,que as elegerão p~r genero de diuida: as qaaes requerem 
outro ocio~ outro juízo, & faõ caras de as perder, & por iff o os feus prot [_ 
fores as vendem por mui caro preço. Somente enculcamos lição com-
1num a toda qualidade & idade, b~rata em pre~o, leue de faber, prouei-
tofa em vío,& que [erue na paz,na goerra_,no prazer, no -pefar na abaíl:âça, 
~ n~~~[~~~a~:.= po~ Çer ~om~ hú~ m~d~da ~e~bia,que [e a~~~rruno,da a rndo 

.~ ~ ~ qu~ 



1 e 

\' R O LOGO. 
~quê ·com ~lla qúifern1os medir.Qg.çm quifer paífar dos exemplo~ de caía 
& dos vizinhos, tem a hiíl:oria Romana, Grega, & toda a outra,ainda que 
dos bacilaros feja: porque não reprouamos eíl:as em maes,que na precedé-
cia de a~ antepoerem ás naturaes . & fa1nihares de cafa. E-porque aqui eíl:á 
hum grande perigo,ell) que póde encorrer ~gente d~ tenro juizo, que faó 
os mancebos, polo não corromperem com al$u1n veneno de dannofa li-
~ão, diremos o que Platão diz em nome de Socraces: Que maes graue he 
o perigo no aceitar da dífciplina ou-li~áo de Iiuros : gue no comprar as 
coufas Jo manrimenco,de que vfoemos. Porque dle, da praça i1ão fe leua 
l~go no eílamago, mas em couía que {e ndlas ouuer · alg~m vene~o, não 
nos póde empecer: & ainda Cobre iffo temos confdho do mcd1co,que nos 
enfina quaç's podemos comer, & quaes não : o C]OC fe não faz na compra · 
dos liuros. Donde vem, que primeiro laura a peçonha da má doél:rina & 
leél:ura delles no anim·o: que aífe.ntamos úo ent~ndimenro. Por acodir ao 
qual qanno & perigo, apontaremos .aJgús vícios & deftél:os em que cai. · 
rão algús deíl:a lição da bifloria : qoe firuão em lugar de bal iías > áqúelles q 
tanto não alcanção no ler & .no compor della, pois a rodos podem [emir. 
A primeira & macs principal parte da hiíloria· he a vcrdadeddla,& porén1 

_ cm algúas coufas não ha de fer tanta, que [e diga por ella o ditto da muita. 
iufii~a que fica em' cruddade_: principalmente nas coufas que trarão de in.:. 
famia de alg~em ainda que verdade fejão. E certo que neíl:a partç maes ga .. 

. nhou no juízo. de homés juHos & doétos Thucydides/endo gentio,o qual 
contando o que cometeo cc. _ ... _.' Js Athenienfes o Rhetôr Amiphonte, por 
reucrcnçia de táo doél:a pei{oa, & d~ fer feu meíl:re,cafou ô modo & gene-
ro de morte, que lhe foi dada per mui infame: do que ganhou Suetonio, 
Paulo louio em os feus elogios, q cendo· dignidade Epifcopal, defcobria 
·vicios albeyos, d~ q muitos não fa~íão- parre.;com que infamou as alm.as 
dos def ~ntos, de qué os dle efcreue: cá ddles taes exemplos rnaes pró'cedc 
licença de vicios,que a~íl:inencia delles. Porque corno euirara a bú horné o 

. impeto de má inêlinaçãG, quando Si:1croú1o lhe poem ·c;xemplo de muitos -
em. Pr~ncipes illuíl:tes, como foráo os Emperadores: & taes vicíos,q a mcf-
1na natureza fecha-os olhos,e[códe o rofto, ~tapa os ouuidos,por não ou.-
uir taes torpezas de íi.. E verdadeira'mente nunca alguer.i efcreueo dlas a-
bominações & abufosij ante meu juizo não tenha por· culpado nelles:co-
mo fe vé nas más molheres, que fo gl.orião em . auer muiras , perque ficão 
menos culpadas. Tambem calar os louuores de .algu'é, ou notar foas tachas 
por adio, ou por comprazer a onerem :quantà Saluíl:io perdeo ·na primei-
ra parte, tanta culpa tem Antonio de Ncbri{fa, na fcgunda. Salu{lio calan-
do na fua hiíl:oria algúa s coufas que dauáo louuor a Trellio polo adio que 
!h~ t~nha,,pofio que muitos não pode cncobrir,em que foiloL1uado. E An-
( .J) " 1 · .. tonio d.e 
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rÕn.io de NebriíTa i1ór comprazer na chronica q cônipôs d,dR~y dom F~?~1 
nando de Caílella>diífe taes abtiminações d'elRey dõ Henrique;& da Rai..:i, 
nha dona Ioanna foa ~olher: que pera tão doéto barão ~ora maes feguro· 
a fua confc1encia & nome', por dizer que dia:as. E perdoerrie a foa alma,' 
p~rque·mdhor beque fique elle çom efta nota de paixão ou compla"cencía, 

.q~1e taes principes infamados per fua efcriptura. E fe qáo fora por~ "nas cou~ 
fas d0s Reys & principes fe deue falar com toda reuerencia,por a dignidad_e 
Real que lhe Deos deu : ainda noffa p-enna podera manifeH:ar coufa,não de 
fuípeéta>como elle Antonio de NebriiTa fez, mas de feito, em cafo que pet 
via de cafamento fe moueo·. em q o 01efmo Rey-dõ ~ernádo aprouou '? có, 
uairo do q dle diz. ~to a ençobrir os cafos & informnios aquecidos ao· 
Principe ou pouo,em cujo louuor fe efereue,por lbe não derogar o poder,& 
retorcer.as coufas. do tal dáno em om:rÇ,cõ infarnia de nome & não de fei-:1 

· tos:fe na primeira.Tito Liuio he louuado na rdaçáo g fez>como os Fráce[es 
.totnaráo Roma, na fcgunda não ganhou muito, em dizer delles que por 
'Caufa do vinho que auia em Italia,entraráo nella, & iH:o em modo de infa-1 

tnia. Pois contar prodigios, taes que o m·er\11º Tiro Lioio que os efcreuco 
tu fua hiíl:oria,os náó cria, em o qual viço cambem Cefar cai:0,por abo...: 
11ar ieus propóíitos : illo he tão eíl:ranhado na hiíl:oria , que melhc:>r fofre: .. 
hun1 hyperbole, dizendo· era tamanha a gritá dâ gente, rugido das armas,1

• 

quebrar das lanças, que chcgaua o eíl:rondo ~té o ceo. Nem mei1os con~ 
u~n1 á fé da hííl:oria, dizer, que dos imigos morrerão tantos mil, feridos. 
fem conto, & dos noff os mortos farão doqs ou rres, & feridos doze-. lá no,_ 
mes torpes, crueis & de vituperio,como vfaõ algús nefte no!Io tempo,cha~· 
mando aos Reys de França & lno-laterra, o Erances o Ingrcs, & per eíl:e 
modo os da pane contraira omr~ taes ao Em perador :. m aes ,yituperáo a 
·quem os diz, éj porquem fe dizem. E quai1to o~ taes efcriptores · faõ tacha-
dos por notar no Príncipe defeitos,e~ gue a natureza he culpada, & não o 
animo delle:tanro louuor fe dá áqnelle pintor,que tirando a elR~y Philippe. 
pae de Ale~ndre per natural, tomoulhe a poHura do roíl:ro de maneira q 
lhe encobriífe. o defeéto CjUe tinha, qu·e era hum olho menos. E melhor 
eíl:á a hum autor per eíl:e modo difsim ular os raes defeétos : que lou uar os: 
Principes de maneira qu"e vendo elles tarira lijonj~ria, fação o que fez Ale- _ 
;xandte. O qual offerecendolbe Aníl:obolo hum liuro ~:le muitos louuores, 
,deu com elle em hum rio! dizendo que de[ejaua def pois de morto tornar ao. 
mundo, pera ver fe 0 louuauão tanto. E não íe e[candalizé de nós, íe no ex 
pertar deitas coufas apõtamos ein tão graues & doétos barões, parecédo q 
nos queremos gloriar dds taes céfuras, como de coufa propria: pois entre 
h?més de boa lição faõ mui c.omúas. Sôméte as notamos. por ferem nelks 
~ulp~~ ~:_ ~n~mo. apafsiónado,, & uáo ·dinas de perdão : con10 o~· defc_uido 

~ · -- - - -· - · _, - de aüimo 
-~ 3 e _ ... ""·< "'-~ 
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~e âí1imo cãí1fado do dl:udo, & daqlle genero das de Homero dç q_dizia 
Horacio: Aas vezes dormia o bo Homero.Pois fe eíl:es & outros taes peri. 
gos e~áo em hpmés de tan~a crudiÇ'áo & do~rina , q ~c:rá no ~nxurro de 
tantos efcriptores,como o ganho & tratto da 1mpreíT~o trouxe· a praç~ de-
fie noífo répo? Senão rapar os narizes,como quê paíla per r:ionm~o, ond~ 
ainda q [e acha hú retalho de panno de boa cor & fino : a copanh1a em q 
cfl:á,faz q fe aja nojo delle~ Verd<rde he q fe o moncuro defü~slo.!fe como o· 
de Ennio,no qual dizia Virgílio q ach~a pedras ·preciofas: ainda fe fofrera 
o feu mao cheiro. 'Mas ver as chimeras de rantá & tal efcriptura,a q fe não 
pó~ dar nome, poíl:Q que feus donos lhe dem ijranclc titu~o, não caufa o_ 
zelo & inclinação de ver GÜas -coufas f~zer .. verfos, como diz Iuuenal, tnas 
rifo,çomo diz Horaci'o,por outr~s raes. E certo que coníirand'o no fruéto1 
que te pode drar das tacs e feri ptu ras , párcce q uc maes · erud1ção dará a ii-
~áo das fabulas: ifto não por caufa da _matería, mas da · torpeza da form.a .. , 
Porque quanto á materia: cerco he for mui differenrn tratar de hiíl:oria ver.: 
dadeira, ao argumento de húa fabula. Peró tem tanta potencia a forma de:, 
qualquer coufa, que em muitas ~véce á materia) por .excellente gqe feja.Etn . 
tanto,q fe hú vafo de ouro teu-era forma de· a1gut;n que ferue em coµfas vijs 

. & torpes: ante quererão beber per outro de bàrro de forma natural qeíl:e 
.V<fo, q pel_o outro. Porq · natur~lrnéte auorreceri1os. as coufas disformes: & 
~s formadas com as leis .naruraes; fegundo o genero de cadahúa , de nós 
faõ muj ª~cniras.., Q9nde ~lexandre .fendo · ráo cobiçofo de gloria, que~ 
fez prodigo de fazenda: v-:yo d~fejar ter por efcriptor o pae de todalas fa~ 
bulas em nome, que foi Homern ( qoe podera fazer foípeita toda íua hi· 
floria·) . Náo porque quifeffc C].Ue com palauras fopri[e o que a dlc falecia; 
·em feitos: pois _os (çus forão ~amos & taes , que occu paráo trinta & tan .. 
tos· efcriptores~Gregos & Latino~. Mas porgue.tem tanto poder a força da, 
cloquencia, éj maes doce & acce pra he na orelha & no ~mimo, húa fabula 
compoíl:a com o decoro que lhe conuem: que húa verdade fem ordem ~ 
fem· ornato,q he a forma natural della.E dh acceptação não h~ em orelhas 
de ~o~és gemias ou profanos, mas de graues & doétos barões da religião 
chr.1ll:aa: como.fe,v.é r;ia lição Grega & Latina, tantas vezes recitada & re-
p~~1da nas fua_s efcollas. Porque como todolo.s homés grames principal-
roete nas efcnpturas moraes, a fim de doétrinar vão orclenadas :·maes ref-
peél:o tem a m~uer por exernplo & indaziment:o de viu(}s ràzões ( peró. q , 
o.argumento ~eJa fabulofo) que a fé da coufa, porque a fé fem imirn~ão de . 
obras,_ figur~ pmtada he, ~ ná.o viua. E como a fim de bé obrar, os· efcnp-
1tores ordenarao (uas ·e[cnpturas , aquellas fàõ maes vtiles & proueitofas 
'fera ler! que ~·aes moue~ pera bem obrar, ( nas profanas falamos ) cá em 
a~ d~ !~1 9e D~~s que pro~e!Iamoslaulo1dea ·auifo, que por não derogar 

. .; · - ) ', - a féda . . ~ 



, P R O L O G o: - ·; 
a fé ela Cr~z d~ Chriflo;não as prêgaua c~n1 eloq?eâda~ Peró ãêjuellas ctt~ . 
ja doéhina eíl::1 em for~a de pal~uras &.1?a~ em Íl! de ley~ vfarem~s dellas 
coino Augu(hnho na iua ~oéhtna chníl:aa aconfelha, dizendo: q fe os fi ... 
lofofos di!Ieráo algúas coufas proueitofas á noífa fé, não fômente as não 
deuemo~ recear & temer, mas ainda as deuemos pera noífo vfo tomar del-
les coroo de injuO:os poífuidores. E fe eíhs feruem ao bê da fé, que ferá na 
Guellas que trarão fômeme pera vfo da boa policia : par iílo não fe pód e 
chamar efcriprnra frm fruét:o, a que tem doét:riiia de imira·ção. Fabulas 
faó as de Homero e_rn nome, & argumento: mas nellas vae elle enxertan-

. do o di[cnr[o da viqa aébua & conremplatiua: & por iG'o no premio das pi 
dettas do du eito ciuil, 1 be e bama o Em pera dor luíl:iniano pae de rodá virj 
rude. E Macrobio diz delle,ij he Íoüte & origem de todalas diuinas inuen-
-ções, por<] deu a entender a verdade aos fapiéccs debaixo de bú~ mmem de 
fiçáo poerica . Fabula be a Cyripedia de Xenophon: mas nella qniz el!ede-
buxa-r q tal auia de [cr hú Rey em o gouerno de (eu Reyno :· & por iílo era 
. dl:e liuro o.familiar,per q eíl:udaua Sei pião & Cícero andando na guerra.Fa 
bola moderna he a Vtopiade Thomas Moro: mas nella quiz'elle doéhinar 
os Ingrefes como fe auião de gouernaLFabula he o Afoo de ouro de A pu-
leo: mas no difcurfo ddle, maíl:ra quão brutos animaes faõ os homés, que 
andáo accupados & rnuoltos em vicios, & fóra ddles, ficão racionaes em 
vida. Fabula he multidáo das éj efcreueo o filofofo Efopo : mas nellas eíl:ão 

. pintados todo los affeétos humanos, & como nos auemos de auer nelles. 
Fabula he a T~1uoa do filofofo Ccbes: mas ne~a pi11tura dlá todo o pro-
ceffo da vida juíl:a & perfc:éh. Todas dbs & outras efcripturas, ainda t]Ue· 
fejão profanas: & de Jrgumento fingido, qnando vão verdadeiras em toda-
las panes & affe&os que lhe conuetn, fàõ mui acceptadas & recebidas de 
todolos doétos barões. Porq vendo elles cõ quanto foíl:io das géces [e rece-
biáo j moral doét:rina em argumento defcuberto & graue, ao modo de 
Platão & Ariíl:oteles: entéderáo que os efcriptores que fcguiráo elle genero 
ele efcriptura~ nmeráó por fim dar.na doçura da fabula o leite da d0é1:rina: 
& por i(fo quando !ião as' taes efcdpttiras, lançauão a cafca do argumento 
fóra,& goíl:auâo o froét:o da interior erudição. Mas efcripruras que não tem 
eíl:a vtilidadc de lição, alem de fe nellas perder o tempo, q he a maes pre-
ciofa coufa da vida, barbarizáo o engen bo,& enchem o entendiment<? de 
cifco~có a enxurrada dos feitos & diét:os que trazem. E o que he maes pera. 
temer~ efca_,ndaliz5o alm.a, concebendo odío & má opinião das partes infa~ 
madas per elles. Por canía de euttar os quaes da1~nos, parece qut: [~ria coufa 
mui juíl:a per edito publico, a papelada das taes efcripturas fer entregue ás 
tendeir_as pera emburilbar comi~hos, cómo dizia Pcríio polos verfos de al-
s;!Ús fracos poetas do feu tempo. . · 
D . -- . - - -- ·'- .. "' A T A-1 
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-ATA VOADA DOSCA~ 
P I _TVLOS QVE SE CON-· 

-T HEM N E s T A O B R A, 
he a feguinte. 

Liuro primeiro. 

e~ .AP.I.COMO ELRET 

~
~ )(;"! ,, - dom Manuel mandou por 
~ capitão g;ral & gouerna· 

.tc:: ' dor dttlnditi Lópo Soarez 
,..... -· . _d' Albergaria, em húa ar 

ma da de treze. na os) o qual 
partio de.fte Reynn o armo de quinhentos 
& quinze. E do que fez de(}ois que 

· partio, & afsi na India com fua chega-
' da. . . fot . 1. 

Cap. II. Como L~po Soarez dejfachado 
Fernão Perez com hua 11.rmada pera a 
China, pelo recado que lhe elRty do'l'IJ 
Manuel mandou hjfe Reyno da armada 
q11.e o Solâão do Catro fazia pera a In-
dia, elle LDpo Soara:. parti o com hu11. 

· gro.lfa frota pera t> mar Roxo em hufctt. 
dcfta armaqa. fot . 3. 

·cap. I Il Em que fa de(creue o fitio da ci-
' dade Iudd,&ofundtJ mento dehuaar-

mttdtf que o Soldão tinha enuiAdo per 
Raez Soleimão feu capitão mór, que 

. -úfauanaqteellacidadeludd. fal.5. 
~ap. I 111. Do que Lopo Soarez pajotoJo 

porto de l udâ: & de/}ois q [e datt par-
tiu, téc hegar a Camarão , onde inuer-
n(}u: & ahi v eyo ter dor'n l oão, ao qual 
elle mitndou bufcar á cofla da r..Abaf 
fii. foi 9. 

Cap. V. Como partido Lopo Soarez da ith& 
Camario, fo t ter~ cidade Z eyta, a qual 
tornou per Armas & a queimou. fot. 13. 

Cap ~ I , Como Lopo Soarez fe partio pera 
a cidade-LA dem, & do que ali pa/fou: & 
qufrendo ir /obre a cidade Barbora, com 
h11m temeoral a~ribP~ _ af!_~1!!_!f!{,~ &~~~ 

grandes infort.unios que pa/ou {u4 ar~ ' 
mada por diuerf.u partes. Jol. 1.+.' 

- Cap. V./ 1. Do que fezerãQ dom Fernandt> 
& dom 1 oão, que dortlGoterre mandou., 
de armada: & o qru ft4ccedeo em hfitt. 
entrada que elle mandou fazer emrM ter-
rM firmes de Goa, onde matarão João 
Machado com algua gente da noja,don-
de [e ca1tfau o Bidalcão a mandar cer~ 
car. fol. 1 ó. 

CaP· V 1 I !. Como dom Goterre mandou do 
_ Fernando com gentr de (tf.Uttllo & de p~ 

[obre o capitão \..Ãncojlam , na qieal en·, 
irada morreoo alcaide môr Ioão Mach11- · 
do com muita gente noffe: & foi cauftt. 
da cidade Goa f ercercada, tt,téa a vindtt. 
de t..Anton ;ode Satdar.•ha. foi. d .. 

Cap lX. Doqrufuccedeo a Jorge de Brit6 
àe(Joi~ que entrou na capitâfJ'·a de Mt:-
laca: & do que pajfou nella de(jois de 
[eu fatecimento ;J obre quem fuccederitt. 
no cttrgo de capitão. fot.3o. 

C ap X . Da viagem que A 11trmio de Salda-
nha fez oãnJde deza{ette, q de.fte Rey~ 
no partia, & rVS coufas que p;if[arão na ln. 
dia com fua chegada: 6...., como Lopo Soa-
rez o m4ndot~ de armada i corta de Ara-
bia . & afri mandou dom João da Siluei-
ra íu iih~ de Maltiifl.a~ fal. n.~ 

Liuro íegundo. 

C ·AP. I . Emquefed1fcreruojit io& 
cou/M da ilha Ceifam, a q os antigos . 

chamão Taprobana. fal. 24. 
Cap 11. Como Lopo Sot.re~ per mandado 

, a' elRey dom M:Nrul foi á ilha C eilam 
fazer húa (ort11.leza.)& o que pajs'ou ame 
~~for fa.~~~ ~~m ~ B..er d!f terr(f,: o rp1al 

-·- -- - -- jico11 
- ___ __, 



TA 'VOADA.' 
jreu tribüt4rio àeF!e 11.tyno. fal z 1 

Caip 11 l. Do qr1e plljf'oudom I1ãudJ.Sit .. 
' ' ueira nttJ ithas de M üldzua, & afli em 

Bengalta, onde tlle foi ter, atê chegar tr 

Ceifam. fol. 3 0 . 
·c1.p. l II 1 • De ttlgua co1,1-fu que dom Alei-

-xo de Me nrfr s fez dej}oi.s qt1e cht'go" tt 
M.1lara , entre as qHites f oi mandar Dtt--
~rte Coelho a elR.ey de Siarn, & o que 
pajf(m neff a v idgem. fal 33. 

Cap.v. Emq:tefedtfcre1te ograndeRey -
-110 de Siam, & tlgu.t.5 corifcts notaueis 
delle- fa!. 34· 

Cap. f/f.De como elR ey dom Manuel man-
dou Fer,não Perez d' Andrade defcobrir 
a enfeada de BtngaiLa ,& a cofia da Chi. 
na: & o que paf?ott primeiro q1u fo/e á 
cidade Cantam, que he a principal de 
hua da& prouinci.11s qrJe a China ten;. 

. fol. 3g. 
Cap. VII . Em qrte (ede(creue a tetrada 

chmt1, & relatão afgit.:tJ co11fcvs q1ee ha 
nella: & prin cipalrt/éte da cidade e an-
tam, q:se Fernão Prrez i'tt, defco.brir. 

fi! 4z. 
C1.p . V 1 r1. Do qr"'e Fernão Pe_rez pajfor1 

em q111mto effette na-China. fit , 4f.. 
Cap- IX. Dt. 4lguas couf&U que pafaráo em 

Af4Ü,ca~em qtWJt/J dfJtn _...A{eixo efleue 
ne!/a. fut. fo • . 

Liuro terceiro. 

e A P: 1. De como elR,ey dom Manreel . 
·oannodequinh'éros & dezoito man-

. dou por capitáo _géral &gorurnador da 
lndil. a Diogo Lopez de Seq11eira. 

fal . S3· 
C ap. II. Do que f~ pajou em M 1drmt d1Jois 

qu~ dom Aleixo de Menefes /e par tio, 
Afsr. no cerco que lhe eÍRlJ de Bi. ntam 
pos ,como nd. Vtttoria que os n o(fos fifttte-

. rão na ida do ri Muar, tomàndolhe a 
fortalezd. que ati tinha feita na entrada 
do rio. fal. f f. 

CaP· li!. Como Garcia de sd foi ter a Ma. 
ÍAca, & .0.ffon/o Lopez d' Acofta por 
eJl.ar m~t d_oente,lhe entregou a capita-
~~ª d~ :_~~~~e, & fe veyo á ln_diiz~ onde 

morrco em chegando. $do q11t Anff!-
nio Correa pi:.f/ou:.afsi ern P ggu tomo rm 

, Mtt.faca, onde Diogo Lopt z de Seqruira 
o mandou. fol s J. 

Cap. JJJI. Corno AntonioCórreachego~ 
ao Rey110 de P~gee:& afsi fodrfcreue 
do {itto r:}coufru dei/e,& da pt.z que eUe 
Antonio Cerrea ajfantoucomofeu.R.ey, 
& do maes que fiz aré chegar a Malaca. 

Ó!. 

Cap . V. Corno Garcia dr SJ. ordenou h1li1 
armada a A 1Jtonio e orrea, pera entmr 
no rio Mtlar, &afsi ir ao Págo, onde 
elRey de B.ntar» ertaua: ao qual eUe 
desbaratou & dejfru~o. foi. ó 4• 

Cap. VI .Como Garciadesdmandoudear-
mada a Manttel Pacheru fobrt o porto de 
Pacem á Achem, & do feito que cio.e() 
Portrtgrufes que com e!le for4'o, fezer'Jo,, 
& do maes qtt,e fuc(deo. foi. ó7. 

Cap. fl II. Em que fe drfêreue o ftt10 d&U' 
iihitts de .Maldiua,& algu&U coufas de!ltu: 
& como l(}ão Gomez, que fat enuiado 
a fazer bila fortalezá na principal ch11.-, , 
ma:la M1ddtua,a faz, & dej}ois o m ta~ 
rio os Mouros. . fol. ó g • .' 

C ap VI l I. Do que ft z C hrijlouão de Sou-
fa com húa ermada,q11e lhe o goaernadn 
dtlt,pern irá cojfa de Dabut: &0

11.(si do 
que ;afarão outros, que enuiou o anno 
feguinte. /o!. 7 r. 

Cap IX. Do que paJfo# hü~ ArmadA. de 
qttat"rze veltts,capitão môr Jorge d' liÍ-
boquerque, qtte o anno dt q11oinhentos, 
& drzanoue elR. y dom Manuel man-
dou á J ndia: & do que Diogo Lopez áe 
Sequetra mjfo fa:,. . . foi. 7 J. 

CAp . X. Como ogouernador Diogo Lopez 
. partio com húa groj/a armada ao effrett'1 

do mar Roxo , & do que pajfau a; é che-
gar áilha Maçuá, onde o embaixador 
M11tthem foi conhecido fer do Prejle 
J oá-o. fat. 7 f· 

Lioro quarto: 

r--i A P. 1. Em quefedefcreue,scou{a$ 
\ .... J do Re)' da t...Abafsia, ou Ethiopia fo~ 

bre Egypt()J a que 7itelga~"!_~ll~~ chama-
mos 



TAVOADA; · 
mos ~Prerfe Jgão , & ·M rat1f11,s 1doerror 
derte nome, & o maes que dejle princi-
pe temus fabido f:r afsl do [eu eftado &. 

· poflo.· · fol. 3 r. 
c~P: li. Com.o rt Rainh1. Sabá fe foi ver d. 

I ertt{al_em com Sala mão Rey de l udea, 
-. de que ouue.h1un filho ch11,m11.do Dauid, 
1· do qual Jegemdo dizem os Abafsijs>pro-

cedem os f etU Rrys, & do ertado deffe 
principe, :&.fua· reltgião & coffumes. 

fol. '()4. 
Cap l fl. Cor.no Diogo lopei:. do Sequ-eira 

1 {e vio com o Barn4gax, & entregue o_. 
emba;xador MttttheUó-, & dom R.odrt· 
go de Lima, qt~eern frúcon?panhia má 
dofl a.o Prtfte,fe pa7:tttJ ptra ir inuernar 
a Ormuz fol . S !J· 

c,itp· , I l I .:Em que /e efarr.uem álgúff4 cou-
fas do effado d'etf(t'J de Na~finga, & 
Bidate ão, & h'ú"1 gu r.. na que entre ft re-
tterao, em quanto Diogo Lopez fot .ao 
ejfreito & o que d.e/La rl'ft,üouem pro-
ueito nojfo. fot. 9J· 

tap. v~ Como ·elR!'J Cri/narao nffantoH 
( feaJirrayat & combate o a ctdade ti' achol, 
' 11q11al tomou de!Jois_ que deu h'út batd.-

lba.ao Hidalcáo, em q.1u vence~, & efia 
tomada, foi perfauor dos no(fos , que fe 
tteh,1(áo. com elle: & do maes qNe fe pa{-
fo1t entre efles dous principes, no qttal 
tc~po Rui de Me/lo c•pitão de Goa., tu-
wou as terras jirmos fol .9'>. 

Cap.Yl Doqu.e Lopo deB 1itt1capitáoda 
fortaleza de Ceilam pa(fou com a gente 

da terra._ , · fa t. P fJ· 

com carga de e(}ece~ria perd ·t.fle Jlt)tJ~; . 
fez hua gro{i'11. armada, em que foi pera 
Dio com tenfão de faz.er 1,líí buafort1.-

·lt.za. .foi, xo6'. 
Cap. IX. Comi Diogo Lopez de Seq11eh:a 

com fua frota chtgou [obre i_cidade Dio, 
onde não fez fariàln:,'tl; & a cafffa porq > 
& como.foi inuernar 4 Ormuz, eJJedi.n· 
do os capities que 'iáo ordenaef os per-a as 
partes de Malaca, 'fl'e farão em comptt. "'.< 
nhia de dom Aleixo de M.ene/es, qHe os 
auia de de(}_ruhare'IJ'( Cochij foi. tqS. , 

Cap. x. Do que atenteceo a Simão S1drf 41 o; 

lon'l,o da co/J.a caminho de Goa & ouue-~ .J• ) 
ra de acontecer a.dom ls'lo de Limt,q11e 
e O e.. acho11 : & d o dr {}acho que tiõ A lei-
x_o deu de[fois que chego11 a Cochij ao°Ji 
capitã~s que leua111 em fua companhi~. 

. fo/. I 1/. , 

Liuro quinto. 
1 ·e A P 1. Emquefadefcrt11eafit111.{;, 

·) da ilha C,amatra & B.eynos de/la ,& 
de algutU ctJNjas que nella aco1fteceri11 
aos noff os: & a caufa porqt1e o princ ipe 
do Rejno P·acem mandou, 4 Jndia pedir 
ajuda ao gouernador> contr11. hum tyran-
no ,que lho tinh4 tomai:lo. {ol. 113 •. . 

Cap.11. Como lorgetf .Alboquerqueche-
gou ao Reypo àe Pacem, onde pefejo11 
com o tyranno que o tinha~& o tomot1. 

· fft: _uó. 
Cdp.111. Como Jorge de Brito comfÜ" , 

armada foi ter ao R-eyno 4chem, oTJ.de 
eUe & outros capitães-com muita gente, 
forâo mortos em huJ. peleja que teuer'i, 
~om o Rey da terra·'. & do que 1.C(J/'J.tece1 
aos outtos capitães. foi. r 20 

cap. II li.Como lorge d'Alboquerquefo~ 
á itha de Bintam, pera deflrteir 4. pouo;i-
{á.o queelRey ne/la tinha , ef do que fuc-
cedeo nefta ida. E .AntMio de Brito 
partio pera Malaca. . . fa!. l ?+ 

Cap. r II. J.J,m q1te fe dá noticia ao cur{o 
dos rtmpds nas pt1.rtes do Oriente~ que 
·nauegamos, donde fe cau{a o verão & 
inuer~o ao~ nauegãntcs .& das f1ús mÕ-
fÕe s, E como Diogo L'opez:, j e parti o de 
Orm~.z .. onde im1ernou: 6- p .~ffando per 
Majcate,achou rtcado dt hua armada que 
4que/le anno partira de(le Rtyn(I: & da-
li fe foi pera.a índia, & o q r~e ihe fu.cce-
deo no cit.minho.& a(si em Dio corn Me 
lique A.z ._ . fal IOT. Cap • V. Em que {e de{creuem is ilhas cha· 

mad1.s Maluco, & {e d.á noticia de al-
gu.u ~or1f~s ddlas. · jot.12ú~ 

<Ç.. ip. Y I. JJas co1{as fJ.fle f11uçdfrÁ() a An· -- - -- - - ------ t~~-~~.. -

Cap. ~JJI, Como Diogo Lopez de Se-
. qunra de/}ois que dej)acho1e as 1Mos que 

-, aiJnP de quinh~sl o~ &_ VJf!~~ '!-' i~r íi~ 



TAVOADA.i 
tonio d' Abrta& Fr.Úuifco Serr,to, que 

' Ajfanfa à' Albuquerq1u n.i tomada de 
Malttca mandou dcfcebr~r tJ ilhas de 
Maluco: fal I 30. 

Cal. VI/. 04 viagem que Antonio de Bri-
to f ez nas ilhas de Banda & Maluco, & 
"que paf!oa até faz er húJ fortalez<t em 
ailhaTernate. fal. 135. 

Cap. T/ll!. Como Fcrn'áo de M&ga lh~es 
Je (oi a Ca/lr!Ü. & como elKey dom Car 

. los4ccitou/úeferuiço. fot. 139. 
,Cap. JX. Da viag:m que F{r.náo d~ M.1ga 

lh."ies ftz,& o q f1iccedee. fol. 1 4 r . 
Cap; X. Do Fernáo de Maga/hã, s pa.Jli)(6 
· emfua 1Muegação tlté,hegtr 1Í ith,i Subo 

onde o mat/l.rão a elle, & á principal g'é. 
u da Ji1t1. armada) & ,o que fimedeo aos 
que ficattão. fat. 144, 

Liuro fexto. 

e A P. '1. Como Simai> d' Andrade/oi 
á China,& doqtJe láf11-ccedeo aTho-

me P1rez; que Fernão Perez d' Andra-
de leixor1 emC11ntarnJ pera ir á c;him1, 
& cgmu t.í fa prersooN g11erra contra n Ós. 

fot.14s. 
~ttp . 11. Do q1'e Simão d' Andrade fe~ 

em quttnto eftnu no porto de Tamou da 
China{ot 151. 

C"P.· Lll.Como Diogo Lopu, deseqrteira 
m-i ndo11 L.Ànton o Correa áitha Baha-
'rem {obretlRey M ocrim. 

1 

fot. c 53. 
~11p. 1111. Em q11e~e drfcreue todo.o M11,-

ritimo que o ma1"' P arfe o conthem cm (i, 
& do jitir>& ferti lidade da zlha Baha-
'rtm. . fol 1 ') f. 

~ap. V. Como Antonio Correa pelej(Ju com 
etRty Mocrim,onde foi ferido,o que cau -
fou 1t1t-erem víttoria. foL 1'i7. 

_ ~ap . VI. Como dom t..Ateixo de Mr:ne{es 
mandou dom Jorge de Menefes per ter 
'ªcom [ocorro a elRcy de Cochij.. E do 
que Diogo Fe;·nandez de Bejipa{totJfo-
~re a barra de Dio. foL. 1 J fJ· 

C4f'. Vl!. Do quefuccedeo a Diogo Fn-
nandez de Beja na cofla de Dio onde 

· Dio~o Lopez Lhe mandou que eJJerajfe. 
fat.1~1. 

) - _._J 

Cttp // 1 ll. Comó Fernão Camelo ·vty~de 
Nt{a maluco, & tr~uxe recado qtt" Je 

. fazeffe fortateztt em cha1'l: &come-
ç11.ndo(e a obra, vier ão a,s fu.fl1.u de Meli~ 
que A~) úmpedir que fe não (tzejfe.' 

. fol. 163. _ -
C4p . IX. Como Diog1 Lopez deSeq11eim. 

enJregou a capit4nia da fartaltzti de, 
Chaff,f a Henriqne de Mmejésl &aca~ 
pitania do mar aDtogo Fernandt'z dt. 
BejaJem q rtf morreu. E Diogo Lopezfe 
p!Lrtio pera 4 fadtft. fal . róó. 

C ap X . Como vf ga Mahllmud por htW> 
ardil c'orncteo o baluarte onde ejl411a Pe-

. ro r az Pormão, no qetal pojlo q1J.e mor-
reo Pero Vaz &outros, os Mo11rosfa-
ríio vencidt1s. No fim do qual feito , VtJO· 

domLuisdc Mcnefes. fot. 1ó!· 

Liuro (eprimo. 

e A ·P. J. ComoelR.ey do Mamulm4tJ-
àotJ. por gonernador á lndia dom. 

Drtttrtede Mene{es. fol. 17 r. 
Cap · 11. Dtr.&ctt.ttfâs q11emo1.uoaelR,ydo 

Nanuel mandar q1Je na alfúJdega de 
Ormuzo1m1'/feof/ictaeJ Portuguefe~ E. 
como elR tJ de a rmuz. fe leuanto11 por 
ejle re(feizo . foJ 173. 

Ct<p. Ili. Do que os noffos pa{!arã0Jpifadt1 
aquella noite: & como mandarão nou~ 

· á frJdia dejle cafo; & /orá .focorridoS' 
por Trirtáo Vaz da Véigâ)& de(}ois por 
Manuel de ;;or;fa foi. 176, · 

c 'ap. l l l I. Do qHe paJS~rau os nof ds no ctr-, 
co qree teuerão> & vendo 1Ífi.fJ de Or-
mt1z quao pouco danno lhe podia fazer, 
de(}cjou a cidade a.& fe foi p r1t a ilh, 
fl.,!_,et'ICome. foi. 1to. 

Cap.· r. Como Mttnr"l dl Sotifa .& Trtffãp 
r az da Veiga tornarão ácfJjia de Mefcti-
te, & do que ali faurao até vir d()m 
LuisdeMenefés. fal. t &z.. 

Cap . // J. Como do Lrtü d'e Mene(eschego11 
a Ormuz, á;l,1bi foi terá 1Lha .f)..tuixo-
me onde elRey eftatM, & os me7us tf!te 
tcue pera ajfei'Jttt~·pttz. . fal. 1!5. 

Cap. v ll. e omo per hua das naos que eflc 
armo partirão pera a India, dom Duarte 

· · (o11be 



TAVOADA~ 
faube do faleciment~ d'elR,ey dom Ma-
nuel: & o que /obre iftu foz, & a~ naos 
que de(Jachou pera diutrfas partes. E · 
como aom Pedro de Caffro rapieão · de 
húa dM mos qúe inuernardo em Mo-
.fAmbique, deflru'io a ilha f<_uerimb~. 

fat. 187. 
':.&p. j.r I l 1. Como dom Duarte de Men.efes 

parti o pera Orr~u.z, & como no car:;tnho 
per humdeflu:~o,os ... MorH~S de hua n4o 
rendidit, tomar1'o httr& gale. fat. iK !J · 

Cap. IX. Como o gpue~nador dom Du1,rte 
chegou a ormuz, & tornou ef?entar as 
cou/as daque/le . .R.tynó, com accrefctntar 
[obre 0 qúe pagaua, trinta & cin_co.mil 
xarafijs. E como ma.ndo11 h1un emb~txa· 
dor ao Xá Ij mael E do que d~m Luts de 
Menefes foz na ida do ma.r Roxo,& das 
naos que partirão deffe R.eypo . fol. 1 9 t 

Cap. X. e omo M terrM firmes de Goa qu_,e 
Rui de .MeUo to.mou,os Mouros as vterao 
conquiftar, & de alguas peltjas que fo-. 
rão fabre e Das,'& por derradeiro fe !ei-
x•râo ao Hi-dalcão. fal. 1 g4. 

Cip. XI. DM cou{as que em diuerfos tem-
pos tJS noff os poderão faber por mdndad1 
d ,elRey do corpo du bemauemurado {ao 
Thome,que prêgou & cormerteo 4gente 
do MaltJ.bár & terra de Choroma.ndtl, 
on~e tflá fua fep!'ttura. fal-1 pó· 

Liuro oél:auo. 

e A P. J .. ·Em q1>e fe defcrese parte àiS 
ilha C,amatra , & os Rcynos que ti-

nhA por vizinhos nojfáfortttleza P acem . 
onde dom LAndre Henriquez tj/Aua 
por capitto: & ~s differenças que en-
tre os Rtys b"rbaros d.eUes ouf.Ve,don-
de procedeo leixar dom Andre 4 Jo1t1t.-
lez,i, · fal. 200. 

. Cap. 11. Como dom Andre por aju_dar a el-
Rey 4e Pedir no{?o d.migo, m.u!dou com 
elle (eu irmto do17J Manrul Henriqtiez, 
que morre o naqueUa ida per hua rrai(io 
q1'e os Mouros tinhão ordenJZdo, & o 
me/ mo Rey efcapou. E do q11e pa{fou Do-
mingos de Sei "Cas cõ hualeuant~do Por-
t11zurs~qnrff fai p~efa & c11~1~111fat'.~º~: 

Cap.111. Como por algúas dijformf ú q1ú 
dom A ndre teue e ~m topo d' A zeuedo. 
que o goeeernador mandaua por capjtãl 

· daque!ü{ortatezaPacem,a requirtm'é-
to ddle dom víndre, Lofo d; Azeuedo 
fe f i pera Malaca: & o maes que pajfo11< 
atê dom Andre entregtJ.r a fortaleza ti 
[eu cunh,,,do Aires Coelho. fat. z.O)· 

Cap. ll 1 (. C.omo Bartiáp de Sortfa,& Mar 
~im Correa chegaraõ a Pacem dejjois . 
q.ue partiraõda lndia. E como dom .An.-
dre tornoH arribar aPacem"- &na'Ppo_. 
dr.nd& defender a fortaleza, a leixarao, · 
& Je foraõ ptra MalacA.. · foi. 207. 

Cap. /T. C~mo Martim c..A./fõn(o de M~l!o 
Cotuinhofai á China,pera fazer hua for · 
talez.a , & af!entar paz. E como a arm4, 
da aos chijs pelejou com elle, com que 
lhe conruyo tornarfe fol aog. 

Cap. VI. e omo com o fauor dp da1'ino que 
Jorge d' Alboqurrque recebeQ em Bin-
tam , iJ Rry de.fia i lha mAndou htlm ca-
pitaÕ com grande {rota /obre Malaca. E 
mttndando Jorge d' .Atboquerqu~ [obre 
eUe fm cunhado dom Sancho Henri-
que;:,: por hfi," trPf'oád41 fa veyo de/: 
bar atado pem MalAé4~com perda de mt1i-
ta gete, q11e the os Muuros 11Jatflraõ,& fê 
.A.fagotl· . Jot. 2 r r .. 

CAP· J' 11. Como eflaT1do d1m S1mcho Hen.~ 
riquez no Rtyno de Pam;a bufcat mao~ ' 
tiwetos,foi morto das lancháras de B in-· 
tam,, & de outros defijlres que os nojfas 
tet;er'io. · - - foi. ~1 z. 

Cap.1' II J. De algúd& <011[$ que os no/fos 
pafarão na ilha da l aiia em qu{ 4/fliÍ,; 
perturã..o por traifÃo dos Mquros. E do 
que Simaõ de $ouf11. & Martim Corrett 
fezeraõ na ilha de Banda, onde achar ai. 
JtMartim Ajfonf(J de MeUo Iu[arteem 
guerra "com os naturaes: & como deJJois . 
ctfaah11m fa parti# a (4zer fuM viagés.; 

foi. 214. 

Cap. IX. Como CachU MamoOe irmt.Õ ba-
fiardo de Cachil Darotz q11eandartad~ 
gredado em vida d'e!Rty feu pae,por· 1 

que [eu irmaõ () 1JtiÕ confentitt na ter~a: 
determinr;u. de o matar, & el!e foi m()r-
1~. :E. do odio q1'e tl.Key 11/mançor tme 
- . -- · - - "Ç1.chit 
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. ~" c,u.hil ~varõêz polo fauor q1u tinhia 
no(fa . foi z ró. 

.'C,~p·: X . C OflJO ateaaa A guerra entre ~s 
no(f'os & elRtJ Almanfor de Tidore, 

. 4ind11. que no pripcipio de/la ac,ontuerio 
. . drfartres) por ftm de ~Lgus grand1'~ dan-

nos que e!Rey recebeo, v 1yo ped!r paz 
a Antonio de.Jlrito: e} dlc lha nao cón 

'. cedeoJ ' fal. ?. l s. 
Liuro nono. 

e A P. /.Em que fe efcreue o modo .q fe 
tem .na elei{á.o da prffo11. do gouerna-

dor E quãdo falece como ft1ccede á pe(.<'o.t 
q láútá. E cornâo a11no de qtttnhé1os & · 
'Vinteqe1atro elRey dom l oâo mandou o 
co,nde· da Vidigru;ra por V ifo· R ey á ln-
dta, & do que pa(fou até chegar a Goa. 

. fol. 2n: 
_Cdp . 11. Do qtte o Vifo Rry fe z em Goa: 

& do caminho dalt a1 é Cochij onde che 
got1: .& aJ armadas qcte orden oÚ p.:ra di-
uerµs partes, cftando doente da enfer-

. midade,'dt' quefaíeceo. . . fal.zi~. 
'f:,ap. 111. e omo aberta a J uccelfaõ do copde 

. 1elrmrante,fa achou que auia de goua-
. nn.r dom H1 nnque de Men1fes q1ee jctt-

ua porcaphão em Goa, & o que foi ne-
jlc tempo atê lhe ir recado. foI 22 9. · 

· ~ªf'· rI 1 J. Como dom Henrique je aper-
cebeo em C ochij de hua armada que fé z 
de cimoenta v elas, & foi [obre o lugar 
de Panave, d'eLRcy de. Calrrnt, oqual 
defirt1'io: & p4(fando per e atecut ) lhe 
deu hum·cartigo. e daht foi ter ao ltegar 
decoulete. fol.zs•· · 

·~ap. r ·Como dom Henriq.ue determinor.e 
fair em Cottlet.e, o qual t'omhua grande 
'llttt'ori.a qtu ouue dos Mouros; o quei-
mou: & afsi grande numer'o de nauios 
que eftauão nu porto .& dahi [e tornou a 
Canitnor. E e/}edio dom Simão de Me-
nefes com hüa armada pera aqu.ella cojlrJ. 
de Malabar. . foL.i34. 

_Cap. VI. Do q11e pajfou Antonio de Mi-
r'1.nda d' A zeu'tdo com a armada que foi 
Ao direito. E 1fsi a dom Simão de Me 
pejes nA cojilí. do Malabar1atê fe recother - .,_ - ·-- - -\ . 

a inuerntlr: · f'ol. 2. 3 ó • 
Cap. V 11. Comb o C,amorij dt Calecur de-

fejt.ndo de tomar a no(/a. for talez a de CA~ 
· lecut per art~ficio, mandoucomeu.r pa-

.zes aogoucrnador dom He;1rique . "B por 
lhe nao f crt m c.oncedidM C()tlJ dá condi-
{oes que elle queria, veyo Cfrcar a noftt. 
fo rtaf(',za. · {ol 2 37. 

C.ap. V 1 J /.Como e!Rey de Calecutcome-
çou a bater a fortalez a, & o ]ocorro qtte 
o goutrnad or lhe .mm dou, & dos tr aba-
lhos que os nof/os _p.id,ecião mjle cerco. 

fol. 1. 3 f). . 

e ªP· 1 X . Como (} ,gouernador pro1eeo por 
. 4/guru vezes a fortaleza de· Catec'Ut com 
gente& mantimentos)& outras muni-

, ções:&.ascot,[rvs quenc/lapaf.J.rdo,atJ 
elle vtr em f ere f'ócorro . ·EM diffi ren~tU 
que ttue no ft u confelbo ]obre fa ir elle-
com a gente cm terr,i. E por fim de- · 

. Jl.u diffirenças, (e ajcntou q1te fatje. 
fot 241. 

C.ap. X. Como dom Henriquf logo aqueUit. 
noite de(PtJis de ter efle confetho-, or de-
·nou. de meter gente du1tro na fortalt·z4, · 
& dej}ois jà'io em terra. E pa/fc•des,cér- · 
tOS dit1A

1 
de ttfguotU, que lhe O C.1 morij 

ped10) pt ra entenc/er-em na paz , porque 
não /e concertar,ío ntU capituluções del:-
la , dom Henriqtu de1 ribuu a fortaleza" 
& fe partioJ & o qne "o Cjamortj por ifo 
pz. j'qt :.44, · · 

Limo decimo. 

e A P.1. Como dom rfenrique de Me-
nefes de!Jois que acabou M couj({4 de 

CAlecut, or·denou outras , cum funda-
mento de tr tomar a cidade Dio, ent?'e 
M qitaes, foi ·mandar hua armada,,capi-
tiío H~'Ítor da SilrJeira o quat por Lhe nao 
ir o recado· que elle e!Jeraua) foi bujcar 
(por Jhe fer rnand.ido) dom Rod1igo de 
Lima ao R.eyno do Prejle Io'io. fal 147. 

Cap II. Em que fa conta a ida de Pero 
Ma(carenhM a Malaca, & alguM cortf M 
qrte lá erão ·acontecidas no tempo do go-
uernador dom Henrique de Meneps, 
que o defjachou J fendo Cf pit'o Jorge 

· - . d/Alho -

í 



TA VOADA; 
cl' Alboqnerqiu~ 1. quem eUe Pero Maf-· 
carn1h,1s fi1ccedeo . foi. :t.4.9• 

Cap. I 1 i. Cpmfl hum arrenegado de ap-
pellid(J 4#dar,_ q andaua Íal'lÇAdO coel-
Rer de Bintam, lhemoueo hum modo de 
12 11errtar Malaca, & como não apro-
~ettaráo fàas_ indt1jlrias cotefa algúa. 

foi 251. 
Cap. 111 !. Como dom Gatcia Henriqruz 

partio de :Malaca ptra faruir de cap_ttão 
de M'luco, em ÍIJ.VY de L/.lnto11todc 
Brito , & tPrno na ilha de Banda achou 
Martim .Ajfo11fa de Me/lo lufarte, & o 
fjae .1tt"1ntece.o a ambos com a gente dtt. 
terra. foi. 15 3· 

Cap Y. C~modf{mGarciti Henriquez che · 
gore a Maluco, & as diffireNças quqeue 
com Antonio de Brito atê lhe entregar 
a fortaleza. E como ttmbo.r mad4riío 
de(cobrir ouro á ilh1. de Celebe J, & ctr-
mo drfcobrirão 01Hra iiha noua,de gente 
maeseffranha. fat. 254. 

Cap. PJ. Cowe Pero Mafcarenhas viftos 
os tr1balhos d11_g11erra qu1 fazi11 elKty 
de BiiJtam a ldalaca, determinou de ir 

f obre t!/t 1& #que }/Ytf ij1 art?enOJt/ettl; 
daquella vez: ;zuer~ffeito. foi . :z.55. 

Gap V II. Do qut J()rge d'AlbfJqRerque 
capitÃo que foi de Mat11ca, peffou dt/}ois 
que dei/a pareio~ & () gouen1ad()rdo111 
Henriqtte de Menefes jóbre ifo fé~ 

Jol. 2f7• 
CR-jJ· V l II. Do q11e dqm He11riqt1e de Me~ 

nefes fiz o inuerno que efft:ue em Co-
chij, onde Cide AUe met1fageiro_ de Me-
tique dtiaz o vçyo vijitar," & o requi-' 
rimenlo _que lbe LtJjo Ya~ de S4mpay() 
capitió de Cochqfez, vando ouppar4 -

tos da guerra, com que e!le queritt partir. 
dçCochij. . fot. 25t.' 

Cap , 1 X. C ()mo o gouernt1dor dom Henri~ 
que parti o com hua 4rm~da de deztlfattc 
velas caminho de Ca!Jttnor. {ot 25 Ji. 

Cap. X. Como o gouernador dom Henri'fr1e 
crefcendo o mat da fua enform.idade~en
ttotJ r;a fartalez.1 de Cttnanor 1 finde pri-
meiro que cheg af e a hQra .d" morte, pro-
ueo 1,gita.s confas, & fJ qrJr/e fiz dejjois 
quqateceo.. fa{'. _,z__óo 

Fim da Tauoada da terceira Decada~ 
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...,~ll"tl, S C R E V E Platão em o fou Timco ; contando 

a pratica que hum facerdote Egypcio tinha com 
Solon, Cobre a antiguidade & noticia das cou~as 
della, que lhe diffe o facerdote com grand~ indina..J 

1 ção: O Solon , Solon, fempre vós outros, os 
: Gregos,aueis de fer moços,& o voífo animo fem-

pre mãcebo, em o qual não ha conhecimento da 
... ~if~ antiguidade né fcienc1a de caás?Nas quaes palauras 

quiz dizer que todos aquellesque fe não dauão ao conheciméto da antigui-, 
dade das coufas, as quàes fe alcançá o pela lição da bifi:oria: tinháo entendi. 
mento de mininos, porque como efi:es confufamente receber.).1 o objeéto 
de: qualquer coufa que vem, & a todo homem chamio pae, pornáoterem 
noticia perfeél:a, .pera difi:inguir, qual he o feu proprio: afsi c;>s que carecenl 
do conbc:cicnento da bifiaria q dl:io poíl:ps em vida de confufa5. E ainda, 
(como diz Tullio) pela fala diffirimos dos brutos, quanto ao difcurfo do 
juízo des homés, que totalmente ignorá o a hiíl:oria,& auorrecom as letras, 
faõ a clles mui conformes: cá nunca o feu juízo [e eftende a maes q ao pre-
fcnte,a albar folhe traz danno oU proueito. a vida, & do entendim~nto d;is 
<>Utras coufas fazem pouca conta, como [c,naceráo fomente pera conteµtar 
o corpo em feus affeétos & defejos. ~íi como gente que vem a degene-
rar da natµreza foumana,moíl:ranµo que não ha ndles natural defejo de fa~' 
her:o qual he tão proprio do homem, (como diz Ariíl:oteles) que lhe vie .. 
rão chamar inuefl:igador & inuétor das ~oufas. Da qual propriedade, veyo 
o mefmo Ari!loteles fazer hum problema,pergontando: porque os homé~ 
fe deleitauão maes em a noticia das coufas que [e fabem per Exemplo, que 
p.er Enrhyrr~emia,que he búa ~azão curta, de que· os Logicos vfaõ, a q Tul ... 
lio chama argumento que conclue em húa fô coufa. E parece que p~oce
·de .o que Ariíl:otdes pergunta: porque os exemplos tem muitas razões, cau 
fas & viuos feitos, em que o entendimento fe maes fatisfaz & deleita) que 
e~ h~~ (ó raz~~ [cca ~ ~u~ta: E como a hifioria he bllm agroJ & campdo, 

, ~ · on · e 
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õiide étlá fémêad~: rõda a dqétrina diuinal, moral, racional, & inílrt1men ~ 
tal: q~em paf\:ar o feu'fruiéto,conuerteloha em forças deen~endunento, & 
1nemoria pera vfo de juíl:a & perfeiéb vida, com que apraz a Deos & aos 
homés, peró fica aqui húa parce a maes principal deíl:a lição da bifl:oria,que 
he fober eleger qual hiíl:oria efl:a ferá, pera fruétificar em proueito prop~io 
& cómum. Em a qual eleição p:ir:ce que a gente Veneciana te1n mmto 
acertado: porque afsi pera o gouerno prnprio ~come publico da patria,he 
mui dada á lição de feus proprios amiaes & hiíl:oria, & a toda outra,.de que 
podem tirar exemplo). pera adminifl:rarcm os magiíl:rados & officios, de 
que afoa republica os póde prouer, & principalmente pera Caberem acon-
fe!har, quando forem admittidos no confelho publico :-no qual fe hum 
bomé entrar ,fem doéhina da bifloria: he como bum mudo entre doél:os 
oradores, ou furdo ame a harmonia de vozes.O fruiéto do qual vf o q elles 
tea1, [e vê na perpetuidade da foa republica: a duração da qual, ainda não 
temos v·iíl:o fer contaminada, per tantas centenas de annos cm oatra nação. 
E faó .os Italianos g~ralrnente t:áo dados á li_ção da bifioriaJpor caufa do go-
uerno da patria.,pera da conferencia do pallado, orden~rem o pre[eme, que 
fe traz quafi em prouerbio: Italianos fe gouernáo pelo paífado, Hefpa ... 
nboes pelo prefenre, & os ~ranccfes pelo que dhi por vir. Aqui, [eli(\ito 
fora, (e podera dar húa reprenfàõ de penna á noífa Hefpanha, acerca deita 
parte prefente, peró como a verdade náó apraz,quando toca en1 culpa pro-
pri:i)eix.emos o feu prefonte, p0rc.1ue o futuro lhe moíl:rará que tal foi: (ô. 
mente húa coufa len~br.ará cfia rioífa penna, em q~e fiqti~ entendido parte 
do que leixoa·por dizer, com que fatisfaremos á obrigaçáoda.pratica,fern 
doétrina Platonica ( comO traz Plotino,em o liuro de Sapiencia) que não · 
conuem olhar fempre as coufas prefrmes, mas a reuolução que cllas tem, 
do preterito, pera. ó futuro. Porque o fcu curfo ·natural, he hum bem reÍ-
ponder ao outro : & hú mal ao outro mal, por eíl:aré as cotafas futuras fob-· 
jeétas a terem as vezes que já teuerão , quaíi como hum . curfo 'circular. E 
como a hiíl:oria he hum eípertador do entendimento, pera a coníideraçáo · 
cleíl:e natmal & chníl:áo curfo,a primeira'liçáo ( def pois da diuina,que fem ... . 
pre deue preceder a todas) em que fedeu em criar aquelles que Deos elegeo 
pera o gouerno & adminifi:raçáo ·publica, & em qs annaes & chroni ... 
cas de feu proprio Reyno & patria, & em toda a outra cfcriptura, pela 
qual vçnha em conhecimento dos homés antepaílàdos, & do que fezerão · 
& diíferão: cá deíl:a tal liçáo,por fer propria.de cafa,vem elles gouernar & 
acon~elhar o Reyno per exemplos do mcfrí10 Rcyno, que he a reuolução 
que cl1ífemos. O qual Reyno em ~negocios & ordem do 'gouerno, feguo 
o proceífo que a natureza leoa na mulriplicaç;;o das familias: que fo o filho 
na~ t~m ~ parcc!r ~o pae,, t~m muita fem~lhan~a com o ~~ó,,~~ de algú 

· outro 
\-, __., .· 
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oütrÕ pârente muito conjunto, porque a natureza nüíica pôde tânto de~ 
gencrar 'que fique , ~m monítto fóra de fua efpccie: afsi os neg.ocios & . 
c0 ufas qU~ fu,ccedem em vida de hum Rey, fé não faõ f~mdbãtes em tudo 
ás do pa!fado, confo.rmãofe com as dos rrefpaífados. De maneira q maes 
fe parecem no!fas couías prefentes com as noíTas paífadas, q com as eltra-
nbas & remotas da patria : por iffo não louua.mos mui~o a homés que dão 
razão de toda a bifloria Grega & Romana. E fe lhe pergtmtais pelo Rey 
p.affadó do Reyno em que viuem, não . lhe fabem o nome : ainda. que co-
ma os bés da Coroa) que o proprio Rey dá a feu auó. ,E não hc muirn: por-
que outro ta.nto faz é o.s tacs ao . n.ome d.o primeiro iníl:ituidor do morga-
do ou capella que poíluem . No qual efquecimento, parece que oral 
it~íl:ituidor do morgado, ó adquiria & ajuntou per tal modo, que o conta· 
Dcos em numero daquelles, per os quaes a Eforiprnra diz : E a lembranç~ 
delks [er~ de[erta, quaíi como fe náo forão 1,10 mundo. 
Por [er juf\:a cou[a cfqueceren1 aquclles: qu~ por ferem lembrados ná terra; 
fe ef queceráo do ceo. E ainda pera adquirir efl:es bés da terra , a que os ho-· 
m~s [aõ tão fojeitos, fe bé oulharem o difcurfo do mundo: muitoaprouei-
ta alição da hiíl:oria, pera virem a grande efl:ado de hon~a & faz~nda ?.co-
mo Marco Tullio: que húa das toufas gue o posem a dignidade coníular, 
que'era a mayor que naquelletempo auia: foi ter grande conhecimento 
das linhagés familias , das propriedades,& de outros negocios publicos do 
pouo Romano, fem as quaes coufas o feu orar fora mofica fem compa!fo. 
E não fômente clJe,. que tro·uxemo~ por exemplo , mas grande numero de 
homés criou· o mundo, que por dl:a generalidade de noticia de coufas , al-
cançarão em-leu modo tanto,como o rndmo Tullio: porque r.:aceráo etn 
tempo ou terra, que fe Coube aproueitar delles. Peró aos que faleceo algúa 
ddbs duas cou!às, não fômente perderáo o premio, que os outros ouue-
rão, & ficoulbe fua mercadoria etn .cafa fem ábrir tenda :·mas ainda os di-
r~itos della, que per obediencia perteficem ao fenhor da terra,lhe foráo en..: 
geitados, como couf.a q não fernia ante elle. Defpois defia lição, que diíie-
1nos fer mui proueitofa,por natural & propria de cafa : deuefe dar dl:e tal 
aprendiz á lição das chronicas dos Reynos vizinhos, com qoe. cotnmu-
nicáo & tem conferencia de negocios, & deíi a toda outra bifloria prouei~ 
tofa. Náo aponta.mos nas fciencias de profi(fam: porque <dhs faõ pera bo .. 
més particulares,que as elegerão por generó de diuida: as qaaes requerem_ 
outro. ocio, .outro Juízo, & faõ caras de as perder, & por iff o os feus profef-
fores as venden1 por mui caro preço . Somente enculcamos lição com~ 
111um a toda qualidade & idade , barata cm preço, leue de Caber, prouei. 
tofa em vfo,& que ferue na paz,na guerra,110 prazer, no pefar na abaíl:ãça, 
& necefsidade: por fer como húa medida L~sbia,que [e accommoda a rudo ----·------ -- . - - - ---- _.., ._. - ~ - . . _ __....._ ...,._. ____ , 

~ ~ ~que_· 



PROLOGO' . 
oütrÕ pãrente muit ~ con j unro, porciue a nature~ã nüiica pôde tãnto de~ 
generar, que fique ~m monH:ro fi~ra de fua efpccie: afsi os neg"ocios & . 
coufas qu~ fu,ccedem em vida de hum Rey, fe não faõ f~mdhãtes em rndo-
ás do .pa!fado, confo.rmão[e com as dos rrefpaífados. De maneira q maes 
fe parecem noífas coufos prefentes com as noíTas paíTadas, q c'om as eltra-
nbas & remotas da patria : por i[o não louua.mos mui~o a bom és que dão 
razão de toda a bifloria Grega & Romana. E (e lhe i-1ergLmtais pelo Rey 
\?aíiadó do Reyno em que viuem, não . lhe fabem o nome : ainda_ que co-
ma os bés da Coroa) que o proprio Rey dá a feu auó. E não hc muito: por-
que outro ta.nto fazé o.s taes ao n.ome d_o pr~meiro iníl:ituidor do morga-
do ou c1pella que poílu_em . No qual ef quecimento, parece que o tal 
iníl:imidor do morgado, à adquiria & ajuntou per tal modo, que o conta· 
Dc:os em numero daquelles. per os quaes a E(cripmra diz : E a lembrança. 
delles [erá de[erta, quafi como fe não forão 1.1 o mundo. · 
Por [er juih coura'. dquecere111 aqudles: qu~ por ferem lembrados ná terra~ 
fe efqueceráo do ceo. E ainda pera adquirir dl:es bés da terra, a que os ho-
m~s (aõ tão fojeitos, fe bé oulharern o difcor[o do -mundo: muitoaprouei-
ta a.lição da hifroria, pera virem a grande cíl:ado de honra & fazenda, co-
n10 Marco Tullio: que húa das toufas que o posem a d]gnidade confular, 
qlle ·era a mayor que naquelle tempo auia : foi ter grande; conhecimento 
das Hnbagés familias , das propriedades,& de outros negocios publicos do 
pouo Romano, fem as quaes coufas o feu orar fora mofica fem compa!fo. 
E não fômente dJe,. que tro-uxemo~ por exemplo , mas grande numero de 
homés criou-o mundo, que por eíl:a.generalidade de noticia de coufas, al-
cançarão em feu modo tanto,como o mdmo Tullio: porque i:aceráo etn: 
tempo OU, te~ra, que fe foube aproueitar delles. Peró aos que faleceo ~lgúa 
deíl:as duas coufàs, não [ômenre perderáo o premio, que os outros ouue-
rão, & ficoulbe fua mercadoria etn _cafa fem abrir renda : mas ainda os di-
r~itos della, que per obediencia pertencem ao fenhor da'terra,lbe farão en..: 
geitados, como coufa q não feruia ante elle. Defpois defia lição, que dHTe-
111os fer mui proueitofa,por natural & própria de cafa : deue[e dar eíl:e t~l. 
aprendiz á lição das chronicas dos Reynos vizinhos, com que commu-
nicáo & tem conferencia de negocios, & deíi a toda outra hifioria prouei~ 
tofa. Náo aponta-mos nas fciencias de profiílam: porque dtas fa,õ pera ho --
més particulares,que as elegerão por generó de diuida: as qoaes requerenl. 
outro. ocio, outro juízo, & faõ caras de as perder, & por iff o os feus profe[-
fores as vendem por mui caro preço . Sometite enculcamos. lição com.,· 
n1um a toda qualidade & idade , barata cm preço, leue de faber, prouei~ 
tofa em vfo,& que ferue na paz,na guerra.,110 prazer, no pefar na abaíl:ãç1, 
& neccfsidade: por fer como húa medida L<::sbia,que [e açcom1noda a tudo 
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PROLOGO~ 

õ:que cõiü dta quifermos medir.Qysm qui[erpaífar dos exempl~s de câfa 
& dos vizinhos, tem a hiíl:oria Roma11a, Grega,&. roda a outra,amda q~e 
dos barbaras feja : porque náo reprouamos eftas em maes~que na pre~ede; 
·da de as anrepo~rem ás namra

1

es & familiares de cafa ;. E po~q~1e aqui eíl:~ 
hum grande pengo,em _que po0e cncorrer a gentç de tenro JUlZO, que fa_o 
ós mancebos, polo náo corrqrnperem com algum veneno de dannofa li-
~ão, diremos o f!Ue Plarã? ~iz.em nome~ de So.~races: Que maes graue he · 
0 perigo no ~ceirar da ·d1fc1plma ou hçao de huros : que no c~mprar as 
coufas do mantimenro,de que viuemos. Porque eíl:e, da praça nao fe leua 
logo no dh1mago, mas ~m coufa gue [e nellas ouuer .algum ven..eno, não 
nes póde empecer: & ainda febre iífo temos confdho do med1co,que nos 
enfíria quaes podemos comer, & quaes não: o que fe não faz na compra 
dos liur'os. Donde vem, <-1ue primeiro laura a peçonha da má doéhina & 
leétura delles no animo: que aífentamos no entendimento. Por acodir ao 
qual danno & perigo, apo_nrarcmos algús -vícios & defeétos em·que cai-
rão algús deíl:a lição da bifloria : que iír9ão em lugar de balífas , áquelles éi 
tanto não alcánção.no ler & no compor della, país a wdo.s podem feruir. 
A primeira & maes princípal parte da bifloria he él v~rdade deUa,& porén1 
e.m algúas coufas não .ha de Íer rant~, que fe diga por ella o ditto da muita 
iuíl:iça que fica em crueldade: principahnente nas coufas que çratáo de in .. 
famia de alguem ainda que verdade fejão. E certo .que úeíl:a parte maes ga~ 
·nhou no juizo de homés jufios & doél:os ThucydidcsJendo gentio,o qual 
-contando o que comett:o contra os Arbenienfes o Rhetor.Anriphonte, por 
reuerencia de táQ doéta peíloa, & de fer (eu rndhe,calou o modo & gene ... 
rode morte, que lhe foi dada per mui infame: do que ganhou Suetonio~ 
Paulo Iouio·em os feus elogios, q tendo dignidade Epi[copal, defcobrio 
vicios albeyos, de éi ... muitos não fabiâo parte, com que infamou as almas 
dos defuntos, de que os elle efcreue; tá .deíl:es raes exemplos maes procede· 
licença de,vicios,que abíl:inencia delles. Porque como euirara ahú horné ó 
impeto de ma inclinação, quan.do Sue~011io lhe poem exemplo de muitos 
em Principes illoíl:res, como foráo os Emperadores: & taes vicios,éí a meÍ-
11:1ª natureza fecha os olhos,efcóde o r.oíl:o, & tapa os ouuidos,por não ou-
ü1r t~es to!pezas de ft:. E ... verdadeira~~nte ~1unca alguem efcreaeo dias a-
bommaç~es & abufos ,q ·ant~ meu JUlzo nao tenha por culpado nelles: co-
mo fe vé nas más molheres, que fe glorião em auer muiras , porque ficáo 
n1enos,.culpadas. Tambem calar os louuores de algué, ou notar foas tachas 
P?r od10, ou por c0mprazer a ontrem:cquanta Saluíl:iq perdeo na primei-
ra parte, tanta culpa tem Antonio de Nebriffa, na fegunda. Saluíbo calan-
do n~ fua bifloria algúa s coufas 9ue dauão louuor a Trellio polo ._odio que 
~he tmha,pofl:o que muitos não pode encobrir,em que foi lotiuadó. E A~-

. tonio de ' 



PR O LOGO. 
de ánhnÕ cãi1fado do cfl:ndo, & daqlle generõ das de Homero de éj dizia . 
Horacio: Aas vezes dormia o bõ Homero.Pois fe efl:es & outros taes peri-
gos efláo em bom.és de canta er~d.içio & doé.hina , q [crá ~10 ~nxurro 'de 
tantos efcriprores~como o ganho & cratto da impreff~o trouxe a praça de-
fie noífo tépo? Sená9 tàpar os .narizes,como qu~ paíla per ~onm~o, ond: · 
ainda q [e acha hú retalho de panno de boa cor & fino : a copanh1a em q 
cíl:á;faz q fe aja nojo delk. Verdade he q fe o momuro deíl:es/oífe como o 
de Ennio,no qual dizia Vir.gilio q achaua pedras preciofos: ainda [e (ofrera 
o feu mao cheiro. Mas ver as cbimera: de ·canta & cal efcriptura,a q fe não 
póde dar nome, poíl:o que feus donos lhe dem grande titu~o, não caufa·o 
zd~ & indinação de ver eíl:as.coufas fazer verfos~ cpmo diz Iuuenal, mas 

. rifo; como diz Horacio ,por outras caes. E certo que coníirando · no fméto 
. que fe po~e tirar das taes e[cripturas, parece que maes erudição dará~ li-
ção das fabulas: iíl:o .~áo por caufa da matetia, mas da .torpeza ,da forma. 
Porque quanto á materia: certo he fer mui differente tratar de Hifl:oria ver-
dadeira, ao argumento de húa fabula. Peró tem tanta potencia_. a forma de 

. qualqoer coufa; que em muitas véce á mateoa, por excellenre que feja.Em 
tanto,q f~ hü '-':ªfo de ouro reuer a forma de algum_ que ferue em coufas vijs 
& torpes: a.nte quererão beber per oucro de barro de forma natural deíl:e 
.vfo, q pelo outro. Por9 nàturalrn.éc: auorrecemos as coufas di~~formes: ~ 
as formadas com as leis naturaes, iegundo o genero de cadahua , 1de nos 
faõ mui aceptas. Donde Alexandre fendo tão cobíçofo de gloria, quç o. 
fez prodigo de fazenda: veyo. defejar ter por efcriptor'o pae de todalas fa-
bulas em nome, que foi Homer0 ( que podera fazer fofpeica toda foa h~·· 

_floria) .· Náq porque quife~e que com palauras fupriffe o que a elle falecia 
em feitos: pois os feus farão tantos & taes , .que occuparão trinta & tan-
tos efcriptores Gregos & Latinos. Mas porque te.m tanto poder a força da 
eloquencia, q maes doce .& accepta he na orelha & i10 animo, húa fabula . 
compoíl:a com o decoro goe lhe conuem: que húa verdade fen} ordem & 
fem ornato ,q he a forma natural d d la.E dla acceptação não he em orelhas 
de ho.més g~nrios ou profanos, mas de graues & doétos barões da religião 
chr.iíl:aã: ~orno fe v~ na lição Gr.ega & Lati~a, tantas vezes recitada & re-
pe~1da nas fua.s efcollas . Porque . corno todolos homés graues principal-
mete nas efcupturas moraes, a ·fim de doétrinar váo orclenadas : maes ref-· 
peéto tem :t m~uer por exemplo & induzimento de viuas ra~ões ( peró q 
o ~rgumento fep fabulofo) quç a fé da coufa, porque a fé [em imírnção de 
obras,, figura pintada he, & náo viua. E como a'fim de bé obrar, os efcnp-
tores-ordenaráo fuas e[cripturas , aquellas foõ maes vtiles & proueitofas· 
~era ler! que maes mouem pera bem oqrar, ( nas profanas falamos ) cá em 
a~ d~ !~1 ~~ l:)~~s que pr?f~ífamos~Paulo deu auifo·, que por 11áo der<;>gar 
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PR O LO G ôJ . . a fé çla Cruz de ChriPco~não as prêgaua com eloquencia: Peró âquellas ct1~ 
ja doél:rina eíl:á. em força de palauras. & náo em fé de ley, vfaremos dellas 
como Augµíl:inho na fua doétrina chriíl:aã · aconfelha, dizendo: q fe os fi .. 
lofofos differáo algúas coufas proueit0fas á noffa fé, não fômenre as não 
deÚemos rec.ear & temer, mas ainda as deuemos pera noífo vfo tomar del-
les.como· de injuftos poíiuidores. E fe eíl:as feruem ao bé da fé, gue .ferá na 
qudlas que trarão f ô mente pera vfo da boa policia : por iílo nâo fe pód e 
chamar efcripmra fem fruéto, a que tetn doét:rina de imitação. Fabulas 
{aõ as de Homero em nome_,.·& argutpenro: mas nellas vae elle. enxertan-
do o difcurfo dl vida aébua & contemplatiaa: & por Hfo no premio das pi 
deél:as do dueito. cinil, 1 he chama o Em perador íuíl:iniano pae de roda viri 

· rude. E Macrobío diz ddle,g he fonte & origem de todalas diuinas hluen. 
~óes, por~ deu a entender a verdade aos fapiétes debaixo de húa mmem de 
fição poêü~a . Fabula he a· Cyripedia de Xenophon: mas nella quiz el~e de-
buxar q tal auia de fcr hú Rey em· o gouerno de feu Reyno : & por iílo era 
eíl:e liuro o familiar)per q dl:udaua Scipiáo & Cícero andando na guerra.Fa 
bola moderna he a Vtopia de Thomas Moro: inas nella quiz elle doéh~nat 
os Jnarefes como fe aoião de gouernar.Fabula he o Afno de Ôuro de A pu-
leo: r~as no difcurfo delle, moíl:ra quão brutos animaes faõ os homés, que 
andão occupados & enuoltos em vicias, & fóra ddles; ficão racionaes em 
vida. ·Fabula he multidão das éj e[creueo o filofofo Efopo : mas nellas efiáG> 
pintados todolos affeétos humanos, & co~o nos auemos de auer nelles. 
Fabula he a Tauoa do filofofo Cebes: mas neíl:a pintura dtá todo o pro-
ceffo da vida ju{h & perfcéta. Todas d.las & outras efcripru ras, ainda que 
fejão profanas: & de argumento fingido, quando vão verdadc:iras em toda-
las partes & affeétos qu~ lhe conuem, faõ mui accepradas & recebi~as de 
todolos doél:o~.barõcs. Porq vendo elles. cõ quanto foíl:io das gétes (e recc-' 

· bião a. moral dolt:rina em argumento de[cuberto & graue, ao modo de 
Platão & Ariíl:oteles: eméderáo que os e[criptores que feguiráo eíl:e genero 
àe efcriptura> teueráo por fim dar na doçura da fabula o. leite da doétrina: 
& porifk; quando liáo as raes efcripturas, lançauão a ca[ca do.argumento 
fóra,& goíl:aujo o fruéto da interior'erudiçáo. Mas cfcripturas que não tem 
d.la vtilidadc de lição, alem de fe _nellas perder o tempo, ~ he a maes pre-
· ciofa coura da vida,.barbarizão o' engenho,& enchem o eµtendimento· de 
cifco.,có a enxurrada dos feitos & diétns que tràzem. E o que hc maes pera 
temer,efcandalizáo alma, concebendo adio & má opinião das partes infa-.1 

madas per elles. Por caufa de euitar os quaes d;innos, parece que feria éoufa 
mui juíl:a per edito publico, a papelada das taes e[cripturas fc:r entregue ás 
te·ndeiras pera embnrilhar cominhos> como dizia Períio polos verfos de al~ 
gús fracos poetas d~ ~e~ t~m PC?~ -· · . • . . · ·--- -- . A 
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A>TAVOADADOSCA=· 
PITVLOS QVE SE ÇON-

THEM NES.TA OBRA; 
he a f eguinte .. 

. Liaro primeiro. 

À P.I.COMO E L R ET 
dom Manrul mandou por 
capitão g~ral &.gouern~
dor da lndia Lopo.Soarez 

" d' Albergaria, em hua ar 
· · mada.de treze naos, o quat 
partio defte B..eyno o·armo de quinhentos 
& quinze. E do que fez dcl}ois que 
parlio~ & afsi · na. lndiAcom fuachega~ 
d1i. • fot. [. 

~"'P· II. Como Lopo Soarez deJ)achado 
F!rn.ão Pertz com húa armada pera a 

· China, pelo recado que lhe elRey dom 
Mantul mandou defte Reyno da.a.rmada 
que o Sotdão do Cairo faz~4 pera.a lrJ.-
dia, elle Lopo Soirez partto com hiü. 
grojfa frota pera fJ mar Roxo em bufca 
defta armada. . fol . 3. 

~ap . lll Em quefade{creue ofitio daci-
d-ade l udâ, & o fundamento de hua ar-

. ma da· que o S otdáo 'tinha e.nuiado per 
lt.tt.ez Soleimão [eu capitão mór, que 
effaudnaquellacidade Iudd. fol.5. 

:eap. II II. Do que Lopo Soarez p<lfou no 
porto de Judá: & defjois q fe da!t par-
tiu, téc hegar a Camarão , onde inuer-
nou: & ahi veyo ter dom l oão, ao quot 
e/le mandou bufcar á cofia da LAb,.f 
fta. . fot. JJ • 

. cp.p. V~ C~mo partid~ Lopo Soarezda ith" 
,e amarllol fot ter a cidade Z eyla, a qual 

• tomou per .arm(!.S & a queimou. fot . 13. 
Cap ~ I. Como Lopo Soarez fe partio pera 

1.1. .ctdade LA dem, & rio qr1e ·ali pa/fau: & 
querendo i~.fobr~ a cidade Barbpra, com 
h"m 1empor.a,l 11r~rib1~ ª?.!_'f!!_u:;;, 11 &'d~~ 

.. 

grandes info.rtrmios qu~ pafou {t~a ar ~. 
mada por diff!erfru partes. jol. 14 • 

Cap. VI J . Do qiee fezerão dom Fernan:do 
& dom Ioão) que dm! Goterre mandotf.:1 
de armada: & o quç J~ccedep em hutt 
entrada que elle m4ndoufaz.er em?M ter-
rM firmes de doa, onde matarao Jr1ão 

. Machado com algua gente da nofa,don-. ae fe caufat1 o B idalcãÓ a f!Janc/.ar cer-
cttr. fot. 1ó. 

Cdf· P 1 Tl. Como dom Goterre mandoft- d'ó, 
. Fern1+ndo com gente de (tJÜallo & dç p~ 

[obre o c~pitãfi v1.ncojlam , n~ q1eat en·, 
tra.da morreo o alcaide môr I oão Macha-· 
do com muita gente nojfa: & foi caufa 
dacidade Goa fercercada, até a a'vírfdti 
de e.Antonio de Saldanha. · · fat. ! g. 

Cap- IX. Do'que fuc cedço a Iorge dç Brito 
àe(Jois quf entr~u na capit(lpia de Ma-
laca : & do que pajfote nella del}ojs_de 
[eu fatecimento,Jobre quem Juccederitt. 
no cargo de capitão. . fot. 30. 

. Cap . X .- Da viagem que A 11tgníode Salda-
nha fez o ãno de dtzafette, q t/ejle Rey-
no partio) (:;: .u cou{as qr1e p~ffarao na Ln 
dia com [ua chegada: & com& Lopp Soa-
rez o mJ.ndou de armada á corta de A.ra-

' bia . & afsi mandou dom l oao da Sit~ei-
ra ás iih.u de Maldi"ª· foi . .zz, 

I' 

Liur,o fegundo •.. 

e .AP. 1. Em que [e dçfc-reue o fit io & 
cou[iu ·da ilha e eitarr>, 11 q o~ antigos 

· chamão Taprobana. . foi. 24. 
C ap. I J . Como Lopo So.are,z, .per mandad.1J 

• . ffelJley dom Ma14.uel fat á i/haCeilam 
fazer hua fortq,leza~& o que p11Js'ou ante 
dç flr faua cQm o .R.e1 da .terra: o _q11at 
-- ·--- --- - · - - --- Jicor1 
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T AVOADA.' 
ficoie tribtú"drio deFtt Rcyno. fal z 7 · morreo em chegttnd(J. J! d() qret Ánto~ 

~ap. 11 l. Do qru pa_fr;u dom 1~'4o da si!~ nio Correa pa[fa11;,a[siem Pêgu como em , 
tteira nM ithas de Matdiua, & afsi em Malaca, onde Diogo Lopez .de Sequeira 

· · · Bengalta, onde e!lefal ter, atêchegat a o manq1m. fot. 5Ji. 
Ceifam. foi. 3 0 . Cap. II ll. Como Antonio Correachego11 · 

CAP: 1II r.Det.lgitit&coufuq1,edomAlei- aoReyno de Pêgu:& 11fsi fodefcreut 
xo de Menefes fez dej}ois qru chego" a do /itio & cot~fM dei/e,& da pu:. que eUe 
Malaca, -entre asquaesfai mrmdar Dte~ • · Antonio Correa 11ffento1uomofeuR1?J> 
arte Coelho a el8.ey de Siam, &oqtte &domaesquefiJC.aeécheg4raMalaca.: 
pajfau nerfa v i11,gem. - fal 33· ó r. 

c,,p.v. Emquef'edefaette og;anàelley- Cap . P. Corno G1.rcia de Si ordenoah'ú~ 
no de Si ar»,·& ilgu.a couf á! n ota1ieis armada a Antonio e orrea., pera entmr 
dei/e fol. 34. no. rio Muar, & tt{si ir ao Págo, onde 

Cttp . // J. De c()mo elRty dom Manuel man- elRey de BintrJ.m efhua : ao qe11.l eUe 
dou Fernão Perez d.' Andrade defcobrir desbaréltM & drjlru'io. fat. ó4. 
a enfeada de Bengalla,& acofta da Chi Cap. V I .Cdmo Garcia de Sdmandou dear-
m,: & o que pafou primeiro qr1e {ofe á mada a Manuel Pac~eco [obre o porto de 
cidade Cantam, que he ·a principa~ de Pacem & Ac~em, & do feito que cinctJ 
h'úa dM proffinci,u q1u a China tef!>. Portuguefes que com dle for4o, féze»ao,_ 

fol , 39. & do maes qtu fr1ecede11. fat. i1. 
~ªP·. VII . l}m qru (e.de(creue 'atara da ·. C11p. PH. ErNque (e dr[rreue ofttto d.u 
· chmii, & reLarâo alg!t.-u co11[M que h~ · ilhá! de Maldiua,& algutU coufas de/fdJ: 
. neUtt: & principalméte dacidaae Can- & como l oão Gomez) que foi -enuiado 

tam, que Fer~áo Perez. 'i:1 defcobrir. 11fazer huafartalez4 na princip4! ch1.~ 
. fit 42 · ma.da M 11ldiua~a ft z; & 'dej}ois o m11ttt.-

C 1 p; V 1 II. Dó que Fernão Perez paffe11 rio os Mouros~ fa(ó _p .. : 
em qtt.inttJ ejf e#e m. china,. fat. 46. Caf" V IH. Do qae fe.z C hriflou'io de So11-

~ªP. l X. Dt algu.'ls cou[M que paf ar ão em fa com hüa.ermada,quelhe. fJ gouernador 
Mul~ca,em quantgdom...Aleixoe/fote deu,pera ir4cofti1. de Dabul:&afsida 
ntUa. fat. fo. que paJS~rão outros, que enuitm o anno 

'Liuro terceiro. 

e A P. I. De como elRey dom M,u;uel 
o anno de quinh'étos & dez oito man-

dou por ca.pitao gérat & gouernador d1. 
lndiii A. Diogo Loptz de Sequeira. · 

fol . B· 
Cap. II. Po que f~ pajfou .em MA.(aca de_j}ois 

q~~ dom Aleix1 de Me;iefes Je partío, 
11Jst no c.erco que lhe elRc7 de Bintam 
p~s,com~ 1u vit~or:a que os no/fas tUtte-

rao na ida do rt. 1 Muar, tomitr!dolhe 4 
farta~eza que ati tinhd feita na entr11.d,i 
à" rio. fal. f.f. 

CaP· II/. Comi G11rcia de SJ foi ter a lda . 
· ltca, & LAjfon(o Lopez d' Acofta por . 

e~ar· mui doentt ,lhe entregou a capita· 
!!~ªd~ ~~d~~e;, & fe veyo á ! ndiii" onde 

feguinte. f (>l. 7 r. 
Cap. IX. Do que paf[ou hü11 Armada d~. 

qu1.torz.e vel.u ,capitão môr 1 orge d'Al-
boquerqru, que o armo de 1uinhento; 
& dezanoue elR ,.y dom Man11tl man-
dou á l ndia: & do q1u Diogo Lopez de 
Se queira m11ó fiz, fol. 7 J .' 

Cap . x .. Como ~gouer~ador. Diogo Lope.f'; 
· partto com hua grojfa armttdt tto effreito 

do mar Roxo, & do que paJlou até che-
. g4r áitha Maçuá, Mde o embaixàdor 

Mattkem foi cMheâdo {er . do Prefle 
I oÁo. fol. 7 f~ 

Liuro quarro: 

0 A P. 1. Em quefedefcreutascou{as 
\..._ J d11 Rry da l...Ab11(si ,i, ou Ethiopia fo-

~re Egypto~ 4 qr'~ !"'G.ª~"!~n~e chama· 
mos 
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mos Prer!e Jo'áo, & ·M caufás ~ doerror 
derfe nome, & o maes que defle princi-
pt tem~s fabid~ & afü do feu ertado efr 
pouo. - · . fot. Sr. 

caP· /l. _Como a Rainhtt. Sabâ .fe f~i_ver t 
1 eruf11,lem com Salamão fi<Y de I udea, 

-· de que _ ouue lútm filhó chamado Dauid, 
. do qual jegundo dizem os Abafso/s,prt>· 
. iedem os fetu Reys, & do e[tado deffe_ 
principc, ,& fua reiigiao & c1orfumes. 

. faí. 84. . . 
Cap. l !I. Como Diog;o lope~ de Sequeira 
. (e 'l!io com _o Barnaga-x, & entregue o 

emba:xador Mãtthe114, & dom Rodri· 
go de Lirtu., que em fr1a compan~ia má-
.do" ao Prefte,fe paytio ptrair in11ernar 

· a ôrm1tz. fol. S JJ • 
ç;ap· ; I 1 I .;Em q11e fe ffcreuem algú.u coa-

fas do .ertado d'elR<.y de Narjinga, & 
, Hidalcão, & húa gturra que emre Ji teft 

uerão, em quanto Diogo Lopez foi ao 
eflreito & o que de/ia refutiot; em pro-

com carga de tl}ue4ria pera eflé Reynl; 
fez hua gro{Sa armadtt, em qut foi pmi. 
Dio com tehfao de fazer llhi buafort1&-
.lo;a. · jol. 1oó. 

Cap. IX. Como Diogo Lopez de Sequeira 
com fua frota chegou ['obre tt ciJ,de Diu, 

. onde não fez fartalez.a> & a caefa po1·q > 
& como foi i11uernar a Ormuz, ejjedin-
do ()/ capit'ies que 'iáo ordenados pera as · 
partes de Malaca, qttc farão em compa..-, 
nhia de dom Aleixo de Menefes, que ()S .. 

auia de àe!Jtichar em Cochij . fol. tlJS-. 
Cap. X. Do que atonteceo a Simão Sodré A.() 

longo da cofla caminho d·e Goa .& ou11e- 1 
ra de acontecer a dom João de Lima,q11_e 
eUe achou : & do de_/}acho que dõ 4lei.:. 
xo dete de[f ois que chégou a Cochij aos , 
capitães que leuaua em fua cf)mpanbi~, 
- fat. I Il. 

· Liuro quinto. 
tteito nojfo. fot. 93• · 

-Cap-v. Como ·elR fJ Crifnarao a(fen101e e A ~ - 1. Emqnefedefcre11eafit1111(á1J 
_ fau arrayal &_combatef! a cid 11.de !( áchol, · ; dtt tlha C ,amatra & Reynos deDa,& · 

11 qe,al tomou de!Jois que deu hu-1. b~td.- ele algu.u · co ufa; que nella acontecerão 
'iha ao Hidalcao, em qúe venceo, & efftt · aos noff os:&_ ~ caufa porqae o principe 
tomada, foi per fouor dos no(tos, que fe do Reyno Pacem mandou á Inditt pedir 
-acharão com e!le: & do maes que (ê pa{- ajuda ao gouernador, cont,ra hum 1yr:4.n•, 
fo1Hn)re éjles dous príncipes_, no qutd · no,que lho.tinha toma.do. {ol. 111· .. 
tempo R·1ú de M t!lo capitão de Goa, to- Cap. 11. Como _I orge d Aiboquerque che-

- rJJOUtlSterrasjrmes . fol . .9)· gou ao Rtyno àe Pacem, on"de,peltjotl 
Cap. Y 1. Do q"e Lopo de Brito capitão da ' com o tyranno que o tinh~~& o tomou. 

fortaleza de Ceilarn pa{Sou cou> a gente -• fot. II (f. • 1 

· da terra.. fat. g9. CAp. III. Como- Jorge de Brito cornfu11 
Cap. f' 1 J, Em que Je dá noticia do cur(o armad4 foi ter ao ReJno Achem; onde 

dos tempos _nas-pfl rtes do Oriente, que elle & outros capitães com muita gente:. 
-.nauegamos, donde Je cau{11- o verã1 & for ao mortos em hua peleja q11e teuerão 
inuáno ao» nauegantes & das f11t1s mÕ- 'ªmo Réy da terra: & dõ.que aconteceo 

_ fÕes. E'como Diogo Lopez f e p4rtio de aos outros c-apitãe1. fol. r zo 
Ormuz ,,oride inuerno" '.· & pa(fando per Cap. 1111.Como Iorge d'Alboquerquefa~ 
_M_afcate,achou recado de hüa armitda que á ilha de.Bintam, pera dertruir a pouoa-: 

- ~q~elle anno partira de(le Reyno: & dtt- fão que elRey nella tinha, & do que {uc-
life foi pera_ a lndia, & o qr1eJhe f ticce- cede o nejla idt1. E Antonio de BritO; 
-derlno carmnho.._& a(si em Dio com Me - ptJ.rtio pera Maláca . · fal. 11+ 
lique Az. -. fa'l. roe. Cap"fl" Em que fe de{creuem 1Js ilhas chtt· 

Cap. ~ lI f. Como Diogo Lopez. áe Se- . _ mttdas Maluco,, & /e dá noticia de al-
queira de (}ois que de_/}achou as na os 'f{Ue • guas CON{aS- de//as , jol. I 2 Ó· 

1 M'm() de q,(nh~_ ol~~ &v~'!_~~ ~~~~:~ ~-''!· Y ~: ~~~~~úfa~ f/.!~ef~c~~d:r~fl" An_-
... - - - - tum11 
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tonis 'd' Abrtit & Frá~cifco Serra o, que 

, Ajfanfa a' Alboqturqt1e na tdma...4' de 
Malaca mandol6 de.Ji:obrir tts ilhas de 
Maluco. fal. 130. 

C.ap. VII. D& viagem que Antonio de Bri-
to fez nas ilhas de Banda & Maluco, & 
o que pa/fOu até fazer h~a fortaleza em 
a 1JhaTer-nate. ' fal. 135. 

.€ap. JI' Ili. Como .Fernão de Mit."galháes 
je-(oi' Cafldü, & comoe!Rey dom Car 
los ttctitou /út- far.uiyo· fat. 1 3P· 

,CtJ-p.. IX. Da vtag:,m que Fernão d~ Maga 
lh';.i:sftz,& o q /:mede&. 1ol. I 4 r. 

Cap. x. Do Fernao de Magalhãfs pa_/fdrP 
· em Jaa n1rnegafão até cheg,zr á ilha Su.bo 

onde o matarão·a e fie, & á principal ge-
te da fua armada) & () que fucceàeo aos 
que ficauão. fot. 144, 

Liuro fexto. 

e A P. 1. Como Simãt> d' Andrade foi 
. á Chintt,& do,.que lá fttccedeo a Tho-

me Ptrez)qíte Fernii_o Perezd'AN.dra-
de lei:< ou 'tm e 11ntarn) pera ir tf e hina, 
& comoti.fe pref,OOll guerracontr4 nós. 

fal. 14! . 
. Cap. 11. Do que Simão d. Andrade fez 

emqrMnto ejhue no-porto de Tamou da 
Chinafal 151~ 

Ç11p. lll , Como Diogo Loptz de Sequeira 
mmdou l.Ãnton io Correa áilha Baha-
rem /obre elRey Mocrim, foi. 153. 

~ap. J t ll. Em que f e defcreue todo o Ma-
ritimo que o mat- P4rfv:o conthem em /i, 
& do Jitio &fertilidade d~ ilha Bah11.-

. rem. fol. 155.· 
!2ap. V. Como Antonio Correapelejore com 

etRty Mocrim)onde foi ferido,o que ca11-
for111.11erem vittoria. {ot 157. 

~"P· r [. Como dom r..A!eixo dt Mene{es 
mandou dom Jorge de Menefes per ter 
ra com [ocorro a elRey de Cochtj. E do 
que Diogo Fernandez de Bej" pa/fort [o-
bre a birra de Dio. fot .. r J g. 

C1tp. JI' 11. Do. que fuccedeo a Diogo Fer-
mndez de Beja na corta de Dio onde 

• Diott.,oLopezthe mandou. qrue/JerJ.jfe .. 
foJ: I Ó/_~ • 

Cap . JI' ll I. Como Fern'áQ. Cdmelo vey1de 
N1fa maluco, & trouxe recado q11r Je 
feze/Je fortaleza em Chau!: &come· 
fanclo{e apbra, vierã~Mfuft.U de Mt/i, 
que--dz J a impedir que fa não (tzeffe~ 

fol.r63. . 
C4.p. Ix. Como Dit>g# Lopez de Sequeir~ 

en!regore a cap1tJ.nÍll dd. fortaleza d~ 
ChariL a Henriq1ee de Menefú, & 1r.c11-. 
pitrmia do mar a Diogo Fernandez dt 
Beja)em que morreo. E Diogo Lopezfa 
partio pera a.Jndi~. fol. 1qó. 

C ap. X . Como LÁ g a Mah&f!Jlld por h11r.n 
ardil comete o o baluarte onde ejJ11.11a Pe-
ro V lfZ Pormão, nlJ qreal pofto qtJe mor-
reo Pero Vaz & oMros, os Mottrosfa-

. · rão v rncidus. No fim do qualfeito,~"VrJfA 
dom L11is dc'Menefes. fol. 1ól0 • 

Liuro feptimo. 

e A 1=· J. Co"'oelif.ey dõMa1JuelmATJ• 
. àot' per gotterna.dor á lndia do,,,. 

DF'arte de Menc{es. fa!. 17 r. 
Cap . II. Dd.& caufás que m_oueo ll e/Rty di 

.Manrul mandar qr'e na alfaridega de 
O,rmuzoumfe offisiaes Port11guçfas. E. 
coma e!Rey de arm11.zfe leuantoupor 
ejft 'fe(jr it o. fot 173. 

C;1p. I 11 Do que os no(fas pa{tarão~paftadti 
aqueUa noiu: & como 11u.ndarã" »1utt 
á Indú. dejle crifa, & foráo facorridot 
por Trirtão Vaz da Veeg11,&de(jois por 
Mamtelde Soufa. foi. 17ó, . 

Cap. I 11 f. Do~'" pa/ar'âtJ 8! neftos no ctr: 
co qr1e teuaao, & vendo 1/Rey-de Or-
m 14z quão pouco darmo lhe podta{azer, 
de/}ejou a cidüàe, &fa foi pmi a ilh• 
~ei"ome. foi. z!o. 

C..ap. J:", Como Mant1el tÍt Soufa,& TrllláfJ 
// az da Peiga t.ornw.rão ácojla de Mafc"-
te, & do que ali fazer ao &té vir dgm 
Luis ·de .Menefas fal. t Si. 

Cap 1-: I. e omo dó Lttis dt Me»efês chegou 
a Ormuz, & d,1hi foi terá ilha fi.Jleixo:.. 
me onde tl~ey efttrrÚt, & os me7os qtee 
terte pera afjen.tar paz. fa!. 18 J. 

Cap. 11 l t. Como per hu4das 114os·queejle 
arm{J partirão pera ti India, dom Duarte 

· ~t;be 
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faube do falecimento d'e!Rey dom Ma-
, nuel: & o que fohr.e ifto f'e z , & as naos 
qsee de(Pachou f era diue rfas partes. E 
co11J0 aorn Pedro de Caffro çapitao de 
hua d.u naos que inuernarão em Mo-
çambique, dejlru'io a ilha f2._u~rimba. 

. fat. 187. 
Ctp. r I J I . Como r/om Diearte de Menefes 

parti o pera Ormuz, dr como no caminho 
ocr humdefcuido;os Motuos de hüa nao 
~endida, tomario hil,a galé. foi. 18 9 

·c11p.. IX. e orno o go11ernador Jom Duarte 
. chegou, "Orrm,z,·& _torn.qu. afentar as 

co"Jú daqeufle R1yne., com accre{ctntar 
[obre o qu.e paga1MJ trinta & cinco mil 
'xa.rafijs .1:. como m11.ndo11 hum embaixa -
dor ao Xá Ijinael E do que d~m Luts de 
Menefes fez nA ida do m ar Roxo)& daJ 
naos qtte partiráo deffe Reyn_o . fol 1 9 t 

Capx : Como Mterr as /irmesdeGoaqu__,e 
Rui de Me/lo tomou ,osMouros as vterafJ 
conqrúflar ' & de alguas peirjas que fo-
. rão [obre eOas , & por derradeiro {e lei-
x~ráo A.O Hidalc'ão . fal . 1 94. 

C,p. X J. Da-s coa{as que em diuerfos tem-
pos os no(ttJs poderão faber por mandado 
d ,e/Rey do corpo do bemauenturado fao 
Thomt ,que prêgou & conuerteo agente 
do. Malábar & terra de ,Choromandel, 
imde efl á fua fepuúura-. · fot.1 pó. 

Liuro oétauo. 

e A P. ! . Em que fe dej'creue parte d1 
ilha C,amatra, & (JS Rr.jnos que ti-

·nha por vizi11hos nojfa fortaleza P acem 
onde dom ~ndre Henriquez ejl-iuit. 
por capit4o: & .zs dijferenças que en-
tre osReys barb.sros dtfles outte,don-
de pr-Qcedeo lelxar dom Andre A fort11.-
leza. . . . fal 200. 

. Cap. 1 f. Como dom Andre por ajudar a el-
. Rey de Pedir no(?o atnigo, mandou com 

e/te (ea irmáo dom Manuel Henriq tJtz, 
que morreo naqueUa ida per hu.;. trai(ío 
q.~e os Mouros tirJh~o orden~do , & " 
m'ejmo Rey·efcapou. E da que pa(fo11 Do· 
mingdsdeSeiJCasco hualeuantàdo Por-
,tugues ~Qnde foi prefa & ~A~_l~Fll fat.~o~! 

Cap.1 Ir. Cbmo pbr algÜM differen;a"s que 
àom Andre te11e com Lopo d' Azeuedt1, 
que o gouernador mandaua por cApitã1.· 
daque!la fortaleza P aum, A requirim'é. 

. to dei/e dom t.Andre, Lopo à' A:uuedª 
fe f i pera M1tlaca: & o m~es-que pajfou. 
at; dom Andre entreg.tr afortaleza te 
feu cunhAdo Aires Coelho. fat. i o ~. 

Cap. l 11 I. Como Ba.rtião de,Soufa ,& Mar 
tim Correa chegaraó a Pacem de.Jlois 
qrte partiraoda Jndia. E como dom An-
dn: tornou arri bar a Pacem,, & naõ f P· 
dendo deíender a fortaln:.fl, a leixara'ó, 
& fe faraop cra Mat•ca.. fol. 2.0r. 

Cap- /T. Como Martim e..Ajfon{o de Mel/o 
Coutinho foi á China,pem fazer hua for 
taleza & aflentar paz. E como a arm.i; 
da dos e htjs ptlejou com elie, com que· 
lhe conruyo t01n 11rfe fol 3 0 !) . , 

Cap. V 1. Como com o fatur ào dannoque 
Jorge d' Alboqucrque· recebe-O em Bin'-
tam , o R1y defta itha mandou ht'm ctt-
pitr. Õ com grande {rottt /obre Malaca. E; . 
mandando I orgt d' Albuquerque /obre 
el!e feu cunhado dom S4ncho Hmri-
~uez: por hua trouoadte~ fe veyo def-
barazaào pt-ra M altca.Jcom perda de mai-

. ta g'éte) que lhe os Mouros matar ao,& [e 
~Jogou. . fo!.2Ir •. 

CtP r 1 I . Como eft4ndo tiom S4nchoHen.~ 
riquez no Reyno de PamJa bufcar man-
tim'étos,foi morto das lmcháras de Bin~ 
ta~& de outrps.defajlres qlite os no.jfaS: · 
teuer4o. foi. '21 z. 

·cap . r II J. De d/gÜíU coufitJ que os noífas· 
p:ifarão nA. i ihlf da 1 aüa em que atgus 
perece.rão por trairão dos Mouros. E d~ 
que Simaõ de So:ifa & Martim Corre4 
fezeraõ na ilhá de Banda, onde achar ai 
11,Martim Ajfonfo de MeUo lufarteem 
guerra com os naturae s: & como dejjoi~ . 
-c.u/ahum fe partit1 a fazer fi1.u viag'ét.~ 

foi. 2. J 4· 
Cap. ~X. Como Cachi/ Mamo!le irmAÕ bi1-

ffar..do de C4chil Darorz queandauade 
grtdado im vida d' e!ílty {eu pae, por-

. que fau irma'ô o naõ confenti4 na terra:-
determino1-1 de o matar, & el!e foi mor-
lu. e do odio qfff ~lReJ .IJ. lmançor :ttue 

-·- . -- A CAchit 
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;e Cáchil DÀr~ci:. ,polo fa1'vr qu.e tinba 
.no(fa. , · fot. z1ó. 

c4p: X. Como 11.tttfaa ~guerra entre os 
· .no{Sos d,7• elRry Almanfor de Tidore, 

1 ainda que no,principio de/la Montuerão 
. .defaHres, por fim de algus grandes 4m~ 

nos que e/Rey recebeu, 1.l tJO pedir ft1Z 

a A nt1Jnió de Brito : & elle lha náo con 
· . tedeo. · fal. 2 t S. 

'Liuro nono. ·cA P.t.Emquefetfcreueomodoqfe 
) tem naeleifªº da pdjoa do gorurna-

dor E quãdo falece como fuccede á pe{f o.t 
q Já tffá. ·E corno o a11no de qutnhétos & 
vinteq.rMiro elRey dom f oáo m:t.ndot1 o 

. conde da Vidiguemi por Vtjo Rey á ín-
dia, & do ,q11e palfo11 até chegar a Goa. 

fol. 22z. 
.Cap.11. Do q11,e o rifo Rt'J {tz em Goa: 

& do caminho dalt az é C ochrj onde che 
goü: & as arm,11das qrte ordenou p1 ra di-
Nerft1s partes, tftando doente da enfer~ 
midade, d-J que faleceu . fal. H)· 

.Cap: III. Comoabertaafucceffeõdoconde 
tJ/mirante,fe acho!' que auia de go1Úr-
nar áom Htnrtqtte de Memfes , que jici:-
ua por'capirao em Go4, & o q1u foi ne-
jle tempo atJ Lhe irrec4do. fot 22g. 

~ap.1111. Como dom Henrique /eaper-
cebeo em·C ochij de hiia armada que {i: z 
de cincoenta 7;1elas~ & foi [obre 4 lugar 
de Pana1J,e,d.'t:lRey de Calecut, o·qúal . 
deflnúo: & pa(tando per Ç alecut; lhe 
·deu.hum caffigo. lJ daht foi Úr ao lugar 
de Coulete. . fal. q I. 

~ap. V. Comfl dom Henrique determinotf 
faiT' em Coulete, o qual rom ~ua grande 
#//itt·oria que ouue dos' Mouros, oqteei-
mou: & lf/si grande numero de nauios 
qru ejlau4o no porto ,& dahi [e tornou a 
Cananor. E e(Jedio dom St"máo àe Me-
nefas com hüa armad1i pera aqr1el/a c~jltt 
de Malabar. · ,foi. 1 34. 

_Cap. 'VI. Do que p~(fau Antonio de Mi-
randa d' Azeuedo com a armad,1 que foi 
''° eJfreito. E afsi a dom Simão de Me 
~eje~ n_a co.ft.111~ !rl_alabar,atJ fe recolhe~ 

' 
a inuerna.r. foi. ?.Jó. 

Cap .. Y I 1. e om1 o _C ,amorij de Caluttt de-
fejando de tomar a nolfa fortaleza .de C4~ 
te,cut per artijic-io, mand,tt cometer pa .. 
zes a'() gouernador dom Henrique.E por 
lhe náo fan m concedidM com tU condi-
çõc.s qtee e!le queria, veyo cercar a r;of tt. 
fo r1a.lt z11 . · foi. 237. 

Cap F l J I. e omo elRey de C alecut come-
çou a ba1er a fortaleza, & o focorro q11e 
o go11trnadnr Lhe m,mdoN, & dos traba· 
lhos que os noJJ'o.s p.1deeiáo nejle cerco. 

fol. 1.Jf). . 

Cap. IX. Como o go,urnador proueo por 
algua& vezes a fort~leza de Calecut com 
gente& manttmentos,& outras mrmi-
çoes: & as cou{M qr1e nel!a pafar'áo, at~ 
eUe vir em frn fôcorro. E rU dijfi.renfrU 
qfJe teue .no Jéu confeLho ]obre fair e/le 
com a gente an terra. E por fim de-
ft.u dijfirenças,.{e ajfentou quefatje' 

jot t4·I • 
Cap X. Comg dom Henrique logo aque/!A. 

tJoite de(}pi.r de ter ejle co11/e!ho~ (Jf de-
note de meter gente dnttro na fortaleza, · 
& dejjois falo em terr11. E pajfades cer-
tos dtM det1egr1-otU, que lhe o C,moref 
pedio, ptra entenderem na paz, porque 
náo [e c1ncertar,'io n.tJ. capit11la(ÓN del-
ta , dom H enriq Ne de1 ribou a fortale.za, 
& /e p1irtio) & o q11e ~ c.amorrj por i.f1J.. 
faz. fol 144, 

Liuro decimo. 

C··A P .1. Como dom Henrique de Me-
nefes de/}ois q"e acabou eU coaja de 

GAlernt, ordenou outras, com funda-
mento de ir tom,1r a cidade Dio, entre 
,u quaes, foi mandar hua 11rmad.a, capi-
tão Jh·itor da silaeira ,o qrtal por Lhe nao 
ir o recado que él!e cfjtraua, foi bujcar 
(por Jhe fêr mandrido) dom Rodrigo de 
Lim~ ao Reyno do .Prefte 1 oi~. fol ."l. 47. · 

Cap II. Em que fe conttt 4 ida de Pero 
. Ma(carenhd/s a Malaca, & lllgurU couf tU 

.que lá crão acontecidas no tempo do go-
uernador dom Henrique de Mene(es) 
que o de!}achou ~ fendo c'pit~o /Q~ge 

d' Albo-



TAVOADA~ 
.d' Alboq11erq11é: :C qrum e/le Per~ Maf-
carenhi1s [uccede(J. .fol. 2._4.9• 

C ap . 1 II . Comfl hum arrenegado de ap-
pe!Ldo .A"etar, q and1-ua 'lanç1,do coel-
R er de B intam, fhe motteo hum modo de . 
giurrear Malaca , & como náo apro-
1'ei1arão fuas induftrias coufa · algu11. 

foi '1.f [. 

Cap. 11 ll. Como dom G1.rcÍA flenriquez 
par tio de M.ataca pera fernit de capitão 

· de M alue o, ern lugar de \../.1nto1úo de 
Brito, & como na ilha de Banda achou 
Martim Ajfo1tfo de Me/lo íHfarte, & o 
que tteonteceo a 1.mbos cor» 11 gente dti 
terra. · 1 fa!. 1.fJ· 

,Caf Y. Como dom Gárcia Het1riquez che-
g~u a Malaco, & as dijfirn1ças que,teue 
com Antonio de Brito at~ lhe mtregar 
·a fortaleza. E_ como ambos mandarão 
deícobri'r ouro á ilha de Ctlebes, & co~ 
mo defcobrirão outrti ilha npua,de gente 
maes eftranha. fa!. 25 4-• 

Cap . V 1. Como Pero Ma{ctlrenhas 'Viff1s 
os tribalhos d11 guerra que fazi11. elReJ 

· de Binta'NI a Ma/a(ti, determin1u de ir 

[obre eUe, & 1 que ptrA if!o ordenou/em 
daqueUa vez auer effeit~. fot. :t))'. 

<Zap f~I. Do 1ue ldrge d'Alboquerque 
c1Zp1t110. que foz_ de Matac4, pAjou de(jQis. 
que deli#. partio, & o gouernador dom 
H(nrique de Menefes /obre if(J j(z . 

Jol. 257. 
€•P· P 11 I. Do qce dom Henrique de Me .. 

Tiefes fez .o inuerno que effeue em Co-
chij, onde Cide .A.Ue mevfageirode Me-
lique Atiaz o veyo vi.filar, (f o requi~ 
ri~ento ·que lhe Lopo Ya~ de Sttmpay() 
capít;o de Cochij ftJ::,, ve;ado os appara-
tos da guerra, com que eUe tj1teri11, partir 
de Cochij. fo!. 211: 

Cap . 1 X. e omo o gouern4dor dom Henri.:.. 
.que parti o u;m húa 11r111~da .de deza[ette 

.. velas caminho de Cananor. foi ?.5' 9. 
C ap. X.Como o gouernador dom Henrique 

crefcendo oma! dafuaenfarmidade,en-
trou rJa fortafo:;A de C •ntt.nor , omlt pri-
meiro tJ~e chegafe a hora da morte, pro-
ueo alg1t-as ctmfas, & Q que /e fo%. d1JPis 
quefa!ecco~ · foi. _~ ~ó Q 

Fim da Tauoada da terceira .Decada: 
~ I 
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TERCEIRA I)ECADA 
D A A.SI A 0 E I O A O D E. J3 A'Jl-

R os, o os FEITOS QYE os ·POR TVGVESES 
· fezeráo no dafcobrimento & conquiíl:a dos maresJ 

&-terras do Oriente. 
,(t ' 1) 

\ 

f :(apitulo.l. CámoelRey dom.Manuel ~dou por capitão gêrAÍ, 
• f5 gouernador· da lndia Lopo Soarez. d' Albergaria em húa ar-

·mada de trez.e naos : o qual partio defte Reyno o anno de qui-
nhentos (5 quin{e. E do que fe{ defPois que partio, f5 afsina 
Jndia com Jua chegada. . . · 

~~~~ OMO O CORA-
. çáo dos Reys ) fegun-

Ti<!'im~~ do diz a Efcrittura) dbi 
~-='.4'l:l"''. ~ma mão de Deos,por 

ferem na terra feus mi-- . 

niíl:ros no gouerno ddla: moueo o 
animo d'elRcy dom Manm:l, a que 
d\:e anno de quinhentos & quinze 
n:iandaffe gouernador á India , pola 
ne<;e[sidade que auia de ter de quem 
a gouernaffe,por caufa do falecimé-
. to de Affonfo d' Alboquerque , fe_ 
gundo elle mefmo dizia , eíl:ando 
na agonia da morte : poíl:o q a ten-
·ção d' elRey em o mandar vir , er'a 
pera lhe dar galarçláo do trabalho 
das armas , que per efp~ço dé dez 

. annostinha paífado. E porque Lopo . 
Soarez d' Albergaria;filho do Cban-

. celler m6r RuiGomez d' Aluarenga, 
era tJeíl:e Reyno eíl:imado por húa 
peífoade moita prudencia, & n·r-
mada que o anno de quin bentos & 
<j.uarro elRey mandou á India,de q 

/ 

dle foi por capitão rri6r, fe moíl:ro.u 
poder [emir eíl:e cargo de gouernà-
dor & capitão géral da India: arde..: 
nou de Q mandar na armada deíl:e · 
anno de quinze , em que Affonfo 
d' Alboquerque fe aui- de vir. No. 
qual anno elRey tomou outro ter-
mo acerca do gouerno das coufas 
da India: aíli .-naquellas que tocau.ão 
á cçmquiíl:a & guerra della , como 
das ordenadas ao commercio, & 

- vencimento de ordenados de capi-
tães,officiaes & hom€s d' armas.Por 
que como cõ Affonfo d'Alboguerq 
acabauão muitos.capitães-& o~cia~ 
es, 6 termo de trt::s annos, que eráo 
obrigados a fernir) em 1ienhum té-
po maesJem efcãdalo pod1à ordenar 
-dtas coufas:pera asquaesfez muitos 
regimentos, límirando o que cada 
peíToa podia trazer daquellas partes, 
& os direitos que dellas auia de pa-
gar, dos quaes regimétos [e ora vfa. 
Pera. a qual ida elRey mãdou a per-

A ccbcr 

' 



"Da Tereeira 'Decada 
ccber treze nãos, em que aui~o de ir elle Lopo Soarez o podia etJtregar 
mil & quinhentos homés d' armas ·DO porto de Arquico, que eíl:á den-
alern dos mareantes: muita parte da tro das portas do cfl:reiro : que fe_ 

·qual gente erão fidalgos ~ cauallei.,_ gôdo e1 le Mattheus em b~ixador di-
ros, & outra homés àe boa criação. zia, era do Prdle. E afsi ordenou de 
Os capitães da qual frota erão, Si- ir côm ellcMaúhcus,Duarre Galuão 
1náo da Silueira ·filho de Nuno fidalgo de foa cafa)ilho de Rui Gal-
Martíz da Silueira fenbor de Góes, uáo fecretario que fora d'eRcy dom 
dom Goterre de Monroy filho Affonfo o quinto: o qual por fer ho 
ele dom Affonfo de Monroy, Cra- memde muita prndencia, & qae já 
ueiro guc fora d~ ordem de Alc~m- fora ~nuiado a negocios de impor-. 
taraem Caílella, ChriH:ouáo de tancia a Reys & Príncipes dcíl:a Eu-
Tauora filho de Lourenço Pir.ez de ropa: poderia mui bé fazer efte tão 
Tauor3, Aluara Teles Barreto füho nouo & eíl:ranbo. Como era trarrar 
de loio Telez, Francifco de Tau ora amizade & cõmunic.açáo com hun1 
filho de Pero Lourenço de Tau.ora Principe Chriftão, fenhor de mui 
fenhor d'o Mogadoiro, dorri Ioiío grãde eíl:ado_, & metido no interior 
da .Silueira filho de dom Martinho da Ethíopia, cercado de pagãos &: 
da Silueira, Iorge de Briro copeiro .rvfouros, &·g de[ejaua metCi:rfe no 
mór d'elRey dom Manuel, & filho gremio da Igreja Romana: de cuja 
de Artur de Brito alcaide mór da doutrina eíl:aua mui desfalecido, por 
villa de Beja, Aluaró Barreto de Mó náo ter com munição cõ ella por. os 
temor o ,nouo , & Simão ·d' Alca- barbaros q entre elle & dia fe me. 
çoua filho de Pero ~'Alcaçouaem tiáo. Da qual obra dle Rey dó Ma-
bua nao de armadores pera ~ Cbina, nue! recebia grãde lounor em toda a 
de q·Fernáo Perez d' Andrade q 1a cõ Europa, & rnaes outros proueitos & 
Lopo Soarez, auia de ir por capitão . beneficios, tendo com elle preíl:an-
mór deíl:a viagem da China, & có ça, como per dle feu embaixador 
clle Iorge Mafcarenhas filho de Ioão lhe mandaua offerecer, cm deftrui. 
Gonçaluez Montás, & Ioannes Im- çáo da cafa da abominaçãG .dos 
pole hum mercador. Aos quaes na Mouros íiruada na Arabia ráo vizi-
India Lopo Soarez auia dedar nauios nha a ell:e Prefl:e_. Cõ o qual Duarte 
pera Fernão Perez fazer eíl:e defco- Gal~1áo mandaua elRey Sacerdotes, 
brimento da terra da Cbü1a. É por- ornamentos, & coufas do vfo Ro-
<jlle elRey rnandau.a a Lopo Soarez mano, pera que os daguellas partes 
que entralfe no mar Roxo, quiz en- podeífem tomar doutrina : &· afsi 
uiar cõ elle o embaixador do PreHe rnandaua muitas co\1fas pera foruiço 
João, que Affonfo d'Alboquerque dtpdfoa do Preíl:e, por rnoíl:ra das 
( como atras fica ) tinha rnandado que auia nefl:as partes. Acabadas de 

·~ dl~ Reyno:porq~~ ~~~a ent!ada, prou~r todalas coufas neceffarias 
pera 
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Li1,1,ro Primeiro Foi. 1 
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pera eíl:a viagem , partio Lopo Soa~ 
rez do porto de Lisboa a ferre de 'A-
b1 il : & com bós tempos gue lhe 
curfàráo, chegou a Moçan2bique, 
onde achou dous nauios. De hum 
dos quaes era c;>.píráo Luis Figueira 
caua\leiro da cafad'€1Rey,& do ou-
tro Pedreanes de alcunha FráncesJ q 
feruia tambem de piloto: os quaes o 
anno paffado partirão ddk Reyno 
a onze de Iu.nho per mandado d'el-
Rey a irem defcobrir a ilha de faó 

' Lourenço, & affentar nel\a feitoria, 
pera commercio de ge~1giore em h_ú 
Í)orto cbamado !\.1atatana,onde au1a 
hlia grande pouoaçáo de gente da 
terra, & algús Mouros da coíl:a de 
Melinde. Porem Luis Figueira não 
fez. na terra maes que húa força, en1 
que fe recolheo per tempo de íeis 
me[es que o ali dereuerão os mora-
dores, dizendo que efperaífe vir a 
nouidade do gengiure: & per derra-
deiro leuantaráõfe conrra elle, polo 
roubar_, que caufou virfe a Maçam· 
bique, onde ach<?u Pedreanes, que 
euia poucos dias que . era chegado. 
~qual elle Luís Figueira em C-]Uaoto 
eíl:eue em Matatána, tinha enuiado . 
a de[cobrir a coíla da ilha: & entre 
algús portos que defcobrio, foi búa 
baia,a que ora chamáo de fanto An-
tonio, por afsi auer nome·o nauio q 
leuaua. No cabo qa qu.al ilba contra 
Leíl:e, defcobrio o porto , a que os 
naturaes chamão Berna ró, onde fez· 
refgate de muita quantidade de am-
bre. E por 1 he o · tempo não feruir 
pera fe tornar onde leixou Luís Fi-
gusira, arribou a :Nloçambique. Lo-

. ; 
po Soarei; recolhidos eftes dous 
nauiosJ & efped~do Chriíl:ouáo de 
Tauora, que i'J por capitão ·peta a · 
fortaleza de Sofala , na vagante de 
Sancho de Toar) que lá eíl:aua: par-
tiofe pera a Indi3, & chegou a Goâ 
a oit.o de Settet11bro ·. E a ptimeirà 
coufa que fez; foi meter de poíTe dà · 
capitania da cidade a dotn Goterté 
de Monroy, que a leua,ua por e lRey 
na vagante de dom loão d1Eça, quê 
a feruia. E afsi ef pedio Íorge de Bri-
to, que leuaua a capitat1ia da cidade 
Malaca, etn lugar de Iorge d' Albo-
querquej que lá eHaua : ~mandou 
com elle Diogo Mendez de V afcõ-
cellos, -que leuaua a capitania & fei-
toria de Cochij, pira lhe _logo dar 

· auiamento) por não perder aqúella 
mo'nçáo de Settembr9. E tezfe todó 
o fru de[pacho tão breuemente, & 
teue lor_ge de Brito tal viagé , g che· 
gou a Malaca na fim de Outubro: 
foufa g té hoje n;lo acõreceo a capi 
tão algú,partir dagui a oito de Abril 
& chegar l~ no Outubro daquelle 
anno . Em cõpanhia do qual Lopo 
Soarez mandou Antonio Pacheco, 
queauia deferuirde capitáO"mÓr d~ 
mar. Paífados doze diàs1em q Lopo 
Soarez fe detem: ertl Goa proue11do 
algúas coufas,fem efperar a Vírida de 
Affonfo d'Alboguerquej deq tinha 
noua dbr em Ormuz mui prof pero 
com a tomada da cidade : paniofe 

. pera Cochij a ordenar a carga ás 
naosA: auião de tornar a eíl:e Reyno 
com efpecearia . E de caminho foi 
viíitando as fortalezas , & leix~ndo 
nellas os capitães que de ca ' leuaua: 

A .t e1n 



em Canânor Simão da Silueira, em 
lucrar de lor}'e de Mel1o, q"" acabaua 

b '"-., 
feu tempo: & em ~alecur Aluaro 
Telez; onde eíl:aua Fr~mcifco No-
oueira. Os ofEcíaes de Cochij, che-b . 
o-ado elle ao porto,como era gouer-
b ,., . -
nador nouo, a q rodos gueriáo co: 
prazer, o receberão .cõ grande feíl:a, 
fôp1ente e!Rey de Cochij, que lhe 1 
náo fez moira, quando fe via com 
ellc. A caufa foi por não fer mui cõ -
renre da vinda d' outro gouernador, 
& · ida de Affonfo d' Alboquerque, 
porlhe ter dado o ferde Rey(torno 
atras cfcreuemos:} & maes d~eue[e 
elle tantos dias em fo ir ver cõ Lopo 
Soarez, moíl:t~ando não ferem to~os 
infelices pera as taes viftas, frgun~o . 
lhe dizião [cus agoureiros, que en· .. 
fadado Lopo Soarez de e(perar por 

. elle_, quando fe virão, não lhe rno-
Jl:rou o gafalhado, nem fez aquellas 
cerimonias de corrdias , que lhe 
AfFonfo d' Alboquerque coíl:uinaua 
fazer. Potquealem de AfFonfo' d' Al-
boquerque ter per condição húa fa-. 
cilidadc no agafalhar & trattar as 

·pe(f oas_ per artificio de negocio : fa_ 
.bia COl?tentar_aquelle5_, de que tinha 
·neceí.Iidade, principalmente elRey 
de Cochij, que auia miíl:er ter con-

. ·tente pera bom & breue 'defpacho 

gocíos, do que ganháo·de autorida-. ~ 
de em foas pcffoas: porque a facili- · 
dade ainda que feja prodiga no aco-:-
lhirnenro das partes,fempre ganhou 
o animo de muitos; & a feueridade 
auara de autos & palauras fempte · 
perdeo com rodos . Do modo do 
qual tratarnéco, afsi ndl:a como em 
outras vezes que elRey de Cochij [e 
vio com Lopo Soarez,dízia entre os 
feus,& aísi a algús officiaes da f~ito ... 
ria d'elRey, de que fe elle moíl:raua 
amigo.: Lopo Soarez trarrame ~ foa 
vontade,& por i(fo eu farei a minha 
na feitoriad'e!Rey de Portugal: & 
Affonío d'Alboquerque trarrauamc 
á minha,& por iffo fazia guãto que-
ria em meu R eyno. Paffados os pri-
meiros dias da chegada de Lopo 

·da carga da efpecearia. A qual con-
dição era pelo contrario em Lopo 
Soarez: por fer hum homem graue 
& feuero,que [e dobraua mal a dl:es 
artificias de cõprazer. E he tão pre. 
judicial & cuíl:ofa efl:a feueridade & 
fecura naquelles, que hão de gouer~ 
nar, que maes perdem em feus ne_ - . . ' - . ., -

Soarez: veyo dom Garcia de: Noro-
1 ba, que ( como atras eícrellemos) 
Affonfo d' Alboquerque efpedira de 
Ormuz cõ po9eres de gouernador, 
pera fozer a ~arga das naos , & fe vir 
pera dl:c Reyno com dia.Por razão 
dos guaes poderes, & qualidades de 
fua peffoJ, não fabédo ainda a noua 
da morte de fen tio Affonfo d' Albo-
querquc, qu~rendo elle ordenar & 
mandar n::is coulàs da carga :· ouue 
entre elle & Lopo Soarcz algús deí-
goíl:os, & -muito rnayores com a 
noua; que Simão d' Andrade leuou 
do falecimento de Affo nfo d' Albo-
qúerque, éj não rard~u moiros dias. 
PorÇiue cbegádo Simão d' Andrade 
maes embandeirado; do que con-

" uinha a hum homem:> que leixaua 
feu capitão morto: Lopo Soarez o 
r~cebeo com táto prazer ca~no elle 

tn1Zlí2 
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Liuro Pri.meiro · · -r.1 ..., ro. ~. 
t~aiia nas bandciras·: & arrelh:iria 'ínorij:nas quaes villas queforão f6 :.. 
que tirou, qne não pareceo bem . ra da fortaleza, ou ue pouca decen·· 
a

1 

muitos. Peró que algús, que ift<? .ça, polos agouros cfe!Rey, de que 
não louua'rão ·a Simão d' Andrade, {e elles ás ve~es férnem por defculpa 
porfoa parte defpois o defculpauão :, de fuas deícon6.anças. Do. qual'por ... 
~ izendo q9e tinl!a razão de paren; to. Lopb Soarez efpedio. Simão d,'A1' 
refco com Lópo Soarez, & de Af- drad~ em húa oao groífa , que foile . 
fónÍO d' Alboquerque muitos aggra- · a Baticalá ~arregar de mantit1~entos, 
uos. D~s quaes coufas J & doutras /!X. os leuaíle á cidàde Ormuz, por 
deíl:a qualidade fe caufou; ·que con~ . eíl:ar desfalecida: delles:& ern o mo-
fiado dom Garcia nos meritos de do de col}trattar com .a gente da 
fua peíToa, & auorrecido do modo terra, dl:ando Simão d' Andrade re~. 
qae' Lopo Soarei tinha no fe~ def-_ colhendo e~es mantimentos, fe. 
pacbo,por não auer maes 'defgG>íl:os: leuanrou~ hú a.rroido, em qu.c fo.râo. 
[e partio pera eH:e Reyno, trazendo morros dos noífos obra de vinte & 
ainda payoes vazios de pimenta na quatro peífoas. Lopo So<trez vinde;> 
foa nao. E em foa companhia vie- feu caminho pera Goa, & fendo fa .. 
rão por capitáés das . outras, Pero bedor deíl:e cafo'per Iorge Mafcare-" 
l\1~fcarenbas, dom Ioáo d'Eça, Ior- nhas, q elle topou ao monte bdij, 
ge de Mello ~ereira, Francifco No- chegado a Baticalá,romou por farif- -
gueirn: & afsi ~eyo hua grande ca- fação delle entregarélhe os. d,a terra 

' mada de fidalgos & qrnalleiros, que dous Mouros velhos,dizen~o ferem 
naquelletempo erão a frol da li-idia, elles amores do arroiao, que Gaufou 
criados .na efcola do Vifo~Rey dom aquellas mortes. E porque Affonfo 
Franciíco d' Almeida, & dei: Affon- d' Alboquerque trazia a máo fobre _a 
fo d' Alboquerque: em cujo tempo c~beça dos Mouros maes afpera em 1 

os homés tinbão por honra os me- · fatisfaçáo de qualquer fangue q der-
. yos, per que fe .ellà ganha, . & não ramauão noffo,não recebéo a gente 
tra~tos, per que fe . acquire fazcn- bem e{b difsimulaçáo de Lopo S().a-
da , que dali por diante fe come- rez: porque como os Mouros faó 
çárão vfar mui foltamente : ~om manhofos, algúas 'vezes conietetll 
<jUe as coufas .do dl:adó da India to~ eíl:es crimes, por tomarem experiet1-
111aráo hum termo, declin'ãdo maes eia· da condição do nou'? capitão,& 
cm cobiça de húa coufa, gue da ou- quádo vem que não acode com fer-

. .tra , com que eíl:ão poíl:as , no que ro a eíl:es prime~ros defmandos, to-:-
.ora vemos. Def pacha~as eíl:as úaos mão licença pera cometer .mayores 
pera dl:e Reyno , onde chegar~o a iníultos.Chegado Lopo_ Soarez tan-
faluamento,: totnoufe Lopo Soa- to auan~e c~mo Anche,diua, já no· 
rez pera Goa,& de caminho paífan- mes de Feuereiro, onde fe acolheo 
,ào per Calecut, fe ~,1() com o C>ª: c.om hu~ tempo que lhe deu,paílda- . 
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1' . ' 
do e\le ·~ efoedió dali dom Aleixo e A P I 11 V LO 

1 • 
de Mene[e; filho do conde de Can-
tanhede por capitão mor de certas 
velas, mandandolhe que def{e húa 
vilh á cofia de Arabia, & foubeffe 
àlgúa noua da ármada dos Rumes, , 
& dahi [e foífe üiucrnar.a Ormuz. 
Em companhia do qual foráo ~íl:es 
capitães, Chrifiouão de Briro,Fran-
ci{co de Tauora, d9m Aluara da 
Silueira, dom Diogo [eu irmão, 

· Nuno Fernandez de Macedo, Alua-
ra Barreto, Ioáo Gomez Cheira-di-
l'Íheiro. d qual dom Aleixo por a-
char os tempos contrariós por ir Já 
hum pouco tarde, não pode ~mdar 
naE:1uella cofia d

1
a Arabia , .& foi in-

uemar a Ormuz, onde ' aílentou al-
gúas confas da terra, & aífo.ífegou _o 

· -animo dos Mouros, vendo a gente 
que Jeuaua : porque· pela morte de 

· Afroi1fo d'Alqoque'rque,que os me-
tera debaixo do noífo·. jugo, orde-
nauáo de Ce liurar delle , como feze-
ráo, fegundo veremos a feu tempo. 

· Afsi que nefl:a viagem não fez dom 
Aleixo m~s, que fegurar as coufas , 
<la 'cidade & fortaleza noifa : & tra...; 
balhar afsi per terra, como pflr mar, 
(per meyo de álgús Mouros que el-
Rey de Ormuz a iifo mandou) [a. -
her o eíl:ado da armada_, quç o Sol. 
dão mandaua á India,, de que auia 

àifferemes nou"s , & com as 
.maes.éertas que per eíl:e mo 

do pode auer,tanto que 
. o temp~ deu lugar/e 

part10 peta a 
India. 

![ (omo Lopo S oarez., deJPach~ 
· do Fernão Perez., co hua ar-
: rnad.;i per a á (hina, pelo reca-

do que lhe elRey dõ Manúel 
~ mandou dejfe R~yno da ar- . 

1' 

1 

1 ( 

1' 
1 1 

I' 
1' 

1' 

1 

1 ' 

1 ' 

_ mada, que o Soldãodo. Cairo 
faz.ia pera a lnclia:flle Lopo 
S oarez.partio co?ti húa grojfa 
frota pera o mar: Roxo em 
/Jufaa defta ~rmada. . 1 ( 

1' 

1 «~~?~..r..ll Efpois que Lopo Soarei 
,;rJ . . · deu aquella viíla ás for- 1 ( 

1· ~ à" - l 1' ~~ . ·.;z.:t~ ,._,;· ta ezas d-a cofb~ Malabar, 
& mandou prouer a de 1 

r · 1 · Ormuz, a1si per Simão d'.f\ndrade, , 
como per as naos de 'dom Aleixo, 1 ' 

deteuefe em Goa os dias necdfarios, 1 ' 
em quaI}tO deu ordem ao gou·erno 1 · 
da cidade, & deíi tornoufe a Cocbij 1 ' 
ter o inuerno: no 'qual tempo def- 1 ' 
pachou Fernão . Perez ,) d' Andrade, 1 · 

pera fazer foa Vi;lgem á China : d~ · 1 ' 

qual a d i~nte faremos relação.1 E e1n 1 
todo aquelle inuerno afsi em Cochij I ' 
como nás outras forr.alezas1 mandou 1 ' 

fazer grandes apercebimentos, pera 1 • 

como vieíTe o verão, partir pera e 1 ' 

mar Roxo: por dh fer a coufa ClU 

que 1he elRey rna11dàua primeiro, 
entender. E a maes principal obra 
que mandou fazer , foi acabar cer-
tas galês & naQios de remo,quc Af-
fonfo d'Alboquerque já 'tinhá prin-
cipia.do, afsi em Calecut como em 
Cochij: por Íf:rem ,os maes prouei-.._ - - · -· - ----· --- - .,. tofos 

1 ( 
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toío-s naoios pera nãuegaç:ío ~o e~ & ,Friciíco de Souía Maneias de al..: 
fireito do ,mar Roxo~ónde .elle efpe- cunha filho de Iorge de Soufa. Dos 
raua wmar.Andãdo nó qual apáce, qua~s os primeirm dous chegarão 
biú1 er1to,fobre~1cyo chegar h,l'1a nao á India hum rnes defpois dG Diogo 

· defie Reyno, cz,pitáo · & mdlre hG d'Vnhos, & os outros fo perderão 
Diogo d'Vnbos, home.m diligente nos baixos de faõ Lazaro, de que 
nas coufas do mar, o .qual partira fômente ·çfcapou Francifco de Sott-
ddte Reyno a vinte quatro de Abril fa,& a foa gente. E Ioáo da S1lueira 
do anno de quinhentos & dezafeis com maHos qLiebrados efcapou mi-
defpois de fer parrida a ,arniada que lagrofamente daquelle temporal, q 
aquelle a111io elRey defpachou pera caufou ínuernar aquelle· anno em 
a Indi~. E teu e . tanta diligencia & Qtii}oa. Lopo Soarez como vio o 
dica em foa nauega,ção, que chegou tempo paffado em g eíl:as tres naos~ 
primeiro hum mes que as naos, que que folccião, ppdião-ir á India , pa..,. 
partirão ante delle. A cauía da qual recendolhe que inuernauáo eµ1 Mó 
partida foi por vir recado a el Rey çambique, [em faber a fortuna que ·· 
per via de Rodes , como o S~ldáo , paffarâo, enuiou a Rodriguo Eanes 
do Cairo tinha feito húa ·groíb ar- · em hum-.nauio que as v.ieífe buícar~ 
mada em(o_porto do Suez. do mar mandando dizer aos capitã~s que o ,, 
Roxo: 3_.qual eíl:aua de todo preíl:es foíle~ cfperar á ilha Socororá, por 
pera partir pera- ~ India. E poíl:o que quánto dle fe.ria com elles em tal . 
ao te;npo que dle LopoSoaréz par- tempo, datJdolhe conta do que lhe 
tio deíl:e Reyno, [e dizia de.fl:a arma- elRey mandaua fazer por razão da 
da, & dRey lhe mandaua que en- armada do Soldão. Efpedidp eíl:e 
traffe no "n1ar Roxo , não fe auia a nauio a grão pre.ffa,deu carga a qua-
nqua por tão certa, . nem fe fobia o tro naos que eíl:e a1)1_10 vieráo .coni 

' numero de velas, & outras particu- ef pecear.ia, quelhe derão algum trai" ". 
'laridad.es, que per eíl:e Diogo d'V- · balho,por falecer ndl:e tempo Dio,.. . 
bhos elRey mandaua dizer a Lopo go .Mendez de V~fcoücellos, ·que 
S,oarez, & _o que . fobre iíT9 fogo fe- feruia de feitor & capicão de Cochij: 
zeffe. Per o qual Diogo . d'Vnhos, dos quaes cargos proueo_, a Louren-
,fobbe que ante delle eráo partidas ço Moreno de feitor, por o feru,ir 

. dnco i1aos, de que era capitão mór dantes, & de capitão a Aires da SiL-
Ioáó da Silueira trinchante delRey , ua:Ficando Lopo Soarez defpejadó 
dc>m Manuel, filho de Fernão d.a do defpacbo ddlas naos ·, fendo 'j~ 
Silueirp, & os capitães das outras a eíl:e tempo chegadu pom .A:leix'â· 
erão Affonfo Lopez d' Acofra. filho àe Ormuz, onde inuernou : pe:t Q 

de Pero d' Açoíl:a de Tomar,& Ga~- qual Coube maes p.,articularmente da,, 
«:ia d' Acoíl:a feu irmáo, & Antonio armada do Soldão [er partid-a dQ 
oe Lima filho de Fra1~ci~~o Ferre!ra, . peno de Suez, fe part!o de Qpd~i), 

' A .4 per~ 
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,. TJa 'Terceira <J)e·cada 
pera Goã~ ·onde poÍ' .já ter prouidas 
reda las coufas; afsi as neceffa~ias pe- , 
ra fua viagem , como pera guarda 
d~s fortalezas da India, {e dereue oi-
to dias fômente : & partio ~fali aos 
01to de Feu«~reiro do anno de qui-
uhegtos & dezafeis, leuando búa 
frota de trima· & frete ve1'1:s entre · 
na os de alto bordo., galês J galeo-
tas, nauios latinos , & outros 4e ~c
mo. Os capitães das quaes erão dó 
A !eixo de Menefes , dom Ioão da 
Silueira, & dom Aluara frn irmão, 
Jorge dé Brito, &, ~opo de Brito f~u · 
irmão, Affonfo Lopez d" Acoib, & 
G arcia d'Acoíl:a [eu irmão, dom 
Gonçalo , Coutinho , Francif co de 
Tauom, Gaípar da Situa , Antão 
Nogueira' · Aluaro Barreto, Aires 
cb Silua, G0nçalo da SilL1eira , Pero 
Lopez ·de Satnpayo, Duane de 

· Mellc, Antonio Ferreira, I-Iíerony-
mo de Soufa. ; Pero Ferreira , Anto-
J1io de Miranda.d'Azeuedo, Anto-
nio d'Azeuedo, Fernão Gomez de 
lemos, Chriíl:ouão de Soufa , Ioão 

' de Mello, dpm Alaaro de Caiho,' 
Dinis Fernandez de Mdlo, Lopo de 
Villa-lobos ,. Franci[co de Gá, Lou-
rc:·11ço de Cofme, Ioáo ·d' Araicle, 

_ ·Gomez de Souto-mayor, Lomenço 
:Godinho, Bafbão Rodriguez, Fer-
não de Refende, Antonio Rapofo, 
Diogo Pereira, Ioáo Fernandez Ma- · 
.~abar,& Ioão 'Gomez Cheira-dinhei 
ro·. Na quJl frota lcuaria mil & du. 

,.·zentos homés Portugnefes, & oiro 
centos Malabares, a füra a gente do 
mar, que feriáo outros oitocentos, 
·Chegado ~opo. Soarez á ilha Soco-
L . -- -·. - . -· _, -- . ·- . - ·--

•"' 

t _,\(J 

corá, do dia de foa partida a vinte 
dias, não fez m~cs dCEença que em 
quanto tomou aguoa & lenha, f~n~ 
nel la achar recado das naos que ma 
dJrJ. bufcar, & dahi fe parrio pera a 
cidade Adem : onde o cap1rão Mi-

. rámii-zam, que a defendeo a Affon.-
fo d' Alboquerque (como a tras·ef-
creuemos)o recebeo. cõ muirn feíl:a.: 
m andádolhe logo entregar as chaues 
.dctlla, &.di?-ençfo q a queria ter em 
nome d'elRey de Portugal,& q ou .. 
tro tá~o fez era elle aA ffonfo d' Albo 
querg,fe fora· boiné de'algúa boa cõ 
clufaõ: mas como era maes amigo 
da guerra , que da paz ., não gui[era 
aceitar nenhúa de quantas coufas lhe 

_ offereceo,& por...iíTo determinoa de 
fe defender delle: & outro tanto fe ... 
zera dos Rumes, éj po 1co}-.dias auia 
q eráo partidos dali bê efcaburados .. 
A caufa de fie Mouro tão leu emente 
fazer eíl:a offerra a Lopo Soarez, foi 
temendo tão grande frota,& não fe 
atreuia a defender a cidade cõ hum 
ped.:iç<J do lanço do mmoem terra, 
q. lbe derribou Raez Soleimão capi: 
tão mor da armada do Soldáo, que 
Lopo Soarez fo bufcar : o qual auia 
pouco. q íe dali fora,& dera húa ba-
taria á cidade, cõ que lhe · ~erribou 
aquelle lanço do muro: & recebido 
muito d~umo, íe tornou recolher 
pera dentro das portas do eíl:reito: 
do qual logo daremos razão. Lopo 
Soarez védo·a facilidade,com q eíl:e. 
Mouro lhe entregaua a cidade, fez . 
fondaméro de á·wrnada tomar pof-
fe della :-por lhe parecer q leixando 
~ogo al~ àlgúa , gen~§ , ~c~ua com 

maes 



Liuro Prir:~eiro 
' 1 . . -· . - '· . 

n1á~·s pouca pera cometera armaL~a dom lvianuel. Ao Cegninte día, que 
do·Soldáo, cá rcparrindofe cm duas eráo dez de Março, paílàda a noite, 
partes, ficar.ia frm ~of ças pera cada em q fe perderáo eí!as doas velas, ._ 
bGa dellas , & podia perder ambas foi o vento tão foriofo,quc defappa.-
e{las c.:_mprefus. Finalme~1te por não receráo . ~ 1ao faó P.edro,capiráo dó 
dar lugaraque.a armada do Sold.áo loáo.da SJu'eira_,em q ia o ernbaixa-
foffe auifadade fua ida, não fe de. dor f\1atthe.us, & a do capitão Dio-
teue, maes, que em quanro o capi- go Pereira, em q í'á_o trezentos Ma-
tâo da cidade lhe m~ndou refreíco la bares, & rn uitas mdnições; d1 for-
~le mantirn entos da terra, & lhe deu nma dos quacs veremos a diante. 
quatro pilotos pera a nauegação da- Lopo Soarez, paqàda a furia do v·i-
quelle dheito. E ef pedido dclle, fe to, mandou tom~r as velas , por ef-
partio per~ o e~reito, mandando perar dl:as guatro peças,' que achaqa 
diante algus namos de remo , que menos da fua frora : & quando vio 
lbefoffem tomar qualquer vela,que que tardauáo Cem faber de foa fortu-
acbaílem nas poiras do dheito, por na, parecendolhe que todas quatro 
i1ão fer fabida fua ida : os quaes. na- feguiriáo búa conferua ·, por ter da-
uios ~quando elle cheg0u, rü1háo dà regimento géral do que cadahú: · 
tomado tres_ velas, a que_ charnão · · a ui.a de fazer apartandofe delle: fe;. 
marrnázes.E parece que dom Alua- guio fua dei-rota via da ilha Cama-
ro de Calho filho de Efteuão de'Ca- r_am , peró que teueffe já noua emi 
firo capitão de búa galeota, que to- . Aclem ferem os Rumes partidos da 
mou hum ddles : carregoufe tanto li; temendo que como os. Mouros 
de roupa que achoú nelle, que com fempre falão pouca verdade-, podia 
hum pou~o de vento, que fe aquella ait1da ali eíl:ar algúa parte da arma~ 
noite leuani;oo,a fez çoçobrar f~m f e da delles. E chegando na . paragem : 
[aluar peffoa algGa . E ent~e as de · da ilha á viíl:a del.la, mandou duas; 
11ome,que fe ali perde\áo com Jom , caraue1las que lhe foíle1n Caber fe , 
Aluaro (que per tddos teriáo qua- efbuáo ali: as quaes trouxerão reca .. · 
renta) foí Iorge Galuáo filho d<1: do não auer . ·' rail:ro deUes , com at 
Duarte ~aluáo , que 'ia ali por çm- qual noua poso roíl:ro no caminho 
baixador pera o Pretle Ioão. E ªfsi: da cidade_ I udá, :el}'l que t.eue , affaz 
fe pe·rdeo a naq , çapitáo Antonio trabalho. Porque faltarão os ven .. 
Rapofo, em q !~o trezentos & ran- tos p9r dauante,qbe o detem:ráo do 
tos Malabares, & {ette ou oito Por·1 ze dias por · eptre muitos baixos de" 
rngucfes, com toda a pedra & cJl q ilhas, que trazião os pilotos afforn-
ktlauão pera a fortaleza', que Lo~o bradós, & canfados de açdarem to- · 
-Soarez mandaua. fazer em a ilha do o dia corri a,fonda na· mão: por 
.. Camaram, ou onde lhe n1elhor pa- · [e náq fiarem muito na piloragen1 . 
rece!f e, c~n~orine ~ tCn~áq d' e!Rey. dos Mouros,qu~ l~u~~~º: ~t~~a~~~ . 

. .) 



ena 'Terceira Decada 
no qual trabalbo:veyo 'dar narmada 
hum bàrco pequeno, a que os Mou 
ros dahi chamáo gelua, em que yi-
11hão cer_cos homés cbriifláos, os 
maes deUes Venezeanos , & os ou-

.. tros daqudlas p;incs, de Ir~lía, todos 
ofliciaes mechanicos da obra ·do 
mar : os 

1

"Ju~es vinhão fugidos de 
Judá da armada dos Rumes , & de-
rão n~uas do dl:ado em q ficauão, 
~que elles farão tomados per má-
dado do Soldão em o porto de Ale-
xandria de ~lgúas naos, e] ali efiauão 

, fazendo fua mettadoria. Lopo Soã..: 
rez.defpois que foube· 'delles ? que 
ddejaua faber do íirio &- porto da 
cidade,~ eflado em q ficaua a ar-'-
1nada delles,os m:mdou repartir per 
as naos da frota: os quaes aluoroça-
rão tanto aos noífos com_o qtle cõ-
tauão da pouca força dos 'Mourbs, 
que com e~e prazer fobreueyo bom 
tempo, .gue pos a noífa_. frota em 
poucos dias no porra·de- Iudá. Do 
fitiõ da qual & afsi do principio &., 
fundamét9 defia armada do Soldáo, 
& do éj paífou defpois q {~armou, 
& pareio dó porto de Suez até fe pór 
no dl:ado em que eftaua , .faremos 
!ela~ão nefie feguinte apitulo. 

e A p I l v -L o III. 

! Emquefedefcreueo jitzo da 
çidade 1 udá, (5 o fundamen-
to de húa armada qH(o Sol-
dão tinha enuiado per Raez. 

, Soleimão feucapi~ão mÓ'r, q 
ejf au'! naquel/1.1- ctdade_ J 14dá. 

•• • - •· . •• '"-J' -- - - - ... - -
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Cid.ade Iudà ( oJ,i 
'· '- .Gidá , COll\0 lhe 

algús Arab,ios cha .. 
mão,) dl:á íiruada 
na terra de Arabia 
Fdi'x,em altura do 

Norte de vinte: & hú gráos & meyo, 
o gual fitio he mui eíl:erile fern . ter 
em li hum ramo verde, por roda a 
fua ribei~a fer hum enfie areal , & a 
terra efcampada fem amparo dos 
ventos N_ones & / Norddl:cs, que . 
a efcaldã,.o, E perp gue a terra per 
uarurezafeja tão efierile , def pois da 
morre de Mahamed que Mecha 
ficou p.or caía de fua q.bominaÇão_, 
e] ferá ddle lugar a~é dpze leguoas, 
pouoaráo os Mouros dl:a -cidade, 
por fer porto 1 conueniente pera os 
feus fecazes que habitarão todas a-
quellas partes , da entreda & faida 
daqudle _mar Roxo, & afsi por cau-
fa do cõmercio da éfpecearia, gue 

- por fer a meyo caminho daquelle 
eil:reiro fezeráo a tal efcala . Ver-
dade he que dizem os Mouros que 
no proprio lugar ouue,,..já húa ci-
dade llobre:doode algús dos noíf os, 
que entendem em as coufas de 
geografia, querem dizer sue efl:a 
cidade ferá aquella a sue Ptole-
meu chama Badeo regia , a qual o.' 

. .~ I - ., 

pm1ao nos. nao approuamos . Pôr-
que a terra be rão eíl:erile & feca,. 
que a aguoa que bebem de hús po .. 
ços, lhe v~m dahi :i fet~ leguoas de 
hum lugar chamado Benibáçan, & 
-he táo cara na cidade, que cufia húa 
carrega de camélo della hum qua·r-
to de çruzad_~ • E [e acerta de con"': 

correr 



"' · Liz-tro, Prin.1eiY.o Foi. 6 , 
éorrtr rouit~ 'geilte 11õ têrr}po q per a de baixo, & tod·a o outro circuitÔ 
ali paffa algú~ ar;nada , do . Soldão, he chêy0 dos baixos que diúemos. 

, val húa carrega hu crnzado. E maes A cidade parte delta he de boas ca-
tod.a aqlla comarca he·meya deferta, fas ~e pedl'a & cal , & o de maes de ; 

' donde parece fer coufa nonamente taip~ & barro, & auia pouco tempo 
poooada dos · Mouros, .Pºr [er tá.o · q cõ temor noffo, da parte dq mar 

' vizinha á foa cafa de Me~ha : & por tinha começada húacé~ca do muro. 
autorizaré maes o lugar, dizem fer E no principio ddie qua.ndo entrão , 

' coufa mui antiga, & moftráo fóra por o fegundo cotouelo, que, a terra 
da cidade hü,1nome, em que dizer~ faz, tinhão feito á n1aneira de ba-
dl:arem fepoltados Ad~o & Eoa. A luarte, em q e~aua a[entada algúa 
cidade Badeo, de que Ptolemeu fala artelharia, pera offender a quen1 

' a noíf o parec~r , he húa pouoaçáo quifeíle ir auante . A Ínayor partt: 
· que eíl:á maes a baixo em altura de dos moradores· da qual cidade eráo 

vinte graos,em que elle íitua Badeo: mercadores, por razão das mercado 
ao qual ~ugar - chamáo os ~.1ouros tias que ali concorrião, afsi'per en-
Xerefem, onde haml1ita copia de a- . frada como faida, & a outra gente 
guoa,&·ainda hoje apparecem duas era dos 'Alarues da terra ; & todos 
torres ~migas da grãde pouoação q viuiáq atemorizad~s dos Baduijs do 
~li foi~ E logo maes adiante eíl:á oa- campo, qu-e ás vezes de ' fobrefalte> 
tra cidade chamada Confutá coufa entralláo a 'cidade, & faziáo danó.e> 
mu~ antiquifsirna , & em que appa- por a roubar ante que ella fo!fe cer~ 
·recem letreirqs~qu.e ninguem Cabe cada. A qual cerca do muro fez Mir 
ler, & ora he mui celebre, por o fer- Hoc'em, o capitão do ... Soldáo que 
tá-o della começar dalí por diante a dó Francifco d' Almeida. Vifo-Rey 
fer mui pouoado de lugares, o que á da India desbaratou em Dio (como 
terra atras não tem, E tornando a atras efcreuemos). E porque eíl:e fett 
dh:rile Iudâ, o porto ·ddla he hum desbarato náe> fomente caufou cerJ. 
pouco brigofo pera qt;1em a quifer . car elle eíl:a cidacle , mas ainda faz~r 
demandar cor11 máa 'armada, por o Soldáo outra armada contra nós~ 
não poderem chegar a elle per ef pa- que era aquella ;que ali eíl:auà : fer~ 
ço de húa grande leguoa có b~ixos nece!fario fazer relação de tudo, pe-' 
fX, rdhngas que tem : per os quaes ra melhor ennmdimento da hiíl:o} 
não pode nadar em,muitas partes hú ria. Mir Hoce1n v'endofe que co~ 
bateL & de maré vazia fica húa pra- aquell~ .desbarato de _Dio, ·ficaua · 
ya de area, per que podem pafle1ar. fóra do eíl:ado & poder com que 
Sô1nente tem hú canal, per que a ci- entrou na India,p9íl:o que _na mor-
dade [e ferue, da figura deíl:~ letra, S, te de· dom Loure11ç0 & feito do 
ficando ,a pouoaçáono fim da pon- Dabul tinha bem Cernido ao Soldão,' 

. ta de c,!ma,& ~ en~ra~a ·do canal ~!?. & na boca dos ~101J.ros da India &' 
-· .. · ~ Cairo 

, .:: .. -"" 
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Cairo , era loúl.1ado d.e .. c:aualleiro & , ourrns i;n~rcador.ias de

1
Cambaya., q 

capitá~:nãooufoudetor~arnaq~el- , carregou tres naos: aando - todos 
le efiado aQte a prefença do Soldão. como quem_ fa,zia efmola mui. a. 
E com.o era homem prudente cui- ceita a Deos, por ferem defenfaõ do 
dando110 modo que reria pera fere- corpo do ícu Ivfahamed. Finalmen-
Hiruir na graça dcI'le: achou que ne., .te chegado Mir Hocem com eíl:as 

_ nhum ~he -feria maes leue & facil- tres naos a Iudá em companhia .ddu 
. . que efie,Jimular zelo de virtude,ca- tras naos de mercadores, foi' recébi--: 

_. pa qu_e (.obre imereíles proprios, & do com grande fdla & prazer de 
foi deíl:a maneira. Per algúas '{ezes · todos' , Cabendo o, propoíiro que 
que · reue pratica com Mdique Az leuaua: porque cer.cando ~11.e a cj~ 
capitão deDio,& afsi -com elRey de dade, não fômente ficaua fegura de 
Cambaya, & outrns feus ' capitães, noílàs ~ armadas, mas do concurfo . 
~ezlhe crer 'que fegúdo nofTas arma.- · 9os Moµros B.aduíjs do campo,.que 
das andauáo fe11hor-as daguelle~ ma- os auexauáo . E por fe reconciliar 
·res', üão feria muito cometermos~ com o .Soldãó, efcreueolhe logo 
entrada do mar Roxo,& tomarmos como começau'a por mãos á obra, 
a cidade Tudá~ porto muito perto per na qual não fôme1Jte teuera refpeito 
que podíamos 'ir a Mecha, & dahia ao feruiço de De~s ~~las ainda ao 
Medina roubar o corpo do Íeu pro- feu: porque com cercar aqudla ci-

. pheta,& o termos em noffo poder ao · dade, elle:a fegur.aua de _nós, por an-
1nodo que elles tinháo a cidade Ie- · d~rm9s mui fenbores de rodos a-
l'Ufalem, que era a cafa de toda nof:- qu elles mares & portos da India, & 
fa crença, cuja romagem era hui:_n 1naes dos alarues do campo, & fo-

. dos may'ores rendiméros que o Sól- bre tudo fi.caqa dia com hum jug0 
dão tinha. E porque elle fentia que perafe não rebelar mies contra elle, 
pór feus peccados Deos lhe dera a-: como nrnitas vezes tinha feito . Cá 
quclle caíl:igo, em o desbaratarmos, foa tenção era . tanto que · cercaífe 
por fen feruiço , & de feu pr?J?heta a cidad5:!, fazer húa fortaleza pera a 
Mahamed:elle fe queria dif por a cer2 fojugar : & não , começau~ logq 
carde ~uro -a: cidade Iudá, & [e pór nella, P,ºr não dar fufpeita de fü~ 
:pella te acabar aqudla obra,& a de- te~çáo "aos moradores, & . poder. 
fender,. fe lá quifeífemos entrar, & lbdáo ir~ mão á iífo, em quanto 
pera iffo aiuia logo-de mandar recà- dlc não tinha maes gente comíi-
do ao Soldão que lhe mandaffe of- go: por tanto lhe pedia qu~ o pro-
ficiaes, que lhe ajudaflf:!m fazl:r eíl:a ueffe com officíaes & gct)te,que di-
çbra! Pera a qual per via de petito- nheiro & cabedal dle vinha proui. 
rios afsi d' elRey ~~ Cambaya ,como ~o pera toda-obra,& os mr~cad0res 

, de Melique Az ,& de muitos nobres; da cidade . querião contribuir té fe 
~ju~rou t~nta ef p~~e~r~a,, roupasi ~ · de todo acabar-. Fi11alme11te c_om 

eíl:es 
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dles & outros engânos, tanto "ado-
çou o animo dn Soldão,éj o proueo· 
logo, & maes mandou ,com mui[a 
diligencia fazer outra an~1ada no 
porto de Suez, pera ndla tornar a 
mandar elle Mir Hocem á India. 
Aconreceo que andando cHe Mir 
Hocem na obra dos muros da cida-
de qu~ era no tempo que Affonfo 
d'Alboquerqu~ fazia a fortaleza d~ 
Calecm, veyo ter ao porto de Iuda 
húa nao de Mouros carregada de 
mercadorias, a qual panira de C<lle-

. cur.E por razão das noífas pazes,per 
licença de Affonfo d'Alboquerque 
vinh~o muitos Mouros nellas, pera 
affentarem ali vim:nda, os quaes 
viuiá~em Calecut,& Affonfo d'Al-
boquerque P?r elks defpejarem a 
terra, lhe daua algúas franquezas, 

. principalmente aos· q leuauão mo-
lher & filhos. Calif, gue alsi auia 
nome o capitão daguella nao,conio 
era coíl:umado vir da India áquella 
.cidade com . mercadorias : quando 
vio que a cercauão, por ver a obra, 
foi lá hum dia onde os officiaes an-
dauão lauratido no muro, & acer-
tou de [er em tempo que eíl:aua Mir 
Hocem pre[entc . O qual vendo o 
Mouro Calif, & fabendo delle fer 
capitão daqudla nao que chegara, . 
pergumoulhe pelo noílo capitão 
mór : ao que elle ref pondeo que o 
leixaua em Calecur fazendo húa for 
·taleza . E porque dle a gabou de 
muito forre, tomou Mir Hocem 
diífo tanto defprazer,por ferem pre-
fença dos pedreiros que laurauão no 
muro, que diffe contra o Mouro 

Calif: Porque ajas eíh por inaes for·' 
rc que e{fa que dizes, ni & oç de rua 
nao trabJ!hareiS , aqui hum pouco. 
E afsi como o Mouro dl:aua veíl:i-

; 

do bem trattado, & os que co1n elle 
vinhão, mandou acarretar pedra & 
cal & fcrnir ão na obra até noite, Íe-
gundo elle def pois contou aos noÍ-
fos, quando tornou a Calécuc , di-
zendo p::idecer aquellc trabalho por 
louuar as coufas dos Porrngue[es. 
O Süldão porque pera a armada 
que ordenaua fazer, n.áo tinha ma-· 
deira, por a não auer naquellas par--
tes do Egypro, per meyo ( fegundo 
fe diffe) dos Venezeanos, ouue a 
das montanhas sk Efcandalor, que 
crão do eílado do Turco, com 
quem elle encáo dl:aua cm rompi-
memo de gaerra . Da paífagcm da 
qual madeira pera Egypto foi elRey 
dom Manuel auifado ante da par-
tida 'de Lopo So~rez pera a . Inqia:-· · 
porque bum frei Andre caualleiro. 
da ordem de faõ Ioão de Rodes de 
nação Portugues, que era cqriferua·- -
4or da mefma ordem, qÜe por--p_ar-· 
te d' dRey dom Manuel fazia lâ'a& 
coufas deíl:e Reyno , lhe mandou 
efia noua. E maes qlle o Soldáo in-
clinado de quão mal fuccedeo ~ 
fua armada na India , fazia grandes 
tyrannias & males aos Chriíl:áos da 
Em·opa,que andauão naquellas par-
tes: quaíi como quem· queria fazer 
ve~dadeiro o q.uc tinha efcritto ao 
Papa per o padre frei Mau'tos, que 
veyo a eíl:e Reyno (como a tras ef"". 
·creuemos). Sobre o qual negocio d 
Rey dom Fernando de Cafidla má-: 

· dou·a 
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dou a dle Soldáo Pedro Martyr fe- no Cairo, por fer menos cuíl:ofa de 
gundo elle cõra em hú rrattado que leuar em camelos: ·per eípaço d~ 
fez tldl:a. fua peregrin::içáo c.1ue anda vime l~guoas,cõ_algCr5 officiaes Leua 
imprdTo cõ fuas obras:& eilas mef- ~ tifcos,éj tomou das. naosd~ toda !ca-
rnas coufas efcreueo á religião de lia,éj efiauão em A lexãdria,em breue 
Rodes bú caualleiro da ordem,Chi, acabon vintaíere velas.No qual tépo 
priano de nação, que rambé andaua com fama ddta armada,<} o Soldáo 
no Cairo : & a,Ísi os. padres do mo- · queria mãd~r á India , fe veyo a_f<;u 
íl:eiro de fama Carharina de monte feruiç? hú coffairoA·rinha gráde no 
Sin,ai . As quaes nouas vindas per me naéjlle arcipelago das ilh:as de 
camas máas, não , fômente <lerão Grecia: do qual queremo~ fazer par-
auifo a elRey dom Manuel pera me ricular relaçáo,por fer o q eíl:aua em 
lhor prouer nas coufas da India:rnas Iudá,quádo Lopo Soarez chegou. E 
ainda farão caufa que a mef ma reli- també por caüfa d' ómro q andaua 
gião de Rodes fez hú::i armada ma- cõ elle, çÕ o qual auemos de conti-
yor das que ordinariamente fazia nuar parte della noffa hiíl:oria : por 
cada,a.nno, a capitania da qual deu fer aqUcdle Coge Sofar o da cidade 
ao dito frei Atidre confernador, que Dio,peífoa principal na morte d'el-
ddpois foi Bailio da· ordem neíl:e Rey de Cãbaya,em répo do gouerna 
Reyno, dignidade principal entre dor Nuno d'Acunha, como fe verá 
elles. Em a gpal armada emrauão em feu lugar, porq [e veja de quªo 
[eis naos, guatro galês, & feifcen- peqna fortuna os homés v~ a grãdes 
tos homés de peleja,& na paffagem efiados. Segúdo foubemos per pef-
da madeira da Grecia pera Egypto; foas q andarão em cõpanhia deíl:e 
deulhe tal vitcoria contra a armada capitão Raez Soleimão, de éj quere-
do Soldáo_, que fendo vinrecinco mos falar:elle era natural de húa ilha 
velas,em que !ão oitocentos Mame- do arcipelago chamada Mitylene, 
lucosJ& outros mil homés de pele- homem de baixa forte Turco de na-
ja, lhe meteo cinco no fundo do ção, cujo officio era carpinteiro de 
mar, & tomou feis,em q lbe matou nauios & fuílas. O qual por fer ho-
tnezentos Mamelucos. E a fóra eíl:a mem de efpirito, guiz tentar a for-
.obra,quefrei Andrefez per íi, hum runa,metédo[e a furtar em húa fuíl:a 
temporal q defpois deu em as naos que fez per fuas mãos: & deufelhe 
que ficarão, foi tal, q fôrhente efca- tambe1n o officio, que veyo ter no-
paráo dez: parece que como eíl:a ar- me de coífairo en~re os Çeus, Já com ' 
n1adà era contra Porruguçfes, quiz numero de oito fuíl:as, fcis proprias, 

. Deos ~hum capitão ~órtugues co- & duas d' outros que fe, chegarão a 
meçaíle a primeira deílruição della. elle. Lançado daqllas partes da Tur-
Poíl:a a madeira que fe faluou deíl:e quia, como encartado, polos quei-
dãno em o port? de Suez,já la~rada xumes éj dellefazião ao T~rco:vey.o 

'· 
ter 
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terá cofl:a da ilha de Sicilia, onde to que Mir Hccefn ãuia de tornará tL1· 

1
; 

moo húa galeora éj logo efguipotl. dia nella. Leixando clle Soleimão 
Paíl'ado daqui á cofia de Napoles rodalas foas velas repartidas per os 
topou feis g~lês, quatro do mefmo capitães que lhe ajudarão ganha.r a-
Reyno, de que era capitão hum Bif- quella honrra, [e n1eteo em duas 
cainho de alcunha Villamarim, gue galés fómente,müi bem efquipadas: 
ali andaua a foldo,& duas de Geno~ leuando maes de cincoenta cattiuos 
fes,capitães dous irmãos cujo,appel- todos ·officiaes de obra do mar. Ao 
lido era, Gobo: das quaes galés aué- qual o So1dáo recebeo con; honra, 

·do dle vifb, poz[e em fogida á for- & o ·efpedio logo gue foíle tomar 
ça de remo. Villarnarim tanto que ·poffe da armada; que erão vintafei:te 
lhe vio fazer volta, começou de o velàs: entre galês, galearas, & naos 
f~guir com fuas quatro galês, & a- de alto bordo pera mantünenros & 
diantarão[e ndl:e akãço duas deltas . munições: em gue iriáo até tres mil 
canto, q veyo Soleimão a fazer vol- homés,nrnita parte delles Mamdu-
ta (obre elles, & as tomou: & com cos, Arabios, & a1gús arrenegados 
ellas as outras duas onde Villarna- artelheiros. Com a qual frora eUe 
rim foi prefo, & as dos Genoefes partia do porto de Suez, & foi fazé-
por [eren1 maes vagarofas neíl:a fe- do foas ekalas at~ chegar a Adem: 
guida, {e faluaráo. Auida eíl:a vitto- leuando de Iudá em. fua companhia· 
ria: ficou Soleimão tão poderofo, q Mir Hocem, como fegunda peífoa 
andou naquella coH:a d' Apulia fa_ ·da frota per ord~nança do Soldão. 
zendo muito danno. No qual tépo · O Rey de Adem tanto que foube-
emre algús cattiuos, ouue hú moço per o [eu capitão M1ramirjáo, que 
natural da cidade Brinde, filho de hú- tinha na cidade, a vinda deíl:a ar-
Antonio Britime Albanes de nação, mada, partia a grão prdfa da cida-
& de húa Maria Afrita natural da . de Elhach, que he a cabeça do feu 
mefrna cidade: o qual def pois mme. Reyno: & com grande numero de 
nome Coge Sofor aquelle q diífe- Arabios que trouxe, [e meteo nella -

. mos. Finalmente com as tomadias pera a defender. E perô que Rae~ 
elle Soleimão ficou tão poderofo, q Soleimão lhe deu bateria de manei-
determinou de [e ir pera o· Soldão ra q der~ibou o lanço do müro q os 
c:m odio do Torco: com fundamé- noffos virão quádo,per ali paffarão, 
to de o feruir naquella emprefo da querendo os Mamelucos entrar per · 
India. E com eíl:e apparato de velas cõbate: foi táta a mortiodade nelles; 
fe foi ao porto de Alexandria,& d<1li , q .cõueyo a Raez Soleimão apartar-
aílcntou fuas coufa_s com o Soldáo, fe daquelle cometimento , & meyo 

· dádolhe a capitania mór da armada desbaratado [e tomou recolher pe-
que· tinha feiro em Suez : poH:o que ra détro do eHreito á ilba Camaram. 
té füa chegada fompte [~fez e§ vo~ Na qual o Soldáo lhe mandaua que 

-- fczeíf~ 
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fezdfe húa fortaleza~qtfando não to 

· maífe Adem : porgue dali poderia 
fazér a guerra á India,até que lá ou-
ueffe ourra coufa, em que pode{fc 
eilar fegmo de noffas armadas. Po · 
fios na obra da fortaleza, cujo mu· 
ro tinha vinte·& oito pês de largo, 
em guanto.nella rrabalhaua a gente 
comú, ordenou Raez Soleimão de 
entrar dérro na terra firm-e & tomar 
húa cidade chamada-Zeibid: porq a 
gente que ali tinha,er~ muita & ga -
ilaLialhe os mantimentos, & qnan. 
do neíl:e caminho não fezeíle maes 

·que trtzer algús, iHo tomaria polo 
trabalho ddle. Finalmente ficando 
l\1ir Hocem com roda a armada .fa-
zendo a obr.a da forraleza,Raez So-
leimão entrou pola terra dent(o cõ 
a melhor gente que tinha,& tomou 
a cidade, gue era dali obra de doze 
leguoas: na qual fe leixou dhr algús· 
dias,por achar nclla muito esbulho, 
& por fer viçofa & abaíl:ada, era a 
gente má de fair del.la. Neíl:e tempo 
veyo noua da cidade Judá, q.ue o 
Turco em húa batalha que d_eu ao 
Soldão,desbaratara & matara:ao c1ual , 
noua ainda que não [e auia por mui-
cerraJ folgou Mír Hocem com ella~ . 
por fauorecer a {eu propoíi ro . Por-
q cpmo tinha mortal odio a Raez· 
Soleimão, por lhe tirar a capitania 
1nór daquella armada, & maes era 
Turco,& elleC~rdij, nações q fem-
p~e eíl:áo em odío mortal , & maes 
no modq de mandar a frota, tinha 
recebido delle algús def goíl:os :am u. 
tinou a gente. Dizendo:Amigos,,o 
~oldáo uoíf o fenho~ 11~ mo!~<? J ~ 

a nós os feus vaíTallos qu.e vimos 
neíl:a.fua armada,,conuem defender. 
mos fua terra"& ainda qué a noua 1 

de fua morre não feja mui certa, 
baíl:a termos por certo as batalhas 
que já per vezes ouóe entre o Tur-
co, & elle. E porque Raez So-
lcámáo he T_urco , & veyo ao fer-
uiço . do Sol dão fogidó do Turco 
pdos infulws & roubos que te1n· 
_feito cm fua propria patria, & ora 
com dta noua qu~rerá ro111ar voz 
por elle, pera fe reíl:ituir na fua gra-
ça,_ em quanto fe elle anda enchen-
do ·de düiheir'o & riquezas, q ouue 
na tomada de Zeibid, onde elle & 
os outros que o feguirão, eíl:ão. mi~ 
mofas da fertilidade da terra , meu 
parecer be q nos vâmos pera Iudá~ 
té (e fobei: o certo em q termo efiáo 
as coufas do Soldá o noífo (enhor. 
Porque muito m~es importa a feu 
foruiço fegurarlhe aquella cidade , q 
en per feu 111andado q:rquei com 
tapto trabalho , & afsi fegurar ~fl:a 
foa armada,que cuíl:ou bum grande 
numero de dinheiro, que eíl:armos 
. neíl:a il ba rn orrendb com a pedra ás 
cofias neíl:a obra,que eu náo ci por 
coufa importante a [eu feruiço. A 
gente como andaua canfada da o-
bra, & muita adoecia do trabalho,& 
roijs ares da terra, & Cobre tudo mui 
inclinada de Soleimão, & dos de fua 
companhia, por lhe dizerem quan-
to def pojo ouuerão na tgmada da 
cidade, facilmente foráo na opinião 
de Hir Hocem. Finalmente elle fc 
partia çom a melhor parte da frota, 
!~i~a~~do algúas .p~ra. quapdo Ra:z 

Soleimao 

\ 
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Soleimão tornaífe, ter en;ibarcação, .prefo ·' o mandou rr.eter em húa 
/ 

& iíl:o não por amor de fua pdfoa galé ,. di.zcndo c.1ue o n1atidaua ao 
· fôme1ité por Mamelucos que an- Soldáo ·q o caíl:igaífe daquella vniáo 
daú1áo com elle por ferem_ namraes que fezera, & fecreramenre _ diffe ao -

.do ·Cairo~ Ra1~0Soleimáo tanto que capitão da gal~ que col).10 foffo no . 
· fóube cfta partid.a de Mi( Ho~em, mar largo q o lançaffe· -nelk cõ húa . 
prouida a cidade, d ... e geme que ali pedra ao pefco.ço, & afsi acabou. 
leixou em guarn1ç,ao; tornou(e a -E porq~e a noua da morte do S?l-
Camaram, & e·mbarcado nas velas \dáo, dobro~1 com húa batalha gu~ 

.. qué achou, foite a Judá, onde Mir lhe deu o Turco: Raez Soleimão 
Hocem o não quiz .recolhe·r ~ dan - em feu lioÍ1.ie-leuantou ba~1deira per 

· do por e_fcufa, a noua do desbara:o t0dalas torres do muro da ~idad__e~ 
do Solda~, & que em quanto nao pofl:o que em verdade o S0lda.o nao 
foubeífe ,outra .coufa em contrario, ,.. era m?rto nefte .. tempo, f~met)t e 
elle o não leixaria entrar : ~Qr fer tinha perdido algúas baralhas . Po-
homem fu[peitofo ao efl:a'do do Sol · rem quando veyo o a.nno de dezoi~ 
clã-o, poíl:o que em [eu feruiço an- to; a vintequatro de Agofl:o,o Tur-
.âaífe, dando pera iffo todalas razões co lbe deu outra e1n que_· el~e- Il!or-· 
que approuauáo fua opinião. Sobre reo: o qual entre os Mouros per· ex-
~ qual neg<_)(:io vieráo ás arm.as , ao cellencia fe cham.aua o Rey, per eftd' 
q~e acodio? Xáife Paracate , q.~e , yocàbulo Sol'tão que nós corrom-
eH:au~ .na çafa .de Mecha,, que erao peinos em Soldáo , chamado per 
àali doze leguoas, o qual c;:omo h~- , propr~o nome Canfor Algauri; ern 

, roem religio_fo meteo a. mão .entre que1n ac.abou · o nome do Soldão 
· élle_s.,,& os . concertou por eíl:a má... . do Cairo cabeça.de cod.o o Reyn0-
neira, que· Mir Ho~e1n recolheífe · do Egyp~o,à qual efl:ado ficou n1e-
a Raez Soleimão na cidade, & ca- tido na coroa da cafa Otthomanft 

_ d~hum eíl:eueífe por capitão da _gé- dos Turcos . Efl:as differenças entre 
te que tinha,em quanto mandafle1n ~ efl:es dous capitães auia poucos cJias 
recado ao Soldão que determiniaíf e ·que paffaráo, quando . Lopo Soarez 
dl:e cafo entre dles,, por fe náo ter chegou ao port? de Iudá; & cõ efl:a . 
po-r mui cerro-feu de~barato . Peró voz que Raez Soleimão tomou pel~ 
'.!\aez 'Soleimão defpois .que fo} ~e- , ·Turéo naqu.ella cidade, & prefe1} .. 
ço.lhido na . cidade , não guardou tcs que 1be mandou do defpojo dd 
que vieíI~ o tal ~ecado, . poH:o que Zeibid, fe tor~1óu reconciliar 
logo . ddpachaílem_ .cartas pera o com,c;lle, & defpo.is pagou 
Soldão; porque a~1te· de pó.ucos d~as a . mo.rte de Mir Ho-
mànhofamente prendeo ~~1ir Ho~ ~ em, como a dia~1t~ 
cem com quãra vigia tinha fobre íi. [e verá. · · 

' E não gufan.do .de o. i_n~ta~ ~~~ ~er , L(.!_.) 
B .CAP. 

'· 

/ 
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Soleimâo , chea de toLfolas rabola~ 

e A PJ T V L O IIII. , 

!f CJ)o que Lopo· 
1
Soarez.., paJ[o1: 

no porto de luaá, f5 deJPots q 
· fe dali partio te chegar a (a.-

mfl.ra;n onde inuernou, onde 
'Vf)'O ter dom 1 cão da · si!vteÍ~ 

.. i rias que .os Turc?s cofi:..m1ão .. , ço-
111ctendo batalha per ma~·, ou· por 
terra, hum por hum ou tantos por 
tantos, por enirar morre de gepte. 
E poíl:o que ~aípar da Si_l~a,:& -dom 
Aflonfo de Menefes pedira o a Lopo 
Soarez.qt1e lhe concedeffe a cadah.fr 
delles efra merce: foi a reípofialeua. 
da ao Mouro , que . diífeífe a Raez 
Soleimão q a refpoflà etle efperaua· 
de lha ir dar em terra. E guãdo veyo 
ao íeguinre dia:, quafi como em fa-
tisfação de [eu .requirimento , man-
dou Lopo Soarez a dom Affonfo de 
Mei1efes, & com elle Dinis Fer~1an .. 
dez de Mello em a foa galé. que lhe 
foíle fondar todo o canal : ·& em 
quanto élles jfro faziáo, forá'o ou-
tros capitães ~orn algús batéis poer 
fogo a húas na os, que . eíl:auáo no 
meyo do canal. O quat def pois de; . 
fer poílo, afsi romou poffe 9~ hun1 

· ra, ?iO qt;ta[elle Lopo Soarez.., 
mandou hufcar ª" cofta· do A-
6.?fsi. 

~~~;RI Vrta a no{fa fro-
ta _no porto da 
cidade Iudá,,man 

~ ... • dou Lopo Soa-gilk t0_~ l/il rez -por razão do 
· - -· -s.. canal, per que fe 
cll~ feruia, que er~ retorcido 'da ma-
neira gue diffemos,com o banco de 

'area que tinha, .gue as velas de remo · 
fc pof dfem <liame , & as na os grof-
fus na boca do canal ficando com galeão, fozend~o todo.em húa la.., 

bareda, que parecia aos da cidade q. 
ardiáo já nelle , & começarão de~ 
defpejar. ·Ràez Soleimão quando,· 
vio o aluoroço da gente, começou 
dizer: Senhores, & amigos, onde 
vos quereis ir? que teme-is? ~áo ve_-
des vós que Jquella gérc ha tres diaS, 
que veyo~& náofez maes que quei-
mar aq11e~le galeão qu~ achou de; 
femparado de defenfaõ ~Se credes q 
ha de fair em terra , . eftaes engana .. · 
dos: P?rque quen;l guer fair em ter..: 

, . -
t?da a armada gaali de rofiro com 
a cidade: & ainda que feria efpaço 
cte húa legaoa, os pelouros de ferro 
coado, com que tirauão dous bafà.., 
lifcos, vinhão falrar entre _as · na os. 
E era efl:e banco de area tio baixo, 
que na vazante da maré , 6caua húa 
praya: per a qual ao terceiro dia da 
chegada de Lopo S~arez,veyo hum· 
homem • & aceúando dali ás naos 
mandou elle a Baíl:ião Rodriguez 
Lagues de alcunha que em hum ba 
td foffe · ve~ ?-que· queria. O qual 
ff3. hu 1n .arrenegado qu~ folaua mui .· 
bem o Hefpanbol,& trazia húa car-;. 
!~d~ ~efafi? a Lopo ??.arez d: Rae~ 

ra, não ba de queimar o gale::ão,ma~ . 
vir·a elle, & tom alo : por tanto tor-
naino s a voffas cafas, que não he a., 
quella a géte quefe ha de por .neífo 

· traba-
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_Liúrõ Primeiro __ , 

trabalho. E potqÜe o~ n!fo.m.brcmos 
de cá, tanto quanto os aílombráo_ 

, 

têis pera porem elitretanto fogo ás_ 
g~lés, que eHauáo no eíl:aleiro; Per6 
nenhúa .coufa déHas ouue e(feito: -
porque os cattiu

1

os defpois qüe lhe 
foi cõmunicado eíl:e negocio~ pro~ 

. metédolhe Lopo Soarez grande pre- . 
mio, (e o fezeílem, refponderáo que 
aquillo era irem dles morrer fem 
frni~o ·algum : pórque a arrdharia., 
& galês tudo fe velaua _de noite conl · 

. os pel0uFos dos ba_falifcos gue ll;e 
lá vão fazer danno: demoslhe hua 
n'Ypíl:ra· por fôrq dos muros, porque 
vqáo que eíl:a cidade não efiá tão 
defeniparada, cómo elles cuidáo. 
Finalméce com eíl:a~ & outras amo 
eíl:ações, elle pos toda a gente em 
ordenança,com grande eíirondo de 
feus tan·geres, & bandeiras;& deu de 
fi moíl:ra ao longo da ribeira, Cain-
do por.húa ona, & . entrando por 
.outra: & de cima dos muros, onde 
todo o póuo eíl:aua .pofl:o; eráo rama 
1ihos.os alaridos, que fendo húa le- · 
guoa .. donde ~s noffos -eihu~o, H:e 
vi_nhao eíl:rug1r as orelhas. E de qua-
do em qu~ndo tirauão tres ou qua.: . 
tro bafaLifcos de trinta palmos de 

. comprido, cujo' pel.ouro _ er~ de ta-
manho da cabeça de hum homem, -
alg4s dos quae~ andauáo pulando 
entre as naos : mas aprouue a Deos -
que andando neil:es faltos como búa 
pela de vento, nam fezeráo dann~ 
algum. Lopo Soarez Cabendo de do . 
Affonfo & de Diniz Fernandez co-, 
mo pelo canal não [e podia entrar, 
fenão com muitas voltas, & ainda 

. nmita gente~ que feu parecer_ era póc 
o pctito em terra. Por ventura quan,-
do viffem os Mouros dl:a foa deter-
minação, défpejariáo a cidade: co-
m-o já o começauão fazer de temor, 
f~m ve~ maes que o corpo de tão 
fermofa frota. Lopo Soarez .. com e- _ 
il:as coufas difsimulo1:1 per efpaço de 
d.ous dias, parecepdolhe que o tem7 
po, & -o cuidar nellas,lhe. darião al .. 
gmn modo com que cotnpriífe c5 
a·vontade d'elRey dom Manuel, [e .. 
g~ndo o regimento que pera efl:a 
entrada do eíl:eito lhe tinha. dadoº 
E quando Í<?u beque per _toda a frota 

·que foílún em nauios· de remo ra-
fos,cornão muitó rifco, por os Mou~ 
ros terem . poíl:a a fua artel_haria em 
parte que lhe faria_ muito danno: 

. an'áitou com algús capitães em fe-
gredo, de lJ]andar dous ou tres dos 
Chriíl:ãos cattiuos dos que fugirão 
na gelua , que folfem de noite em 
hum batel encrauar eíl:a artelharia, 

·nas cofias ~os quae~ i_riá~ oÚt~os ba~_ 

auia grande m urmuraçáa ~rg não 
faia em terra' d1amou a confdho 
todolos capitães & peífoas óotaueis:. 
& por fua juíl:ificaçáo defpois ~que 
lhe fez relação do que tinha feito; 

. & confoltado com algús delles, nos-· 
dias que eráo paffados def pois de -
fua chegada , mandoulbe ler pelq 
fecretario o regimento -que lhe eL .. , ' 
· Rey .dera , fobre a entrada daquell~ 
eíl:reito. No qual lhe I;nandaua que 
em nenhúa maneiracometdfe ·cafo 
onde manifdlamente .a gente cor- . 
reXfe perigo da vida,~ outra~ mui-
t~s cautellas, de que d_euia vfar, tudo 
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(J)a Tercdra Decada· 
. .. ~ . .. 'por refcruárdo da vida dos hornés: em cafos de táo r:nanifdlO' perigo~ 

· & ta~bem por não auenturar o · Dando por razão c.1ue elles não eráo . 
efiado da India em bum feito, en1 vindos ali a maes,gue à pelej;}r.com 
que fe não ganha~a 1nl1i~o ' geraa1 aquella :rr;nada do Soldá:->.: a qual 
feo-urança delle falecendo lhe Jª qua fe ach.lrao no mar, per gualqoer 
tr~ vdas que ~i·áo defapparecidas, " mo·do que fora a cómet'er,~o té,, a, 
qneleuauáo a quarta parte da geme meter no fundo, p,orque .a tençao 
da frora, .. & a mayor das rhunições _d'elRey era fôinente tirar aquelles 
que auia miíl:e'r . .f: porque elle Lopo· Mouros do Cairo nauegarem pe.ra a . 
Soarez fempre tinha maes refpeito India per via de commercip, qua~1-
ao qne lhe elR~y mandaua ~ que a ·co maes com mão armada. POr~m 

· quantas rriurmura.ções podia auer como as galês que a.ti eftau.ão .vara-
. naquella frotà en1 .gente de pouca . das, j4 não eráo pera na,.;gar ( fegú-
coniideraçáo: não compria com do os catr.iuos diúão) por efl:arem 
feus appetites, que era fairem todos já gaíl:adas do fol, & maes com as 
em ·terra : E que verdadeiramente _e[calas qlle Raez Sóleimáo ,andou 

,. ·elle não.tinha efcandalo dt quem· fazendo., & differenças d'antre· dl~ 
ifio·dizia, ante ?S .jul'gaua por q-.. & Mír Hocem, fe desbaratou a gé~ . 

. · ualleiros & homés de genernfo ani- ce:a elle lhe parecia que com a noua · 
n10, pois ~efiimauáo pouco a· -vida gue fe ali auia por cerca ~a morte 
por feruiço de feu Rey:. porém'tam- _do Soldáo, todalas arm.adas contra, 
bem deuião ·de c;rer que elle .c;ra tão a India acabariáo. Porque primeiro· 
amigo de ganhar honr~, como ca- gue·o' Turco acabaífe de tomar a-
dahmn" delles,.& qúe det.erfe na de- quelle grand~ efl:ado do Cairo, & 
terminaç'áo deíl:e feito, náo era a · pacificar os· Momos· da Arabía, que 
outro fi fenão efperarfe virião as naturalmente tem adio qOS Turcos,. 
oµtras ve ás , & tambem. ver fe a- paffarião muitos· ~nnds .. E quando 
.cbaua algum <;arilinho como · po- . o T urco foffe Íelihot pacifico de to-
.cle!Te comprir com o que lhe el- do, não em conquifiar a India, mas 
. ·Rey mandaua, & elles defejau~o.: defenderfe da chriíl:andade, ·& do 
& porque, .tê então nenhúa coufa . .Xeque Ifinad Rey da 'Perfia, que ti :-
àefras fuccedera, elle os ajuntara pe- nba da outr~ ilharga: :mia mifrer feu 
ra cadahum diz~r o que lhe niffo poder, por ferem vizinhos de ante __ a 

· pareci~. Leixando ,Lópo ?mirez eíl:e porta. Afsique per qualquer via ~e- · 
1~egoc10 r:_o.s v~tos dos capit~es: fo_ fias, elle auia aquellas galê~ por def-
rao elles tao d1~erentes & apa1xo... baratadas: & elle fe ·aueriac;.por t;naes 
na dos na maneira · de fe contr~riar desbaratado no . j uizo, auenturat . 
hús ~os o_urros,, que tomou elle p9r , contra o rnandado d' elRcy a frol d~ 
conclufao cíl:a; que lhe . elRey en·:.. toda a India,por quei111ar bum pau~ 
E~me~d~~a,, ~~~ ~ue~~~ra~ a gen~~ c~· de pao,, que já. aão feruia, nem 

· -- .. lhe 
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Liurô . Primeiro 
füe podia fazer dar1i1õ: E [G: o anião fez: dará gal~ húa volra em redõd.oJ 
p~r razão .de tornar ~ cidade, elle de maneira.que lhe virão os noílos 
nao compraua com taÇ> grande pn:- a quilha. E ou que dlanáo VÍ!1haa 
ço,como era vidas ' de rnuíta nobre'za maes que a. fazer aqoelle tiro, que 
éj nella podião perecer1 táo vil ~o~fa foi em vão, ou que elle lhe fez al-
como_ella era: pois fegundo d1z1ao gum dabno ; tori-loufe maes tefa 
os·c.attiuós que della fa irão, todo los para den .. tro !J do que vinha : & na 
feus moradores eftauão de. maneira conjunÇao da foa chegada Dinis 
aper_~ebidos na foluaç.ão de fua.s fa_ Fernandez de Mello como tinha 
zendas, que quando a leixaflern, húa galé bei.:n efquipada , arrancou 
auia de [er com as parçdes v~zias. rijo, & foi dar hum cabo ·á galê de 
Fmalmente examinadas eíl:as & ou- _Lopo de Brito, que erá rn_µi pcfada 

1 tras razões por p~rre ; defie negocio, no_ remo, por fer -a .r:nayor de toda a 
ficou afienrado for feruiço d' elRe_y frota . E porqüe a-gerÍre Portugues . l 

leixar o cometimento · de cadahúa quai1do olha de fóra, muitas veze,s 
das d1ttas coufas , por o pouco que [e não contenta do que os outros 
importauáo, & muito que fe nellas fazem, gui[eráo algús tachar a·Fer-
auenturaua : & determinou Lopo não Gomez no m,0d0 q~e teue de 
Soarez de fe partir dahi a dous dias, [e rec.olher: fazendo elle l1iffo. o que 
·auençlo onze que ali eíl:aua. E quan- deuia, c·omo caualleiro .que era, 8(. 
do veyo á faida da frota~ cômo eráo ptocedeo daqui o que a diante dire .. 
1nuitas velas, ~ .o lugar efireito: ~os. Lopo Soarez, recolhida toda 
11ão·poderãofair naquella n;iarê húa fua frota, fez feu caminho pera a 
11ao _, capitão Affonfo Lopez d' A- ilha Gamaram: com fundamento 
cofia, & duas galês , célpirães Lopo de desfazer a fortaleza,que Raez So· 
de Brito, .& Fernão Gorpez de Le- lei mão ali tinha começada. E a pri-:-
n1os: fobre as quaes mandou logo 111eira 'coufa que fez em chégando, 
LC?Pº Soarez a dom Aleixo que fe foi mandar duas çaraudlas, capitães 
tnetdfe na carauella de Francif co de Franci[co de Gf , & Lourenço dÇ! 
Gá, & que lhas recolheffe. Quando Cofme: guefoífem á ourracoíl:a d<;> 
na maré do outro dia pela manbaá . · AbexiJ bufcar dom Ioáo da Silueira, 
ciu~ dom Aleixo deu fi nal com húa & as outras velas que [e-apartarão da 
bombarda que leuaílem rodo;; an- frota , por não ter fabido o que era. 
chora, fa:io de dentro do porto . de feito dellas. Etamben1 trabalhaífem 
Judá húa galé mui bem efquipada: muito por tomar d porto da ilha 
& em cl~egâodo junto de Fernão Maçu_á, & do lugar Arquico , qu~ 
Go1nez de Lemos , . que era o que era na terra firme, os-quaes diziá<:> 
eíl:aua n1aes âentrq do canal, tirou- fer do Prefte Ioão, & foubeílêm [e' 
lhe com l~um · bafalif co : a força do era v~rdade ter elle mandado Mar-
re puxo do qual.foi tá<? grande , que the-us por feu embàixador a clRef 
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orJJa Terceir,,i.Deéáda 
'Çe Pnrtugal pola duuida que auia quelles dous nauios o leuaíl'em ·á 
niffo: & rndo foHe o maes difsimu- ilha Dalaca: porgue como elle fabia 
iadamente quê fer podídk,. & [e t~nto do Rey dei la, põcleria fcr que 
informaffem bem das coufas do aueria ali qu~1n o conbeceíTe. Peró 
Prdle. Cpm os quacs mandou ir o Matd1eus qu_ando lhe foráo co111· 
bacharel IuCTirre Viegas, & doas lin- , dte negocio J em ·1i1enhúa maneira 
guJs: hum cbamapo Aútúnio Fcr- poderão com elle que faiffe da nao, 
11andez, & outro Ajamer Mouro & fez grandes exclãmações, & re--
Granadil, g já dleuera naéjlla terra quirimentos da parre d'elRey dom 
do Prdle;_Partidos eíl:es nauios, fo_ Manuel, gue em nenhum modo 
rão ter á ilha _Dalaca, & defronte , nauio algum foífe áquella illll, por 

. della em entra chamada Daruá, a- a 111aldade d'elRey della ~ como já 
charão 'dom Ioão da Silueira , que muitas vezes tinha. dirro : & de co-~ · 
aportou ali com affaz fortuna, & mo elle fazia cíl:e requirimenro,pe- . 
lhe deu noua gue no dia do tempo- dia ao efcrrnáo da nao gue· lbe ddTe 
ral,que o fez apartar da frota, [e per~ hum aísipaclo pera aprefenrar ao ca..:. · 
deo o junco,capitJo Diogo Pereira: pitão mór. Dom Io~o & os capi.,. 
faloandcfe todolos Malabares que tãcs, quando virão ramas exclama-
J:ão ne:Jle ~ ·fômente tres ou. quatro. ções delle, teueráo pera íi que tudo 
E gue da ilba Dalaca, cujo por.:. eráo 1cautellas, por não for conhe.,-
to elle primeiro coroara , [e paífara cidd da gente ·da ilha., de quetn [e · 
áqudla ilbeta, por eíl:ar rnaes fe- podia faber fer dle quem cuidauáo, 
guro dos .Nlouros della, por _lhe di- algum Mouro do Cairo enuiadoa 
zer Iv1atrhetis embaixador do PreHe Portugal por efpia cbs coufas delle: . 
Cj ll ~ com elle vinha, fer mui pouoa- , & kixandoo em foa contumacia, 
da delle s,& -o Rey fenhor della mui · eípedio dom loáo as duas carauellas, 
inao homem,dc qué [e não auia de que foffem fazer o que lhes Lopo 
foir _: · principalmen,re defpois que Soarez ll1f1ndaua,. _& ~He .partio. pera 
elle dom Ioão tomara duas geluas Camar:un , onde chegou a íalµa-
carregadas de ma1itiment.o , por rnento. E ao tempo de fua chega-
11~ce[sidade que tinha delle. Paffado da , gue foi a primeira oébua de 
o primeiro · dia da chegada deíl:es Pafcboa do Eípirito-fanto, bum 

. dous capiráes, teue dom Ioâo con- clerigo per nome FrancifCo .Alua-
felbo com elles, & com o bacharel rez,que vinha em efia nao em com-

, Iufarte Viegas, fobre o que Lopo ipanh1a de Mattheus, foi ver Duarte 
Soarez mandaua l}UC elles fezeffem Galuão, que eíl:aua em d.fado da 
pera fer certo das coufas de Mar- 1norte, não de enfermidade,. mas de · 
tbeus: & affentarão o maes difsimu- velhice & nojo. Ao ~ qual Francif-
ladamente que.poderão ( dando~he co Aluarez, por fer da fua criação, 

1 ·~~~~~~e~ f~r ~o~~ro ªrn) que emª: dle Duarte Galuão diífo: Padre,per-
. -· - - - . :· · · gun~aifine 

l 
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guntàifnie como eíl:ott ~ & n-ão mé gar 'f('.rá e[critto. Par.é·ce·q .n,~o qtfrl . 
dais 11oua d~ mon:e de ·meu filho .. Deos que foílG leuãda eíl:a etnbai:rn-
l~rge Galuáo? Se-nl~or, I rerpondeo da per ·qoarte Géll~áo, éomoJeuou 
Francifco Aluarez,. dhra prazendq m:aras.a Reys & Principes da chri- r -.. r 

a ,Deos em algum porto da r~rra íl:an<lade: &)ermittio que acabaffe , . 
-donde nôs vimo·s. Por maes cerro, · feus dias; a J1oüe de _Iqnho de ·quinhé. ---
diífe -Duartcz Galuáo ~ tenho eu · tos 8ldezafette, em idade de fettel.1~ 
q~~ dk & meu fobrii1lío dom Al- , ta & rãtos annos, & foífe ç1~terrada 
uaro coín_ qua11tos ião na faa fofra, naquella ilha Camaram,'& {eq filho 

· eíl:áo no. paraifo ,ond;e noff o Sen~1pr 119 ventre d os peixes do tn,ar Roxp, 
os leuaria po'r fo~ mif~ricor'dià,, pois~ fem hum faber da morte do outro, 
morrerão em feu feruiço , & de feu fômente o pae que vio _etn e[pirito_a 
Rey. ·cá pod!;is ter por certo que qo filho.Parece q?e ó a11imódo ho- · ~ 

· · todos [e alagarão no mar : & 'LoU- . mero ,quando já efHrde partida per'él .-
. ,;t.enç'o.de C.ofm_e, & . algús. ~01 • feu -o lugar qos efpiritos,'quaG rneyo fe- .. 
· :uauio , _ 9s Mouros lhe cortará.q ~s parado _dft :carne, veem efpirito o q --
,cabeças ua ilha Dalaca, onde os v6s a nós ) ião he iuanjfeíl:o. Foieíl:e 
lCi'Xaltes . As quaes . palauras farão · . Dua~~e Galuáo lilbo de R1.ú Galuáo · 

r 

, tão -verdadeiras, c_omq . o rne(mo G ereta rio d' elRey dom Aff onfo o 
,;·cafo; cá'd-ahi a dous dias que Duarte . t)\f :ito: era hàmeí11 douto ~s letras 
<Caluio faleceo ; vieráo as duas c::a':. d 11umanidaêie. Compos per ipan-., -~ . • 
rauellas, & coritarão como Lourer1- dad0·d'elRey dom -l\{lanuel"a chro-· . · 

«f;O de Cofrne & o efcr_iuáo do nau nica d' elRey dom Affopfo 'Henri"\ 
. iC{)m alg~s em fua companhia fai~ quez primeiro Rey defie . Reynode~ 

r·ráo--na ilha DalaGl, pôr fabe-re . as P.ortugal, óu ( por ,melhor diz,er,)' 
coufas de · Mattl?eus , foráo m rtos · apurou ~linguagem antigª, em que 
·pelos M_o~r?s,· & feis efcapa·rãa mal dhua efcrit,ca : & ·qucrn qqe_r -quç: 
f~ridos; & que iíl:o'caufara o Ol - foi o primeiro .c;ompoe.®r dcll~, 
ro Ajª-met, lingu,a tjue leuau o. dará ~9nca a De.os dt; maéular ~ f~-
'qual cafo náo.'foi por culpa de ~a- nú de tão illufltes duas pe[Qas, cQ-
._.met,_ante ell.e f9i .o, prirneir · · · ue 'n10 foráo a Ra'ynha d.qna T3rejj~.,& 
. ·<? Rey da tÇrra m·abdou . C< rt:d a elRey _dom Affonfo H~nri.quez (eu . 
q1beç~, diz~ndekque elle tr ux€rá filho nas .differen·ças"qt:J:e c.oúta au~r 
ali os Po'rtyguefos : & if.to fou e- ,., entre elles. Pois ao ~empo .que (eu 
tá'9 defpois qs noíl'os, quanqo n· o- ' pae o co~1de 'dó He1Íriqu.e falsc.eo., 

·· ·go Lopez éle Sequeira ali v~" elle Príncipe dom A&eonfo .ficJ>g em 
frndo gouernador da lndia, ~ n ã- ,idade de Íeis annos debaixQ·da ob.e ... 
dou, dom Rodrigo de Lim~ p, ~ _diençia &.titoria- de foa m:1adre , fo~n 
cmhaix~dor ao P~e~e e1n co p. ~ . ellà lhe dar 1-\ldr~fl:rq) qen1. dlé a 
nbia de Mat~peus,, · como e1n fe fo préder,, .& o~uasfahufas que a ch~q-
~,. B 4 l')lC~ 
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'IJd ef erceirã ·ne-cad:a 
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íí12â coi1ra~ · A . v~êrdade _da vida & balhos que os n~t'uraes de fie Rey110 
' feitos do gual Prif}cipe, fo a no,ff; pa(far,io naquclla conqnill:a de A-
Senbor aprouuer darnos.vida, {e ve.: fia,, conllet,n que não neguemos _a 
rá em noffa Europa. Compôs ma~s 

1 

cadahum, que a no{fa noticia vier; 
·Duarte Galuão no tempo que ' el~ o premio deite lugar d~ memoria: 
Rey o mandou ,com eH:a en:ibaixa~. ~tambem de1i1emos iíl:o a Duarte 
da, húa exbortaçáo fobre a emprela Galuáo. por razão das letras, pois 

' daqudla congll'iíl:a ; & defiruição per dlas . quanto fua pofsibilidade 
da cafa de .Mecha, tra.zcndo pera., ,:ilcançon, deu nome q mu'itqs ~ Os 
iffo muitas autoridades, & · algúas offos do gual forão defpois em tem· 
profeçias que denunéiauão auer de po d e dom H~nrique leuados da-: 
fer feita per a· chriil:andade defi~, quelle logar per Fraucifcq Aluarez 
noffa Europa. Cbncluindo q ~1e per cl~rigo, & dle os mandou á India, . 
outro eaminho fe não podia maes & de lá os trouxe a dl:e Reyno An-,. 
lcueme1~te fazer.,' que, per àgt;ielle . tonio ~aluáo ,feu filho , vindo por 
eíl:r.eito do mar Roxo,. ajnn.tandofe capirão de húa nao. E náo f~m~nto 
as armadas d'elRey dom Manuel por cauffl das vezes que notfas ar~ 

· com as-.gentes .do ~ey dos ~~~xijs madas inuernaráo naquella ilha Ca~" 
chamado Preíl:f Ioáo: -& .algus Rriff maram,, fepulrura de ranta ·gence,i 
cipes Chriíl:áos pela parte de Suria, mas amda com dl:a particular de 
em hum mefmc;>- tempo poderião Duarte Galuáo, & com hum cafo 
tomar d-as mãos dos Mouros a ·cafa 1 

1
que fe cometeo juhto della , fica e~~ 

fanta de I~rufalem,onde eíl:áo todos lebrad~ em nome acerca de nós: o 
os paífos dos myíl:eriós de noíla re- qual cafo procedeo da faida da galé 
àen5áo. Sobre a quàl exhortação d . de Fernão Gomez de Lemos per 0-
·Rey dom Manuel a anno ·de qui-· canal de Judá, como a iras apontaJ 
nhentos & cinco tinha-n1andado - mos. Cá ouuindo elle que fe diziáo 
fecretamente o mefmo Duarte Gal- algúas coufas que tocauáo em fua 
uão ao Emperador ~faximiliano, honra, no m~do que teue em fe fair 
& aelRey de França, & ao Papa do canal, defafiou poriffoa Simão 
Alexandre, como lliaeslargamente _d'A ndrade, pera eíl:a fepultura de 
efcreuemos em fua propria cbro- Duarte Galuão : o fucceífo do qual 
uica. E no fim delta exh9rração elle . frito , f)or [er materia de honra, . 

· Duarte Galuáo dá defculpa de íi: ficará. entre . elles ·: baíl:a fa_ 
·fendo homem de tanta i~ade, a<:ei- · ·. ber que cadahum fez o que 
tar húa tal emprefa, com tantos & . coínpda ~ fua, & no 
taes perigos de mar & de terra • Fi- · 1 fim ficarão -
zemos eHa digre!faõ fobre as coufas ·· 
de Duart~ Galuão, pç»rque pois to- · 
n1amos cuidado de ef crcuer os tra-

-·· - '-·- , . - ~ 

I 
! 

amigos. " 
,( .~.) 

CAP~ - _, 



1 

- 1 
- ) 1 Liuró 'Primeiro Foi. 13, 
- 1 
- 1 v. 
-'1 
- 1 ·f (01no partido Lopo Soarez.., 
- 1 •. da /lha (amararn) {oi terá 

derribar à qt1e Raez S~Ieimão, & 
Mir I-Iocem tinhão feiro na forta-
leza . E porque na terra fir~rie dl, . 
Arabia, que rü1hão por vizinha, 
pouco rnaes de húa leguoa junto de 
bum lugar c.h~mado .Ceilif, come-' - 1 ·' cidade Zeila,que ejfánacofta 

, çaráo acod'ir algús . Mouros com 
mamimentós da terra : mandou 
~opo Soar~z que neíl:e ir & vir a os 
fOID prar,andap:e f?mente hu'm bar-~ 
.gamim , de que ~ra .. capitão Baíl:iáo 
RodrigHez .. O qual àuendo dias .que 

-'I da terra ~Africa, principal 
-'I porto do Reyno e4del, a qual 
- 1 tomou per armas, e5 deJP.ois 
-'I queimou. 1, 

- 1 
- 1 

- 1 
- 1 
- 1 

. . fernia neíl:e commercio, dando & 
n1;~ Alecido Duarte Galuã~~ . recebendo coµi Ç>S ~1,ouros ' pacifi~ 
~r q.) que era a prin~ipal .par- . camentefeni muitas cautellas: vie~' 

_' ~t.) te p0r cujo refpeito el- ráo duas gefuas, q foõ barcos leues,'. 
"""""""''"""•=~ Rey dom Manuel man· .per mandado de Raez Soleimão,'.- ' 
daua a Lopo Soarez ,que tomaffe a ·como defcobridores do. que fazia 
·cofia da terra Abexij , & tambem 1,offa armada : ~ vendo a frgurida.: 
com a: morte de Loüren~o de Cqf- de com que o 11otfo bârganti.ní fa~ . 

, . me; & coufas que,paífarão' em Da- zia feu refgate_com os Mour?s ,.af~. 
laca, em que Mattheus fe auia por fentarão eíl:es das gelu_as com os da 
falfo embaixador , P?fio qu~ feus _ ter~a que os entreteaeífem pe~a .hli 
receyos foráo verdadeir<?s, nacerão tal dia, & que fairião de hGa encn-l 
daqui entre elle & Lopo So.~rez taes berta, & foriáo feu feiro. O qual ne~ 

· d€fgoíl:os, que nunca maes hum. godo Cucced~o tanto em fauor . dos-
. . quiz ver o ou_tro: com q~e ~11.e Lo- , Mouros , por o noífo .bargantim 

Pº Soarcz 'aílencou d~ nao Ir a eíl:e eíl:ar quaíi e1n feco ,, qua11do tlerád 
negocio, & fazer fua via . caminho fobredle , que foi tomado co.m de-' 

, . da Inâia , com fundamento de ef- zafette ho.més , & leµados a RaeL 
á~uer ,a dRey o que fenda Çe Mat- Soleim2o:o qual o.s-tÍlandou de pre 
theus , & era paífado por foa caufo~ fente ao Turco, & hum delles que · 

' Peró ante da fua partida, em quan- fogio .de Coníl:an~ü1opla· , & veyQ_ 
to a\i inuéEnou, pa'ílou trabalhos de tçr a eíl:e Reyno,cõtou todo o càfq. 
fome, (ede, & e1~fermidades, que · LopoSoarez aga~adodefl:e ·defàíl:re,' 
eracoufa piadofa ver morrer .a gen- & dos maos fuccedimentos ·da en-
te que ali ficou , ddla· enterrada na .trada daqpelle eíheito, co~ os pri-
t~rra, & otitra.lanç~dano mar. E ó meiros Ponentes que verifarã<?, [e 
.que tambem caufou pane deíl:a fez á vda, & foi furgir diaóte da 
morte, f.<:>.~ ~ t~a,~a~l~? q~e ~e~~ ~in ~ida~e Z~i!a, ~t.~~~ 11a terra Africa. 
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"Da Terceira ·f])ecada 
em faindo das .portas do eíl:reito o~ quG prillcipal , ou.ue outra ~ que 
·brade vinte [eis leguoas em húa ei,1- era i mos hotl!és ráo qllebrados 
frada cj'a terra ali faz; a qual (fegun- no animo, &_ cfefgoíl:ofos daquella 
dofoa fituação) parece fer aqudla · jornada .polo pouco que tinháo 

. pouoaçáo a qu~ Ptole~nóu cl~ama a fei.co, que p~ra os . fatisfaier e·m al- . 
Aualires emporimn. Porque·a ciqa- gúa maneira, qiriz Lopo Soàre~ fair 
de em íi té antiguidade 'de edificios ndl:a cidade: fazendo conta que A-
de p.edra'&·cal, ao modo da cidade de,m feguro tinhaleixala debaixo da. 
Adeni, & a· comarca dentrn no in- noílâ obediericia, pol.os offerecimé-
terior da'terra,fertil: &'per ella faen~ tos & modos ,com que o capitão 
quafi 'a rnayor parte das co.uf~ ,,·que . deli~ o recebeo. Afsi que com' dle 
per via de com~ercio fe tiráo da fundamento clfrgada a noífa arma • . 

· terra do Rey dos Abexijs, & afsi en- da ao porto, fem' .muita rdiíl:enda 
tráo, as que fe lá defpend~m. O. fo-. e_lla foi pofb ein . n_oífo poder, á 
nhor da qual· he dRey do Reyno · c.uíl:a_ das vidas de muitos Mouros éi 
Ad~l,cuja 1n~trop0Hfe chama Arar: ,ficarão per eífas ruas: a diaoteira da' 

. qu~ ~fiá dentro do fertáQ no prin- qual entra~ª · deu Lopo Soarez a 
cipio da região, ·a q P-tolemeu'"cha - · do~n loáo da Silueira per húa párte, 
ma Tic~,& dií!a.rádeíl:acidade.Zei'l' -·& 'a .Iorge de Brito, !& dom Garcià 
la ·efpaço d~· trinra & oito leguoas Coµcfnho per outra. E não foitáô 
contra o Sudueíle. :E a caufa porque _br~uemente cometida, qu:io preíles 

, Lopo Soarez quiz _dar nefl:a cid~- foi def pejada dos Mouros, & logo 
de Zeíla;_ foi por o fauor que arma.; dos nbífos : porque lhe mandou 
da de Raez SoJeiniáo achou nella, . Lopo. Soare:z _pór 0 fogo, & deu ás· 
·defpois do danno que leixaua feito '_ trombet.?s que fe recolheíi~m a fuas 
cm Adem, como ·quern os fauore.:. · \embarcações com mui pouco def-
cia <=nt odio· dell? : porcjüe a~bo~ pojo, por ella o não ter em. fi, & al .. 
dl:es Reys o de Adem & o de Zeila,, gom 9ue auia, o fogq tomou poffe 
peró que ná9 refidiífem nellas fô- delle. A .caufa de , os Mo~1ros tão 
mente os gouemadores que rinhão lcuemem:~ _defpeja1~em a cidadç _,.&. 

· pofl:o , & eHes eftauáo demro -no .. nella acharern pouca fazenda , foi 
fertão, era efl:e odio entre ellés por porque neíl:e tempo q Lopo Soarez 
caufa do rendimento da e_mraga & ali chegou, _era ido o capitão della a 
faida das mercadorias go dh:eito . . ,charnado do feu Rey, e.ó a melhor 
Cá antigamente eíl:a Zeila foi inaes . & macs gente que .pode léuar, por 
ccelebre emporio & efcala daquellas - razão de húa g1._1erra que tinha con1 t ' 

}, l Pº!tas d~ efl:reit?, do que era Adé: ~" o_Prefl:e Ioáo ,com quem el~ _vizi~ 
, & defpms que no~ e(1tramos na ln.:. nha. E temendo os Mouros q nella: 
./ dia, começou efl:a de fe nobrecer có . ficarão,_ que a fàida de no{fa ª!ma-

, fJ -~~m~~ui~á~ de Z~i!~· ~ ~l~in d~fi~ . da f~a:e per aquel!~ ~ofta ,. comoda 
, · ·entra a 

I , 
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entrada do dheiro fora . pela outra do Preíl:e cõ poder de gc~re,foi elle 
cfo Arabi,1, da qual poder.ião recçber · fabedor diílo; &_o maes5 m bre_uc 
~ } fi u m dannoJ por ficar com pouca gue pode, lhe fol'o ao caminho, fcn .. 
g~J te: tinháo a cidade" ddpejada d~ .do naquelle temeo em i ~lad~ de de-
toda fua fazenda, & fo111€m~ ficou , zafettc annos: & per efptas íahendo 
~0 1~ a gente pera pelejar. E entre que o 1v1ouro tinha affentado feu ar-
alaús cattiuos,que fe ali romaráo:foi rayal em huni grande campo ce~ca~ 
h~m Porrngues chainado Ioáo Fer- do-de montes, mãdoulhe ronnr os 
u:indez 111arinhciro ,que dizia fer t1a- paffos per onde p~dia fair,& deu fo-
rmal" de Leça junto da çidade do bre elle húa ante manhaá.O Momo 
Porro,quc fora ali ~er do b:irgantim quando vio fobreíí tão grande po· 
de Gregorio da ~d.ra da armáda der de gente, aconfelbado·per dl:e 
de Duane de Lemos , de gue atras - caritio de Zeila chamado Maha· , 
e[creuemos. O qual os Mouros pré- m ed, pozfe em faluo con1 cinco de 

.. der?o,p.olo accufare'm tres Catdáes, caualfo,& elle capitão efperou aba-
que ali foráo a vender ar .~as, a qtlé , talh! : & como bom é animofo ' ·& 
fe elle delcobri9 gue era Porrngues: confiado nas boas.:lrmas, qucou-· 
parcceiidolhe qne com dl:a accufa~ uera dos Cateláes,dl:ãdo as b~tal'has 
çáo po'dião elles ter 1naes fauor no pera romper; fa~do do corpo da gé-
vender [uas mercado~ias. Qa qual te, chcgoufe tanto á do Frdl:e, que 
obr<l' elles não efperarão o galardão podia fer ouuislo , & começon em. 
dos · noffos, porque foráo dos pri- Vf?Z _alta chamar.fe auia·alguem,q fe. 
n1eiros que fe poferã?,, en1 faluo, qui[eff e maur c6n1 elle, ante que 
tant~ qae elles tomarao a praya:. à'> · batalh~s rompeffem. Ao gual de-
& naquelle defpojo forão achadas fafio fafo hun1 frade cham_ado Ga:- · 
n1uit3s folba.b de cf padas .largas & · bri Andres , q como valente homé 
compridas , aiL1da etn pre.to , que matou eíl:e·capitáo Mabamed,& fo~ 
elles ali ünháo vendido. E o cafo apreftntar fua cabeça ao Preflc, co ... 
de nwyor contemplação acerca de- 1110. final da vittoria que auia de auer 
fias armas leua~fas áquell€s in6êis de feus imigos , pois o feu capirá:o 
l'er e(l:tshomés fem· te~or de Deos, era morro: & afsi foi, cá com efl:a 
foi gue não fômenre iê perderão n1on:e,o exercito dos Mouros [e pos· 
as que tinhão por· vender-, m~s as log9 em.fógidá,. ntt qual o Prdl:e 6-
vendídas , que o capitão da cidade cou fenhor do campo, matando hú. 
lc:úou , qua'nclo o feü Re)) o ma~l- 9rande nu;11er .. o_delles.· ~o qual ca~ 
doµ:s-bamar pera a guerra, que d1Í- lo [e fez bua cat1ga ao niodo .como 
femos ter con1 o PreH:e Ioão , & acerca de nós fe cantão os riman-
eHe n~ confiança dellas foi - n1orto ces de coufas acoi1tecidas, ~os nof-
per e(b maneira. ~rendo dRey íos ouutl:ão cãtar 11acorte do Prdle, 
de Adel fazei: húa e11trada ll<\S terras . dabi a d~us an11os, quando Diogo 

. , , ~op.e~. 
1 . 

. '. 
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L9pé1. de Seqneira, qne fuccedeo a poral que lhe deu , arri/,ou a 
Lopo Soarez naquella gouernança Ormu2:..J,f5 a mtt_yor parte de 
da India,eÚtrou naquclle éíl:reim,& faa arma.da per diuert'aspar-
mandou a dom -Rodrip-o de Li nu J "' 
por embaixador ao Prefre, como [e tes pajfou grãdes naufragios, 
verá ~m feu lugar. E hum Francifco ·. f5 infortunios. 
Aluarez facerdore que foi neíl:a. cÕ-
pahhia de dom Rodrigo , conta em Opo Sóarezauidaa vit~ . 

toria defia cid.ade, P?l[.. 
foufe a outra coíl:a da 

e_~~~~ Arabi~, cõfundaméto 

. hmn icinerario que fez deíl:a ida , q 
clle vio eHe Gabri Andres andar na 
corte do Preíl:e poíl:o dm honra, . 
por razão ddk feito : & o Pr.dle 
gloriand~fo deíl:a vittoria, mandára 
moíl:rar a dom Rodrigo cinco .ou 
feis feixes de çerçados de · cabos ·de 
prata, que ouuera no defpojo ddl:a 
batalha, i:endo já dados ourros mui .. 
tos: E gue mandandolhe dar búa 
tenda de broc:adilho de Mecha pera 
db Franciíco Aluarez dizer Miíla 
ao embaixador : lhe mandara auifo 
que a de(ennio\affe,& beuzeíle, por 
fer do vfo d'elRey de Adel,. tomada 
11aquel_la batalha.Afsi qúe dous exer 
~itos da chrifiandade, bum da Igre~ 
Jª Romana, & de Rçy occidenral, · 

. & outro da Igreja Abafsia de Prín-
cipe oriental, concorrer.ão amb.os 
em hum <lia em deHrui~áo' daquelle 
barbara in6el, que he o_ maes pode-
!ºÍO daquc.'ilas partes da Ethiopia. 

CAPITVLO VI. 

f e omo ~opo s oarez..-fa part.io 
pera a cidade Ci.Â.detn: f5 do 
que. ali pajfou com o capitão 

· dei/a, é5 querendo ir fabre a · 
cidade '11ar6orA, com hum te-

de fe ir prouer d.e aguoa 
& _n1antimencos á cidade Adem, & 
a leixat tributaria noífa, como quê , 
efiaua feguro no que tinha paífado. 
com Mirami1:zam . Peró como ru-
do 'o que elle:Íez ~ fbi .por ter'o mu-
ro da ci~ade em terra , & ver que 
Lopo . Soarez naquelle tempo .ia 
mm ppderofo & inteiro com fua 
gente, quando o · vio ante o porto 
de Adem co·m a armada mui def ... 
falecida dé · fuas forças, & defacre-
dit~da polo que páffara em Iudá, 
das guaes coufas era fabcdor, &·ti-
nha o f~u muro bem repairado, & 
a cidade prouida pe·ra [e defender: -
diílinrnlou com o prouimento da 
aguoa & mantimentos que lhe Lo-
po So~rez pedio, & muito maes , 
defcuberra.meme em fe fazer vaf-
fall<? d' elRey de Portugal. Finalmé-
te em m.entiras,& em boje lhe mã,.. 
dar húa pípa de aguoa, & ~ma
nhaã outra , fingindo efcufas de fe . 

'11~0 poder maes faze-r, '--por· a cidade 
efiar mui necefsitada , o dereue dez 
dias: até que Lopo Soarez ;por não 
perder tempo, & acabar de g~iilar 

iobre ~nch~!ª ~aes aguoa do q ali 
lhe 
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lhedaoã·o~ por a grão lÍecefoidade q coufa marauilhofâ, rios templos fe 
tinha: della. & de rnamilnentos, [e poem húa .· pell~_ de lagarto chea de 
fez áyela 11era ;i outra cofia de A.~ . palha, por fe ·ver qü~o grandes os 
frica, com funda~cnro ~e ir dar cria aterra ·de Africa: afsi díziáoto-
em húa cidade, cha.mada Barbara,, dos que dRey ouuera. de mãdarde- ·. 
qi.1e d\:aua ~baixo ~e Zeíla conr_ra o . pen4urar aquelle ; caràuelão·,. ' por 
cabo Guardafo, & defronteda c1da- ní.emoria ~e quão pequena coufa, 
'de Adem. Mas corno era na -fim ·de viera dai Indía . . Efpedido. Lopo de 
Agofro, em que a-li curfaõ os ve~- Villa-lobos; Lopo Soazez ie foi pe- · 
tos Leu antes , & , as · aguoas andao . _ra a. cidade Onnuz,.a: próuer algúas 
'C:orn elles, ambas eíl:as cóufas aba- coufas, & principal-mente por 'te.r 

. t~rãp & ef pald.ea.ráo táto a armàda, noua que-os Rumes a que'rião vir 

.. qt1e perd1áo do. caminho: até que -· cercar~ l?é- dahi mandou dom Alei-
auendo dias gLi,e andauão ,neíl:e tra- xo en1 a.na o fama Catharina, & ou-· 
balho. corn affaz çlamor\ da gc:nte, 'tras velas, çom todolos_goentes,iJe-
por-perecerá fome & fede, veyo húa ra ir. dar ordem á. carga das naos que 
trouoada,que durou per dias da .par- fe . ef perauãc de fie Rey1~; E quan ... · 

. te do Norte, cõ que [ç ell!cfpalbou, t~ á viagem, cafos .que paffaráo os. 
iotnand~ cadahum o porto que po- capitães que fe apartarão de .Lopo . 

· de. Lopo Soatez com dez ou _doze St;>a~ez, certo ·gu.e auendofe de e[_; 
nauios tomou o porto de .calayate, . creuer o curfo delles, era r.ecitar h.ua 
já e1~ dez de $€tten1bro a Deos mi- . triíl:e & mifer~uel tragedia: P?rque 

. fericordia, & daliefpedio o · ·caraue- ante nem defpois fé, vio tatnanho 
láo de Louren~o de Cofme-, q'ue corpo de armada fem pelejat, de.sba-

. marai:ão os Mouros. No qual ~an- ratarfe per tánto~ defafires. Porque. 
· dou ·por capitão Lopo de Villa-lo- · entre mortos de fome ,Jede , do .. 
. bos bum caualleiro natural .da· villa enças, naufr~gi.os, diffe.renças de al-
de Eíl:rernoz, & pero Vaz de Vera gús mal auind0s, & outros defaíl:res 
por piloto com cartas a elRey dom em .rvtelinde, ~1oçan1bique, Soco- , 
Manuel, em que lhe daua conta do · torá, ~outras .partes daquella cofia· 
que paffara rio.eft:reito, & fentia das da er1frada do.mat ~oxo, onde. ~,r 
coufas de Mattheus , & ifio a fim gús capitães forão tet primeiro qf 
que dl:e recado vieffe a. elRçy ante· torn4flt:n1 á-Iqdia, paífarão de oi~·' 
que armada do ann0 feguü1te 'par- centos homés. cá. fômente eua 
tiíf e deíl:e Reyno, pera prouer nella nao d~ dom Aluaro da Silueira Je · 
o" que auia por feu feruiço que fe fe- • ~ent~ & trinta que . leuaua , fie;· , 
zdfe. O qual caraueláo veyo, & foi vinte & cinco: & ainda eíl:es vede) 
húa das coufas que té então fe via laliçar feus companheiros . paios 
da India por milagrofa, por fc,r tão . & poucos ao mar por maminfnto 
pequen~ vafilha;; que c~n~ po~ ~os pei~es1 & ~l~s m~! 11~~~~~; . 

., . 
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do ql.ie .auiãõ rnif\:er pera fuíl:entar a ó feu corpo foi leu~do em hum ba: 
·vida, ião algús ráo rnal ~ui_ndos por . tel per popa da nao até Goa, onde.o 
pontos de vaidade de honra,( mate- fepulraráo. Deíl:ómros (eis capitães, . : 

_. ria de roda. a pai~.áo d~.' naÇãà P.~r- Iorge de Brito, Antonio c.1'Az.eue..: . 
togues ).que dlando o feu capitao do, Aires d~ Silaa,Fernáo de Refen~ 
em t~rra, em húa aguaçla que fazia: de,_- Pero Ferreira, & Anráo Nogllei-

• dous delles que (e leixarao fiqr có ra, hús. ,forão inuern~r a Melinde, 
elle de rras dos cmtro's que láó car- outros à Moçambique, & dé_lLes os 
regados dos barrijs de ag~oa, o 1na-". dous derradeiros falecerão ~e qqen-
~aráo á traição,fendo ambos os ptin Ça daquelles trabalhos,& feus n~uios 
cipaes q elle tinha por amigos , f3c. a forão dados _a Lourénç~ Gc:>dinhó, 
que maes honra fazia.~Ham fe ·cha-- '& Fráncifco Godiz: & todo~ tanto 
maua Hieronymo d'Oliueira filho ~ que ~eueráO'ter:npo,foráo com.,Lo-
~e Antão d'Oliueíra., q deípois por. . po S,oarez a Ormuz. Fernã.o · G.o~ . 

. -· dl:e cafo perjufl:içafo.i degofodo em n1.ez de Lemos na fua gal} , ·não fô-
. C.ocbij:& o oatroaüia nome ·Men- mente correo a tormenta dos ou-
d~fonfo; o qual' era .em maes obri·· tros, mas ainda teue nouo trabalho, 

· gação a don1 Alua .. ro, porque fora ·cá lhe·fogl'b .. o feu piloto po( defaué ... 
criado deJeu tia-o· Barão.de Aluito ça que ouue ~ntre· elles, ~ náoteT1-
cf6 Di<?go. Lobo J & elle o tJnba da- . do outra .agulha ou carta per qu~ 
do a elRey. E eíl:e, primeiro que gouernafle fua viagé,pos a proa uo 
fai!le do por.to do maleficio foi inor ·. nac·imento do fol · até dar dç roího 
to ás punhaladas per loáo -Rodri.. e~ Chaul rüiule efraua .por feitor 
guez Pao, hum caualleiro da cidade noílo hum Ioão Fán~ndez cria~ · 
Eu ora: o qual o matou, não t~nto · d0 de Triíl:áo ,J' Acuriha , & por feu 
por vingar a morté ' de fou capitão, · efcribláo A~tonio Mendez com até 
quamo por fe fçgurar d~lle, polo ter vinte 'homés Pori:uguefes feitorizan 
]njuriado; & elle Ioão Rodriguez do algúas coufas pera as feitorias de 
, primeiro que che~aífe á India,fe per:. Goa & Cochij., por a.quella terra fer 
1deo em ~um t?auio. E afsi fe perde~ ilrni abaftada de m.antimentos , & 
, ~~outro Ioá? de Ataide , & com d' outras prouifoés q~e ná~ ha i1a 
S le entre alguas peffoas nobres fo-. cofta Malabar. O qual Ioao For-
Ú.o Rui de So~fa, & Lopo Men·dez pandez por fer homem afpero ;_ não 
dt Vafconcello~,indo dleem com- ef\:aua ali bem quiílo de algús 
P31hia de F:rallcifoo d~ Tauora·, & Mouros: & com ·a chegada de Fer-

·nouão de Soufa pera inueniar não Gon1ez dobrou o odio que lhe 
etl)-Socotorá, onde acharão , dom tinha: porque como elle vinhà'fem 
1?,1'lgo da Silueira. E pattindo da.: remeiros , pedio eíl:e Ioáo _Fern~n- · 
li ~~d.os pera a India~ ll!orre no ca- dez ao Tanadar capitão da ·Cidade 
m11;-o 9?n;t Diogo de . doen~a : & que Ç~ chamaua_ qidc Ham~d que . 

gouer-: . 
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~·oueriiaú a á 'rérra pelo Yzamaluco 
~u [enhor, q lbe manda!Ie dar algGs 
re.meiros da terra a foldo, pera efqui-
par a galê. E c0mo [e;: não achaua 
gente ql1e o qoifeíTe fazer ·remendo 
Ó trabalho do remo, & maes porq 
11oucas vezes defpois que enrrão, os 
não léix.ão fair: vendo[e Cid e. Ha- · 
m.ed apreífado. de Ioáo Fernél'n'dez , 
fobre o não [e acharem os remeiros, 
de importunado, dií1elbe : Náo fei 
que vos.faça, vedes ahi h~nn bom~ 
meu~andai por'cífa cidade,& tom~l 
os que achardes ,pera iífo . O p·ouo 
como vio tornar algús' & que lhe 
não valia acolherernfe á ·mezquita· 
de fua oração, porgue dali os fa ·ti-
rar Ioão Fernandez ·ás pancadas , & 
os leuaua~aluoroçoufe cõtr~ elleem 
tanta. vniáo,que conueyo a elle .João 
Fernandez recolheríe ás cafas onde 
poufaua.Sabendo o capitão Hamed 
·p infulto 'do pouo, & o eil:ado etn · 
que Ioáo Fernandez eíl:aua , acodio 
rijo com algús feus : & chegando a 
dle' que eíl:aua mui furiofo, como 
he coíl:ume dos Mouros · C]'Uando 
querQ:m aplacar algué de furia, abra- . 
prem-o per modo de humildade 
quafi .por baixo pelas pernas, fazen-
do Ha.med efl:e officio , tirou elle 
Ioáo Fernandez tão rijo per húa das 

·pernas, por [e liurar do abraço do 
Mcuro, g lhe deu co1n o pé nos na-
rizes ,que logo foráo lauados em fan 
gue. ~ndo os criados de Hamed 
o virão naquelle eHado , rem~ter~o. 
aloão F~rnaadez que logo ali foi 
mC?rto > & tras elle,os que o ac·om-
panhau~, que ~e~~ão · ~~5 ~·~~~e ~ 

. ' . ' 

dous homés i. tmrque 1úgoe1Ia ÍiJ -· · · 
ri-a a nenhum [e deu vida' fômente . 
cfc~:rpou hu~1 Lopo · Diaz criado de .· 
F~rnão Camelo, pdo . faluar' ~1u'm 
Momo feu amigo. O·Mou.ro Ci.de 
Hamed como era homem pruden-
te, & rnaes lhe importaua a noífa 
paz q o fangue dos Íeus narizes, pOr 
fer capitão & rendeír~ da entrada 
& faidá das mercadorias 'daquelle 
_porto: cauteloufe logo do que po-
dia focceder ao diante , n1andando 
fazer inuentario de quanta fazenda 
ali achou na c~fo da, feitoria,& a pos · 
toda em boa .recadaçãm da qual ao 
diante deu boa conta, como vere ... 
mos. Fernão Gomez de Lemos;. 
não [ôinente teue hem que fazer 
em fe faluar dos ~a terra & partir da-
li, mas amda fendo .canto auante 
como Dabul, vierão· fobre elle cin-
co fuíl:as que o vinhão bufcar ·, & 
fe não acontecera porfe b fogo na. 
poluora de húa d~llas .) a·ndando pe-
lejando com elle, o qual q[o me-
teo as ourras em prdfa de falu-ar a 
gente que andaua nadando ; elle fi~ 
cára ali. Mas eíl:e danno dos Moutos 
& búa fuíl:a noffa que fobreueyo, a . 

· qual maridou dó Goterre .capit~o de-. 
Goa,(abendo cDmo elle Fernão Go-. 
Í:nez chegira a Ch~ul desbac1tado, 
foj caufa de [e faluar:por n~o ter cõfi-
go maes que.dez -homés Porwgue- . 
frs.,& os outros eráo remeiros Mala-
bares, & algús dos (]Ué tomou em 
ChauJ, caufa da 1norte de Ioão Fer-
nandez. Eíl:e em fõma foi o focceíf o 
daquella grande armada, que Lopo'_ 
Soare:z)etJOLJ ao eíl:reito;.aQ qual nós 
- - · · - -- - ' leixa-· 

·- - -=·-- .J 
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l"eixar~tnos húm pôuco,·por dar ra. 
'ZÚo do q f e paffou na India em quan". 
to dle fez efte caminho. . 

.irmã; dom Ferf1ando erri húa tu~~ 
& çm fua compai1hia Ioáo Gonç:1l~ 
uez de C::lflel-brancó em húa galé: 
o qual p01.riio para a~ ilhas de· Maldi-. , · e API TV LO: ". VII. · .. ·, ·ua ~ I;. donr João de Montdy [eu fo .. 
brinho ao longo da cofia· té Chàul 

!l TJo que fezerão dom Ferr{an- com 'cinco velas : elle em húa naue-
J d J _, d G ta, & das· outras,' q. ae êráo . fu (bis & ao é5 /1m oao, que om -Jº-

. : terN: rnandou de armada, f5 cárures , eráo capiráes Benrique de . 
· h,J Touro, Per~ . Iorge, Domingos de 

o que J u.cced~o em ua entra- . Xeixas, & Pallos C~rueira. O qual 
, .dq·q.ue elle ,mandoz.t ·fazer ern dõ Ioáo feguio a cofl:a,&andou nel-
·as t.erras firmes de· Goa, onde 1a todo o verão, fem fazer coufa al:..· . 

. : ·1natarão João Machado, f5 gúa, fométech.~gou tê o rio de Ma-
" 

11 algua ger;~e da nojfa, d()nde fr "}m, onde achou hpa nao,q vinh~ do 
· :caufo.u 0 Htda/i;4o a mandar '_ mar Roxo carregada de mercadoria: 
· .cercar .: nó qual tempo ·os nef- · ªgente <la qual, p~r faluarem a G,.& 
fl d .... · · / lh . as fazendas,. elirraran dentro no no, ospa ecerao muito trava o · · · r 1 - .. -\ ,- · . . ._ & varandoa em terra, ia oaraofo co 

, : te a ,chegada de efi.n.ton10 4e 0 melhor C]ue poderãõ leqar ~ & 0 
· Saldanha. - • maes omk'ráo os noífos,re·~andoru .. 

_ ~·~ Artido Lopo-?oarez . péra ·. 
~· ~ as partes do mar Roxo( de 

r. que ré ora falamos,) lei-
~ · . xàri recado a dó ,Gotefre 
ele Mon~oy .. caeitáo ·da cidade Goa,_ 

. que ma-ndáffe .duas armadas ~ . húa .. ás . 
ilhas.de Maldiua aguardar as naos,q 
fugipdó da cofia da In'dia per entre 

. o canal dellas (aziáo feu caminho,a[;. 
.íi de Cambaya~ como do efheito d~ 
Mecha,& i"ão bufca~ pimerita,& ou" 
tras '.efpecearias á !ilha C,àqiatra : & 
outra armada · andaífe de Goà até 
Chaul, també po;r razã~ de(bs naos 
de Mouros, que ali 1áo carregar·de 
~lgúa efpecearia,-qué furtadamenre 
~u1áó dà çoíl:a fyialabar. Pera o qtfal 
negocfo goin Got~r:re ordenou feu 
'- ~ ·-- - . -~~ .. -- ._.J - --·--

doa Chaul. Da tomada da qual oca-
pitão de.1\faim charnado Xequegij; 
fe ouue por mui ·.offendido : porque 
l'iá.o fomente lhe foi toma~a a nao 
·quafi á vifl:a delle~ mas ainda lhe ef .. 
hombatdearão a fortaleia.E. p~rtiçlo$ 
os no~os, a· gr~o pre_!Ia mandou eras· 
elles dez fuíl:as m

1
ui efquipadas~ que 

os foffem atalhar a ponta de Chaul: 
· pt>rque como era já no principio do ' 
innerno, começauão.de fe recolher 
perã Gc;a, -& .podelos!áo tomar def-
cuidados. Peró todo eíl:.e fell pe.nfa-
tnento lhe fundío pouco:· cá pondo-
fe no logar ordenado,,& cometendo 
os noffos,elles fe omrerão de manei-
ra, com que as fuílas fe poferáo em 
fugida; Chegado dom Ioão a Ghaul 
con1·a vittoria ddlas f~1fias., & . esbli~ 
~ -- - - - ~-· " .. - . lho · 
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. ·lho da na~: foi ' p~Õui,do ~e manti- -. com ellas: erá o' feu modo ·de pdefa: 

mentos pelá feitor Ioáo Ferúandez, húa efcaramuça bem traua_d~ entre 
·que ~~ ,Mouros h1atarão de[pois (ço remo, (etas, & fogo. Até que fendo 
'.mo já a rras fi.c_à }. E na de~ora que húa das foas fuH:as :ibalróada, fez 15 ... · 
. dom Ioâoali fez, veyo ter com. dle . çarcmfe os Mouros a nado;&. fal ... 
•hom Alnaro de Madureira cafado uare1n[e ~m terra : a qual deu auifo 

."em G@a: o qual fe tinha lançado có a qne as outras fe poferáo a· balraué-T 
· os _Mouros, por matar hú-Lçm~e.nço ço das noffas, & dahi em faluo. Í)~ 

Prêgo tanadar da cidad_e, por caufa Ioáo como _vio que lhe nio podia 
de btfa rrtblher public~ Portygues: , fazer maes dai1no, p~r o tempo lhe 
o qual do Hidalcão, com quem fe não [eruir,pozfe em caininho'via·de 
elle lançou, era paífado áqudlas ·par Goa: com fundamento de ,.da~ húa 
tes. Dom Ioao· porque, l~uaúa po- viíl:aa Dabul; & ir [em.preá v_íH~âa 
deres pera iífo, Ç> fegllrou : & que[~ coíl:a, por caufa de topar algús na .. 
foffç cotp .elle, prometendolhe ·per- . uios de Mourm;que fai'áo dos po'r-' .. 

· dão de Lopo Soarez :·o q-. elle .ncei- . tos_ delta, funados da no!fa armada. 
tou. E por vir mal roo pado, fe _tirou E iri9o bé feguro do que lhe efraua. 
per todo los noíl~s até cõtia de ~u- ordenado, & fendo ja fobre_ o porto 
zentos pardaos, que-lhe deráo: co111 de DabQ-1,defcobrindo huin dos ca-
o qua1d.ínheiro elle fe tornou a ter- ·tores, que leuaua dianté, húa pon'ta: 
ra~ dizendo que i'a comprar .roupa, vio fei~ oü fette velas, as q.uaes trazia 
pera fe vdl:ir , & prouer do neceq-a.. 'Aluarê>'de Madureira , com fmid~-: 
tio: mas elle e~. Joga~ de fe vir fal~, me1ito de d.ar (obrc.ielle de noite em 
uar-, torriçm[e ao eíl:ado de Mouro, o porto de Chaul , onde· o elle lei-· 
em q anda na. E p'or _gratificar a boa xaua, pa~ecendolhe que o podérià 
obra que lhe os _noff os fezeráo : foi .. · ·tom~r defcUidado _. Porque com a 
lhe ordenar húa traição, qu~ logo -danada confciencia ·que .trazia 11a-
vercmos. Erri quanto dom Ioáo fe ~ q udlc eíl:ado de Mo1:1ro , em qué 
'1eteue_ no rip de Chau,l, cómo quin andaua, d<f pois de receber os duzé-
ze fuíl:as ·de Melique Az fe1~hor ·de tos pardaós que lhe deráo, pera [e 
:Qio. tra~iáo o -olho ndle: tapto que . repairar _de quão de.sbaratado vinha: 
o virão dentr0, parecendolhe que fe . fole ·a Dabul, & fez, cr~r ao capitão . 
poderiáo melhor ajudar~elle, por o doHidalHam que ali eíl:aua,qne" po.s' 
lugar fer eíl:reito, o.forãto efperar na 9eria totnarx~s 110.ífos ás mãos,. por.: 
boca do rio, onde os ·no1fos t eráo · que ficauão betn · defcuidados · de 

. bem que fazer, em ·quanto e não · auer per aquelks po~tos -an11ad~ al-i · 
viráo no lar~o.Por.q como as fuíl:as · gúa, & maes ·que os· t~offos ' nauios,1 

:11J1dauãomelhor remeiras,& tinhád tirando a nauera do ':c~pit~o mór; 
tnuita_artelharia ll~euda)& trabalha- _ tU~O -eráo catures·; nauios que nád 
-uáo~ ppr fogir~abalro~r~m _o~ no~o~ yinhã~ ~ ~~n·~~ pera os q':elle ri?ha

1
; 

·. · G . _ Fina ."!.. 
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:Finalmé~e pÕr elle já lá fer conheci- melhor ~eritend~r .Õ cafo ; _conüem"". 
do, tanto credito teue,<j mandando trazer o'fundaméro delle de longe> " 
o capitão de Dabul por UC?me Niiral Em ten1po que Affonfo d' Alboquer 
Meliquc os feus nauios .dc remo, & que gouernou a India, hunr Fernão 
capitães gue feguiffem o modo do Caldeira feu, paje calado ~m G.oa, 
ardif que dle Aluara de Madureira. por 'algúas rraueff1.1r~s que fazia ao 

.. daua: vinhão rodos com propofito ·mo.do de coílàiro,, ei:n ~1ouros que 
de,tomar os noífos de noite [obre v!nháo ter :a Goa, .& paifaoáo péla 
anchora. Peró qu.ádo OllUet'áo viíl:a .. foa coíl:a J e!Rey dom M~nuel o 
do catur, que os· defc.obrio: afsi co- mandou vu a eíl:e Reyn~,& defpois 
mo elle fez volta a dar auifo a dom o enuiou folro ~oro Lopo .Soarez: 
João: a(si dles mudarão o propofi- o qual.~ deft)oi~ de cheg.1do a Goa.,· · 

·to, & foráofc: todos meter no por.to faltou• co~· .Henrique de To~ro na-
'de Dabul: aos quaes dom Ioáo não rural de Euora hum deíl:es capiráç:s; 
feguio macs, q~e ciuanto os :pode \de que ora fizemos 1nenç~o, & lhe , 
alcançar com :trrelhai:ia.E1rornando decepou húa perna, &.deu húa cui~ · 
·a fet1, camin~o via de Goa, chegou· telada pelo roíl:o; pdo gual caío el-' 
a ella; a tempo que ·dom Fernaildo ~e fe .paífou pera. a terra firme . Ou~ 

· feu irmão era vindo das ilhas de Mal tros diz é que:~ ene cri.i11é fe accref-
dioa., ~ naquclla viagem . tinha centoci, a.ílombr~(c;m-o ;lgú.~ por · 
tomado duas n~os de fyf ouros de parte de dom Goterre, que con10 
Cambaya, de que era çapjráo .hui:n Lopo Soarez tornaífe. deCochij, o 
Mouro per noint Côg~qui,ho.mem auia de mandar enforcar no lugar~ 
de tanto animo, gue fendo a m:1- . onde tinba feito o mayor crüne~ 
yor parte da .faze~.d~ das naos fua, & que iíl:o feiera dom Got~rre, por 
& vendofe cattiuo '· dl,e_ m~fmo fe feelle maes ' temer, que do .crime 

· c:onfolaua,q.ua.ndo os noífos o que'"' accidental, p_orrazáo de .olhar .·pcJ 
rião confolar: dizendo . que os beés . rafua ·molher, que dle Fernão Cal ... 1 

deHa vida não tinháo proprio ·(e_ deira tinha em Goa, & também l~e, 
n~.or, porque Deos os daua, & tira- t.er má vontade , por húas palauras 
ua a quem lhe pr~zia. E aó .tempo que com elle paíTara cm Müçambi~ 

• <JU.e dom f'.ernando ,chegou co1n que: feja com~ for,baih que.elle fc 
dfa boa prefa., dl:a~a don1 Goterre paílou á terra ~rrne dos Mouros, &; 
per~ cometer .outro neg~~io per fe foi pera ·a ranadaria de Pondá,quc 
terra; em que dahi a bem poucos . ferá Goa duas. leguoas, onde efta-
d .. ias o meteo.: no qual elle não teuc ua .Ancoíl:am hum capitão. dd Hi~ 
tao boa formna, ·como nos do mar, · .da!Hatn. Dom Gorerre ramo que 
& c:mfou pór a ~idade qoa. e·m ··foube qi.1e eíl:auà com dle, man- , 
dl:;ido de muito perigo:,& os noíTos doulho pedfr, denunciando ddfc 
~~ grandes !~~~al~~~: ·~ pera [e quantos males tinha · feito afsi a 

· · . ' ~ - . -;· · -----. , ChriíUos ·· ' 
:"'. . .. _. ~ 
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ch:rifiáos, como a Mouros,& neíl:e dorn FeniaFJclo, ~ ·dom Io~o feze-· 
r.cqu,i~ünento andou per ;lgws dias ráo as viagés gue ora contamos, per. 
c.0m. Ancofiáo: a refpoHa do. qual indufhia de dom Gotene la11çou.fe 
fe_ii1!l;l?,r~ foi que liláo fabia pa·r,te d~He,. pa terra finne hum Ioáó Gomez 
& . q:ue a terra era larga pe~ onde (e valent~ homem de fua pdfoa, <wm. 
p0d.ia: e[(onder. D.a. c..jual efcufa. dó, titulo de ir defauíndo ddle capitão: 
Góterre ficou táo, e[çãdahzado. delle & . a primeira· <wl!fa que fez, foi ÍI\ 
.Âh1coftáo,que lhe t-nandou di4er al- . pou r com Fcruác.-Cal'deiJ.?a,, como .. 
gúas palauras em modo de defafio. hom.en~ que j<i J..laqueHIC te_n'lp? t~..t 
Aô.q1ie o Mol;lro refpondeo que el-:- ,nha.valia. co1m, Ancoftam(.Fmalme-
lc do1n Goterre nacera do vepr,r.e dei t~ tanto andou· p.era o: matar, até q 
fma. máéf1:'1:c:om o: nome que tit1ha, . hum dia no campo: o.fez ,' andan.d~ 
&·não lho via accre{céuado em ol!l~· ambos a cauallo; fobr~ ae _qual cafp. · -
trd de ma~s. b0nra, ~ dle fcmdo hu. acodio ArncoG:11m, & ante que IoiQ . 
dk:rauo do H1dalHam féµ [e11hor, G.omez fe falt.Jalfe., foi: tom'ldQ ~ 
t:t~ hom:ero d · orn~a forre per na.d- · 1~'lorto. D0-qu~l Cl:afo pri0,cedco mã-. 
méi:..0; per merito de (eus feitos cbe-. dar, dom Goterre f~u .rmão do~ 
.gára a merecei:.no;me de Ancoíl:am,. Fernando que ena-a.Re oas t<>rJas· fir ... 
&. de homem que per feu. braç.0 tl- roes~ .. ao·qual as,:ontec.eo o que fc ve~ 
l'lha ga.nhado tanta bont,a, bem fe rá l'}.CÍb feguinte capi!iulo~ .. · 
d.euia de crer deHe que o ná<:>. reria 
fracc;>, pera.defender fua vida. Com 
acq:uail ref p6fia, dom Gotterre· ficou 
maes indinapo , vendo · que o 
-Mom:o 0 moteja1ila de fra~~» & ellc 
-glori-auafe de caualleiro; donde pro-
·cedeo que tomado Lopo ·Soarez de. 
·Cochij pera Goa, quando fe partio 
pera o dheiro, dom Goterre lhe fez . 
queixume deite Mouro , accref cen-
tando algláas outras culpas, per ~s 
qua~s: d.eterminaua de o cafiigar per 
. t]U.1lquer maneira que podeíle. Lo-
po. $oarez como dom Gorerre éra 
cafado com donaMariana. fua fobri-
1:1ha, & 'o.leixaua com os.poderes de 
go?e°n1a~<:>r,em quanto fazia aquel-

:l~ viagem.ao dheito, nf pondcolhe 
cque ~ezeíie o que lhe niífo. bem pa:-
~ecdf~: P~r~ido el!c ~~o t~mpo qu: 

-. 

!f (om·o dom GotPe.re .mtpi,dou 
dom. Fernando. com, gente de. 
.cà.uallô é§ de pe fokre: o; capi-
t 4o· A ncofia"rn,r/a.q:u-a.l entir:a-
da rnorreo·o a-Íe11,ide m~ri 1 oão r 

Machado· com muira gente 
noffe, (5 [ài C4tUfa · da ci~at/e 

. Góa fer cercada ate a c:uinda 
de Anton.io.4.eSaldanha )que 
p-ártio, dffte Reyn-Q~ cor_!'; hútJ-
armada.. · · . _ 

, 
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iffo fer ma.es a fetj propoíito,difsimu re,d~fpois que dom Goterre lhe de-
lou o cafo p.eralglis dias, nos qoaes. nunciou fua tençáo,pedindolhequi-
cxercitaua os moradores .que tinhão" feílCm acom panbar [eu irrüáo.na-
caual!os, irem ao campo efcaramu .. : quella ida,éj elle efperaua fer de mui-
~ar, trazendoos ~deitrados, pera 6 q· ta honra, &- proueito pera todos: 
efperana fazer: do qual negocio deu p4ffaráo pelo p,t,ffo df Bencdl:arjj,on. 
coi1ta a Ioão Machado alcaide m ôr de cíl:aua prdtes fua em barcaçáo. 
àe Goa,atjuelle que a faluou n cer-; Serilo de cauallo oitenta, & efpin ... 1 

cà grande que teue (como atras ef-. gardeiro~ & bêíl:eiros de pê Porta- 1 

creuer11os). Ao qual Ioá'ô tvfachado guefc:sfeétcnra,& muitos Canarijs da 1 
dRey dom Manuel, por elle fer ho- terra.· Poíl:os cm caminho pera Pó~ 1 
mem éj ~abia bem as cerras firmes dé dá, quando veyo ad paífar de bum 

1 

Goa~deu bú a~aarâ,que auendo gi:n- i">aífo mui'cf\:reito : como Ioão Ma-
1 

te de cauallo ou d_e pê fazer algúa en~ · cbado era homem de guerra,& fab1a 
1 

trada naquella·s terras,não indo. oca~ bem a terra, diífe -a dom Fernando 
1 

pirão da cida~e em pdfoa, que dle que naquel~e p~ífo le' i!e algúa g;- 1 
foíle capitáõ d.cita ·gente.-Por a qual te de cáuallo,& de .pê?porque como 
raúío, dom Got~ne quiz que ª<lud~ a~udle l~1gar eíl:eueífc em poder dd-
la vez defiíHlfe do aluará: dizendo les,náo.lbe podia fobreúír coufaque 
que elle queria mandar feu irrnão d'.ã lhe fezc{fe danno,& fe. lho tomaa~, 
Fern?nd~ co:n algúa gente ·;t ·ca!H- v.indo gente groíiafobre dles, for.ião· 
gar aquelle M<?uro Ancoíl:ani, que perdidos; 'ao que d0m Fernando lo-
tantas côufas lhe tinha feito, & que go proueo.Peró tanto que fe partia~ 
clle ,Ioáo Machado iria em foa com- os que-ali leixoo ,forãofe eras dle,não 
panhia como pe[oa principal, por . que os vi4e: dizendo que elles guár-
faber b~m a terra, & o n1odo de pe- dariáo o paífo;& os outros iriáo en-

· lejar daquelles Mouros; o que Ioáo ·cberfe de muito def poJo. E porque 
Machado concedeo entre rogo, & quando chegarão ao lugar de Pon-
força. Finalmente por (ie tudo fazer dá, era ainda de noite, guifera Ioãa 
per·m9do-gue o Mouro não teueffe Machado C]Ue deúem no lugar an.tc 
algúa:fufpeita dcíl:e ajuntar gente d~ ,manhaá', pera tomarem os Mouros 
cau. llo, meteo dó Goterre aos mo- na cam~ : o qlle dom Fernando não 
radores que juga~em. as canas na fe_ quiz,, fenáo que forre manhaã clara~ 
fia de Ef~irito-fanto', que elle elegéo E pedindo elle que lhe ddfem adi-
pera dl:a 1d:i: & R'1f~das as canas,ao anteira em modo do defcobridor, 
o~tro dia á tarde-1ê"1ou ao ca.mpo entre enueja,& aluorofo,qa~ feauia 
todo los encaualgados, & Ioao MaC. de achar muita "r~queza ~ & que os 
·chad:o per outra par~e le-uou a gente primeiros farião ma·es feu proueito: 
de pê :~ísi ?os ~ortugucfes, co,m o tanto que Ioáo fyiachado partia, fo-

, ~e11an)s da~t~!~~~ !~~~ª~~da~ªª gé: r~~f~ ~ª~ d~e,, ~ . a~~?. ~orrer, dão 
"' · · · San-

,, 
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Santíago no.ll1gâ1: :.110 qu~l impeto 
meterão locro os -Mouros en1 fogi-;:, . ' 

~da, que já ·os ti~1l1áo fe.nriJo~paílail-
1 ciofe-alem de hum rio per hua pon~ 

té .. No alcanço dos quaes forão al-
1 ;gús dos n.oífos, mas não muito:pqr-
' -queve11do osMourns quão poucos 

iÇráo, cornáráo fobre' fi , & os Íéze-
ráo voltar·per onde vinhão:~ iíl:o· 
já tão apertados, que como busco~ 
n;ieçáráo virar as coíl:as , os maes fe 
. .!poferão ein fugida defordenadamé .. 
.te. E cbega1:1do ao paílo onde dom 
fçrnando cuidaua que t_inba algum 
·,refugio nós bomés que ali _ leixara, 
por ~ir já mui aprdfado de muitos 
Mouros que o. perfeguiáo , achou 
que erà tomado per elles : os quaes 
como erãc?°Íephores· delle, & a [eu 
j.àluo; polo lugar Cer azado , podiáo 
ferir em os noffos; quantos .. vieráo 
diante de dom Fernando , todos.fi-
carão ali :m<?rr?s. O qual primeir~ 
que chegaíf e .aquelk paíf o , tinha . 
feito duas ou tres voltas. fobre os 
Mouros de cauallo:mas íifo aprouei 
fo.u- pouco, porque.quádo fazia húa" 
vol a, achaua n1enos dei; á fi:gunda 
vinte. De maneira ~ue _ vendo Ioáo 
Machado que fe podião perder- tG.-

dbs, diOe a dom Fen~~ndo : Senhor 
i tomar o paífo , porque-nelle effá 
nàífa vida, em quanro·cu faço húa 
volta comprida çom eíl:es Mol:lros, 
& [e vos Deos lei.lar a Goa , direis a 
voífo irmão que ~na r era: a honra 

, pera~ v~s elle.cá m·andou, lei~ardes 

volta .que Ióáo Machaqo fez, entre~ 
_teoe algomtamo os Mouros, c.om 
quc ·qom Fei-nando teue lugar pera 
paíl'ar o paffo,ja per cima de corpos 
J.UOrtos da gente 0c: pé no{fa,&_ algús 
de cauallo , que os Mouros q~e o 
guardauão, quati a má9 tenéte. n1a-

. taráo. Finalmen.re Ioão Machado 
ficoú morto nó carnpo' & ·cõ .elte 
cincoenta entr de cauallo & de pê,. · 

· & catciuo"s vin'cefere·: em. que eprra-
, rão criados d'elRey, & outros ho'.'" 

1nés borirados: & dos Canarijs,cen,.. 
·to & rãros entre morros & cattiuos,, 
& muito maes m.orrer~o d~lles , fe-
náo fe _embrenh~r~o. , ·por' Caberem 
bem a terra. o qual caf o foi mui 
fenrido, & chorado en1 toda a cida-
de, não fôrnente neíl:e dia, mas pec 
muitos, polo que ao.-dfante focce~ 
deo delle: cá fa leuantou toda a terra 
cõtra nós, :·& o Hidalcão efcreueo 
à Sufo Larij feu capitão mor daqU.as 

·terras.) o ·qual relidia em Bilgam º "' 
brade quinze leguoas .de Goa , que 
con1 A_ncoíl:áo que: fez efle fei~o, & 
outros c·apitáes daquellas ~anadarias 
foffe fobre Goa,'~ lhe poféíf~ cer .. 

· co, pois quebrara_as pazes que con1 _ 
eUe tinha .~ Sufo Larij 'porque o Hi,.. 

· dalcáo lhe daua a capitania de.Goa 
fe a c:omaffe , & muita parte da~ ta-
padarias da terra·firmea elle., & .aos 
capitães, que foílem tJeíte feito: náo 
era paffado hum roes da morte de 
Io~o Machado,. tjuJndo veyo com 
trinta mil homés , e1n que entrauáo 
quatrÓf;1l1l de cauallo, mas achar.ão . neíl:e lugar os principaes homés;q 

linha debaixo de fua capitania·, por 
fatisf~zer .á f~a: i~~di~1a~ã~ :· N~ qual · 

já pejados os paff os que elle vinhà 
demandar , pera paílar a ilha ~ Por-

- e 3 que; 

1 1 1 
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qlie dori1 Goterre .con1 a noua . de 
fua vmda tin ba. prouido· na defenfàõ 
dellesJ com obra de qo~torze foíl:as 

· & b:-tt~isJ que repartia em duas Gl-

. · _piranias: a-dom Fernandofeu irmão . 
deu búa,& outra a Ioáo Gócaluez de 

' . , . 

Caíl:el-branco : com os auaes an-
.l 

dauáo Henrique d~ To ro,Domin-
gos de ~eíxas, Fauló Cerneira ,Pero_ 
Soarei, Pe-ro Gomà, Pero. Iotge, & 
outros capitães. E~ cidade rep~rtio 
ein dbncias & vigias, derredor dos 
-muros todolos Canárijs dan:rra,que 
viuião pelas aldeas , temendo que 
comere!Iem algúa traição, como a-
conteceo em tépo de Affonfo d'AI-
boquerque. Cõ o.qual. cerco, pofl:o 
que não foi derredor dos muros,fô-
menre per os paífos da reúa firme, 
'que ~ufo Lar~j muitas vezes - come~ 
teo, fem poder paífat a _ilha, porque 
a cidade fe· mantinna do que cad~ 
dia 'lh~ vin_ha de fó,ra: o _tempo' que 
elle ali· eíl:eue a posem µi~it_a nccef-

. ·fidacle, & p~deceo a{faz de trabalho 
en.tr~ temor -& vigia , por· andar~m 

. afsi os do mar, corri o os da terra de 
dia & de noite com as armas ás co-
fias,, acodindo. oraºnhúa parte, ora. 
noutra ;'Í~rn t~rem algum· repoufo. 
E o maes que Sufo Laríj fez em .dla 
fua vinda,foi no pailo Bcneíl:arij h~a 
força dc:frõte da n9íf.r-i fortaleza, qn-
àe aílentou algúa artelharia·, cõ que 
fez póuco: porque J1úa. peça de me.., 
tal, com que nos fazia danno, lhe-
foi logo quebrada. ~it1almenté· o 
terco duro~. naquelle trabalho, em 
~os noífos fezeráo honrados foitos, 

.ar~ ~ettembr'o: qü~ !o~o da s~~uéira, 

que inuer11ou et-i1 Qiloa, -chegoll :a · 
Goa· com quatrocentos hor;r:iés,que 
€ra.a gente da fua nao,& à que [e fal~ 
uou da' de Francifco de Soufa Man .. 1 • • 

cias. E fobre ellé veyo Raphad Pre~ 
eíl:rdo em1 hnm barganti-r.n , o qual 
auia ·pouco tempo que chegara a 

. Cocbij em húa nao:· & como vinha 
rico da Cbin_a ondé fora, & era ho~ 
1nern largo' & ca_ualle~ro, _ 1neteo~e 
·c'om dle muita gente.E dahi a vinte 
dias chegou Antonio de Saldanha 
cotr~ fois bao_s, com que deíl:e Rey~1 

I • , ' ,,., I 

_ 1~0 parura·por cap1t~o mor: com a 
chegad~ d.o. qoal ná9 fômente Sufo 
tarij leuantou ·o cerco , mas ainda.· 
pçr mandado d_o Hidalcáo .aífen-: 
tot~ paz , vendo qµe h1aes lhe im-1

. 

portaua que a guerra,pois per tantás 
ve'zes eíl:aua de(enganado' não. fer 
poderofo, pera tirar de n0ffo podei!. 
·aqu.ella cidade. E ficando de guerra~ 
perdia o proueiro que tinha cõ noífa · 
cõinunicação ., & m,aes · auen.turaua 
perder ;is terras firmes , {e_ as quifef~' , 
femos conquifbr: cá elle pola guer~ 
ra:_ qlle tinha com el Rey de Bifnagá,1 

não podia -efcufar Súfo.Larij,& quã-
i6s ·cõ elle andauão. E (e o m:mdou 

1 cometer Goa, uao foi tanto põla én 
.rrada que dom Gpterrç' mandou fa~ 
zer, quanto por lhe parecer que~ 
podia leuar na mão, aquelles mefes 
do inuerno,pór auer conjunção pe"; 
ra 1ífo,coÚJ as rteguoas qüe com el ... · 
Rey de Bifúagá nd~e tempo tinha, 
q~e lhe ef cufaua parte da gen~e que · 

veyo áquelle cerco.~ tambcm teuc 
grande ef perança de lhe fu'ccede.r bê,' 
por_ fc · 4iz~r . que Lopo· Soarez em 
· · . . · perdido 

" # -· 

•• li', 
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perdido cÕtn toda a ârmada no mar / Rey dom ~atrnel :·ao tj?al d/e f~z 
1. · Roxo; & por.iífo tomou por caufa merce 'da capitania . d Malaca em 

deíl:e cometimento, fnandar dmn lugar qe I~rge d'Alboquerque, que 
,Goterre fazer aguella entrada,tendo a fen~ia, & . f9ra ptoUi,do ddla por· 
·pazes com elle. E 'ne~es co,ncertos Aff onfo d' AlboqÚFrg.ue. E de qoáo 
de paz fez . Snf~ LariJ. enrr~ga dos boa fortuna' Iorge·de Brito teue na 
cattiuos que tinha Ancoíl:ao ., & br.euidad~ d.e fua viagem (como e,f-
ainda dom Goterre & Antonio de creuemos: ) tão contraria · lhe foi, 
Saldanha tomarão por camella de· defpois que· tomou po!Ie dell~. Çá. · 
bonra que eíl:as pazes feriá.o até vir eíl:ando em muita neéeílidade 'de 
Lopo Soarez -2 pera as confirmar.) fo mantim~nt~s, & roâo o pouo da _. 

Jhe ~em pareceffem, as ·quaes con- terra defcontei1te, & não m~ü Jegu-
'firmou defpois que veyo. E poíl:o , {o ém fua viuenda ah, por cauf<r da 
que pa~éça9ue ne~elugar cõuin?a · ~.or,ted'elRey de Campár, qu.e Ior-: 
darmos rázao da viagem de·. Anta- ge d Alboguerque mandou matar: 
nio de s~ddanha,nós p leixamos pe... com a vinda delle .Iorge. de Brito fe 

. ra outra parte: porq pera fe m ·or acabou dc :desbarar·ar de rodo, & a..: 
·continuar o: fio da hiíl:oria, lie ne..' cauk1foi · quérer vfar de hum regi_-

. · . : ceífario efcreuer primeiro,as coufas, mento que le_uaua d'elRey; fõbre o J • 

·C]ue fe paífaráo em. Malaca,~in quan qual cafo elle foi-mal informado . E .. 
to Lopo_Soa.rez fo1 a~ eíl:re1to, que poíl:o que Iorge d\..\lboquerq1.re co.:. · 
11ão forão de. menos trab~lho & pe~ mo experimentado niil:o,acõfdhaua 
rigo, qu~ as que elle paílou •, &. afs1 . Iorge de Brit?, todauia quizdle an .. 
dom Goterre em o cer e Çoa; · . te fegui.ro r~egimento.d'elRey & c?-

felho d af gus dos nopos que teuerao 
1tiaes ref peíto' a feus intereífcs ~que 

1 • 

·CAP 1 TVL.O. "·IX.· 
· ' · · ao bem ~a dd"çle, começando logo ,r CJJo que faccedeo. ft . l,or.O'e de / , 

'1 ô de pór mãos a obra.~ era tomar 
'13rito, deJPoi que entrou na. todolos criados C]~e · foráo ~'elRey 
capitania· de Malaca, f5' do , deMalaca,a que elles chamão Am-
q~e [e pajfou nella, defpois de . baráges, & afsi as qujr aãs c~1~ma-

.· _(eu fale~í~ento,fohr.e que~ o dás duçõe~, que ·erão dos .. Malayos 
Juccederia no c'argo de cafi~ao. . iatu~a~s· da terra, & repa~tia c::íl:a gé-

., . . 

~~ O M O ' atras efrreue-

ll · ~ · mos, na armada que 
, Q • _, 9dle Reyno partia_ o 

~· "'~ anno de ·quinze, cap·i-
~ . ""- ' 
· ' tão mór Lopo , Soarez, 
foi Jorge d~~~~~? ~opeii:~ mór d'el-,,.. . ) 

>te & propr.iedades per--os morado-
. res Ponugúefe;,, éj ali_viujá,?~ & .· per~ 
fe melhor faher Q âanno q fe daqut _ 
f écruio repetiremos eHe cafo de [eu b , . 
prirÍcipio. Quando Affonfo ?'Al-
boquerqqe tomou Malaca, o pou? 

· ddla con1 temor da furia da noíla 
\ . 

e 4 . entrada 
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et1tr~da fogia ,perà onde efperaua ter de~~riando [eus filhos,& aproueitan: 
faluaçãoJo e o qual cifo (_como do fuas fazendas: fômente quando 
já eícreuernos) clle man~on. lançar eráo cbamados, acodiáo ~o feruiço, 
prcgõ~s gue t~dos [e recolhcffem á mas com a vinda de Iorge de Brito, 
cidade poaoar fuas cà~1s, fcg.mando- todo eíl:e. vfo fe defordenou,lançan-
lbe b.orn trattamcn~o de fua~ peíloas do máo·ddh:s Amb.aráges,có nome 
& os m·anrer em juftiça ao modo q de efcrauos d'dRey. E alg6as quin-
dames viuiáo. E guátô aos ' q fe cba- taás & proprie~ade_s que rí11hã0 ho-
1nauáo criados <f elRey per eíl:é vo- · m~s principaes da terra, lhe erao to-
cabulo Ambaráges, & afSi aos efcp- madas ~ dizendo não,, f~rem · foas, 
11os do mefmo Rey, q fora de Mala- ·n1as de outros Malayos, c.1ue fogiráo 

, ca,cõprados' per dinhei(o, a qne elks no tempo .da entrada da cidade, & 
chamão Balláres , 1 viLüriáo debaixo dles.as tomarão como coufa deuo-
da obrigaçáo de [eruiço & liberdade · luta. O qual negócio foi em tan .. 
ciue tinhãa en1 poder delle, & não ra.defordem feiro, que muitos ho .. 
vindo clles té hum cerro rempo,ro- · n;és liures ficauão catnuo~: porque 
dolos qu~ foffem tomados, feriáo e o bun1 homem da terra queria 
pre[os & cattiúos. Com .cíl:e .pregão ma a outro, fa ao capitão_, & de.-
& {J 1uos modos que Affonfo d'Al- imnciaua delle, fer efcrauo d'elRey, 
boquerque teue cõ algús principa~ & com duas tefl:irnunhas ficaua cõ. 
da cidade, a[si como Vtimutirája, denado, & outr() tanto [e fazia das 
.Nina Cbetú, toda a g~nte q andaua propriedades. Vendo o pouo como 
pelos matds fugidaJe torno~1 ácida- muitos homés liures erão cattiuos:-
.de : de maneira que cm pouco tépo . . com te 'começa'ráo defpej'ar a 

· clle fe tornou reformar de 'mor'ado~ cidade, bus per mar, & ou,rros per 
res. ,Defpois ~m répo de Rui de Bri- terra, o ma€s fecretamente que po .. 
to primc:ir.o capitão ddta ~ida.pe, & · diáo,por ·não fere reteudos. ~ccref
àe Iorgc d'Alboguerque,q foi o (egú · centoufe maes a eíle mal,,outra co_u... , 
do'.) per regimento de Affonfo d'Al- fa gue muito inainou·a gente maes 
boquerque,fempre eíl:es Ambaráges nobre da terra: & foi que .d.hndo 
& Ballates n!cebiáo bum panno ein. . em cofl:ume quando da cidade Ma-

. clous tépos do ·aqno, pera feu- vefbr, laca paniáo .juncos pera Nfaluco, 
& cerras medidas de arroz pera 3ju- Banda,Timor,Bdrneo, Patane, Chi-
da de fe 1nànterem. ~a obrigação 9 · na; & omras partes~ poílo que neL- · 
tinh~o os erçrauos, era fernire.n.1 na - les foífe fazenda d' elRey ,ou do capi-

·ribeira em' a varação das naos,& ou- tão .8{. offi~iaes da feitoria, [empre 
tros miHeres della qualidade, & os a capitania do JUnco ficaua com o 
Am.barágc:s por teré grao de honra, fenhorio ddle.0 qual cofl:ume Ior-
feruião no p1aneyo dar feitoria,& to- gc de Brito mudou·: mandando' que: 
~os dl:auão emfoas cafas & libcrda~ o capit~o ~?~al junco~ fo.ffe Porru..., 

guçs,, 
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gl1es: & com elle.foífetll af gús ho-
més Porrugue[es, por 111ayor fegu-

. rança da fazenda. Fi_nalmenre, eflas 
rnuclar\ças fezerão tanto ~fcand:ilo 

· nos Malayos,, & ~fsi defpouoaráo a 
. cidade, .que: qüando Jorge. de Brito 

o qui~ remedeãr, ma11dando l~nçar 
· pregões,que rodos [e rornafkm .co1n 
. grandes feguros & liberdad~s que 
. prometia , apróüeitou poncO'. No 
qual tempo veyó elle falecer de do-
ença:, leixànd.o por capitáq da forta-
leza a Nunó Vaz Pereira irmão de 
fua molber; que teruia de. al~ajde 
n1Ôr,& eíl:e cargo,deu a Antonio de 
Brito [eu fobrinho filho de Louren-
ço de Brito:a qual mudança de otll~ 

1 cios tambem · inquieto~ a terra, &,a· · 
· meteo e:m grande cónfufaõ. Porque 

dado que.per regimento d'elRey os 
alcaides rnôres foccedem aos capi-

. táes,quando falecetn, neHc{uccedi..: · 
mento não co'nfentia . Antonio Pa-
checo capitão môr do. mar : dizen;.. 
do pertencer á ello, por afsi e{tar or-
d nado per Affonfo â' Alboquerque~ 
qliandQ leixou ·por êapitâo da for-
taleza a Rui de Brito -Pp.talim, ao 
qual auia de fucceder ,Fe "o. Pe'rez 
d' Aüdr'ade. Partida em duas parres 
dl:a cornpetenéia, Nuno Vaz com 
feus fauorecedorçs dl:aua na forta-
leza,&. Amoúio,- Pacheco com fua 
armada ein búa ilheta defronte de 
Malaca~& · hum fe vígiaua do outro: · 

. :.~o qual tempo foi ali ter fer~1~0 Pe-, 
tez d' Andrade, que !a pera :i China, , 
(da viagem do qu;il~?dianre fa~emos 
relação)& nuilca os· pbd e concertar. · 
E partido ~l~e, i11do ·hum Doµtingo 

~- ., ·- - • • ·-· .___ ' 1 

1 ., 

· Antonio Pachecô .ot1t1ir MÍífa, & 
paífando per a'nte a porta da forta-
leza com gente que o ato111panha • .' 
ila,fai:o Nuno Vaz de.dentro,&· ten~ 
dele no lumiar ·da porta, diffe a 
Antonio Pachcco,que lhe pedia pois 
andauão em concerro de fe deter-
minar o fou cafo per juizes loutlado~JI . 
que o quifeífe ouuir perante aquelles 
h'?més que o acompanhauáo. Çhe.. , 
gado Anroliio Pacheco á porta _a · 
ouuir o q Nm Vaz qu,eria ·, fai·a· de 

, ·demró da fortaleza hum Thomas 
Nuncz h~mem . de muita forç~:-& • 
leuou Antonio Pachec9 nos braços~ .· 
& com aju0a ~e outros que eíl:auão 
pe-ra.:iffo , êlerão dentro cotí1 dle. E ' 
querend9 os. que o acompanhauão,' 
fa~cr niíf o o qu.e; deuião a foa ami-:-
zade:, apagou Nuno Vai. toda a fu~ 
ria delles éo:m 'grandes requirí~en..: 
tos de parte d'elRey, & perdimcn..: 
to de· feus ordenados: & prendendo' 
tarnbem Pero de ·Paria & óurros da 

· parceli~dade de Antonio Pachc:- -
.co. As ciuaes differenças nãó fômen-" 

·te acaba9ão em o ' danno, que efta~· 
du;is partes. [e: fazião, como gente 
h1al auinda:. mas ainda f e defcuida...i 
uáo tani:o eq.1 a defenfaõ da. cidade~ 
que poferão a elRey de Bintáo eni 
gr~nde ef perança de [e tornar a refii-
tuir 4-0 eíl:adp de Malaca. Porque . 

, .~ef pois q Iorge d' Alboquerqué man 
.dou degolar feu genro elRey d<:· 
Campar, pela artificio que elle Rey 
deBintáotei;ie (como eforeuemos:) 
ficou tão gloriofo daquelle negociQ 
fuccéder, fegundo dle o ord~nou_,, 
que com n1aes animo fez rpayor.es 

- - - · - · armadas 
,.._ -'-• :.....,.... - I 

'· 
J 
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. ~ãrmadas perafalteâr as naos ·que da- 1. de fofpeita i11t:Ji artilhada;-que podia 
· quellas partes do Oriente vinb~·o bem offender a quem a coipeteífe. 
com mantimentos, & ri}ercadqnas Da qu~l forÇa, como · ~e .. pàr~e tão . 
a ~1alaca. E iH:o fazia'dle,em quan- perto da cidade,efl:e cap1tao todolos . 
to a· noua da morre de: [eu genro üáo dias lhe vinha .par t~bates, não fe 
foi fabidã, porque _ deípois qmra fa_ ., contentando de ?efender q não vié~ 
ma della co.treo pela.s terras . vizi- , fem nauios de.f?ra, mas tomando 
nhas, & afsi per: a Iaua, & iJhas:t:à~ até hum· pefcador,fe fala pefcanfem 
-inarcaãs : cauíou tanto efr:andalo,&. nefie ·tempo ~)s noífos lhe poderei:n 

. principalmente defpois tque]or.ge dé fazer algum danno, por á cidade e-
.. Brito co.mcço-u o r;iegocic:.> dos A tn~ fiar ··põbre de gerite, & o MoL1r~ 

barages., ··que -quaíi ·. odalêl..s naçõe.s dar eíl:es re_bate~ em modo de cor-
dl:auáo indinadas co~1tra n_ôs_; fem· redor,; aJim de leu ar os noíf os ao rio · 
.quererem aéodir c_om os ·mantirtú~'.... de _Muar, _onde tinhá foas ciladas de 
tos qtie àrdit?arian.1ente foi'áo tra- maes yelas. A· nou.a ddl:as coufas 
~er á cidade,que era a p.ri~1cipal coü- foráo leuadas á Jndia a Lopo Soarcz_' 
fa que ella aui.~ miíl:er. Afsi qu~ com clefpois que veyo do eil:reito, per .. 
J1oífó maO.gouerno, ·viemos a 'lhe Verifsimo Paclieco irmão dé Anto-
dar tantas apnas,gue já·mui oufada- · nio ~acheco prefc>, que an.daua etn 
·n1enre defpois, gue foub~ a differen- bllm nauio por capitão: q quarLo-
PJ que entre aquel1as duas partes a .. . po Sbarez venqo o ·ri[co que K1alaca 
uia, mandaua dar viíl:a -com fuas ar::. corria; ordenou de mandar do1n A. 
màdas á - ~idade:porgue os, noífos po- leixo de Menefes a,prouer nella, & a 
lo cuidado que trazffio em. íi, (e def- meter de poífe da capirania da .for~ 
cuid~uáo deíl:eimigo,que não eftu- tâlezaáAffonf~Lopezd'Acofia,que 
éla.ua ,em. outra .cóufa'. Fin'almente : deíl:e Reyn_q fora pr<?uido por el~ y 
por os boõs fucceífos que neíl:e cem- don,1 M~nuel na v~ganre ,de lor-
pa' ~eue,elle .manâou a faum ·capitão ge de Brito. E prouido de rodalas 

/- felr-d1amado ~ióbiéhe ~e R'ája,ho- ~?ufas . a ~.efenfuõ d~ cidade, par-
l_--/ mem val~:e de fua peíloa, ~ pr~:... tio_ de Coch1; · em A?nl do anno .de . , 

dente cap1tao : o qual com -hua ar:.. qlilnhemos lY. dez01co em cr~s na-
mada de lanchát.as;& calal~e?, g_ue· . uios, de que etáo capitáes Iorgç de : 

· faõ nauios d.e remo, fe veyo .<metcr . Brito ,, dom Triítão de Menefes 
ém ·O rio de Muar) que ·he cinco}~.:. í ~ eJle tio terceiro ; leua1~0 até tre-
guoªs de Malaca. Onde fez húa for- zentqs homés que auião de ficar na · 
taleza de· mad'eira ,coufa tão defenfa" _ cidad.e, por ~íl:ar mui desfalecida de 
uel,qu_e· parecia impofsiuel poder fer · gente, .o qual apo~tou nella a folµa-
entrada : pórque· alem da força dos menta:& do qt}e fez tanto qu~ çb.e- · 
paos,& e11mlho de terra, q da porta gou,diremós-em outra pade·:porque 
.d~ ~entr~ t!nha,, eíl:a.u~ n~~ lugar~~ coll~C~ ~ornarmos a dar co11ta dà ' 

que 
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. qt1e AntÕ11io ~e Saldanha paffou ·q~e · ·da carreira, q aqu~lle ah110 p~rtir~o 

<::orri a armada ern que fo1 por cap1- · pera.a \nd1a a trazerem a eípeceana: 
ráo môr ,& afsi de algúas co.ufas qu© os capít~es das quaes erão dõ Trifiáo 

Ofuccc:deráo com foa chega.'1a á~Iadia, · . de Menefes filho baH:árdo 'de dom. 
·defpois .. que affrnt_ou as ·pazes de ' Rodrigo de Menefes, Affonío Hen-
1Goa, de que atras falamos. · . riquez filho de: Fer~ão de Sepulueda,' . . 

& Manuel de la Cerda, que'ia-pera 
.C A P I T V L Cl X.. feruir de· capitão na.f órtal.ez~ de Ca-

-· . , lecllt,- & Fernão d' Alcaçoua de vea-
·!{ 7)à _<Viagem que Antonio de dor da fazc;nda, . & Per'a ~refma 
. S aldar;ha fe{ -o anno d~ dez.a- de feitor de Cbchij. Parcido Anto ... -

,.,, d' fl . R . . e~ nio de' Saldanha COlll e1hs Íeis velas1. . .Jee~te, q e. e eyno __ f 't(lrttoi·o . 
~ , rr: - ] chto0 ou á India a dezafette de Settem 

. t1s cou asque P~J1 ar,çio na n-d bro, com menos <luas que inuerna- . 
dia c9mjua chega a, e5 como rão, & foi fo ~ c~egada qlllfa da paz 

_. _ Lopo Soarez. o 1nando:u:.4e ar-, que [e aíTentou 'com Sufo Larij;co~ 
rnada á cofta d-:t ÀrAbÍa, f.5· 1110 ora efcreuemos:& ndl:e·mefmo 

: a(si enuiou dom 1 oão da Silueí tempo chegou tambern dom. Alei~ 
-· ra ;is ilhas de Maldiua. · xo de Menefes de Ormuz com os-

. . . doentes, & tras elle veyo Lopo Soa..: 
~~~i· ·~· LR E Y dom Manuel fez, que por ter lá pouco que fazer; 

l . ~ofa experi~nc~a que oáo fe deceue m,uitó. O qual chega-
. , l tmha ·dos fermços d~ d'o a Goa , vendo Fernão d' Aka..:: 

1 . t~ _ . .) .. Antonio. de Saldanha Çou~ com tiome de veador dafa-1 

~~~~.~- nas pa~te~ da _India,or- zendà,& regimento & poderes d' el .. 
'tlenou de o mandar -0 ann~ de de~a~ .Rey, que fe eil:endiáo a todo o go...' 
fette pera andar ·dc élrmada na cofr.a uerno da .fazenda,' & qu.e,quafi não ~ 
de Arabia, & portas qo mar Roxo, · · 6ca'ua a ell~ .Lopo, Soarez · rpaes: que 
em guardà· das naos do~ Mouros que o cuidado das .coufas da guerra, &~ 
naueg~o · aquellas par~s , comê já admi11ifiraçáo <ifa juftiça ( ·náo po..:: 
outra vez c:tndara, o anno de qui- - tém _qüe. nâs proui[ócs d'dRey lhe 
uhentos .. & rres ( fegundo . efcreµe- , foífe a elle poíh eíl:a lirnitaçáo : ) ~·
n1os) .. E p9rqu~ dç cá do Reyno não c;àu mui defcontc:nte, por lhe dar 
podia leuar. nauios _' de· r~~o, fegun- · eUe coadjutor em feu oflicio, pois~· 
do conuiri~1a . pera .aquellas· parrês:, partira deíl:e Reyno fem dle. E maes 
efcreueo a·Lopo Soar.ez q o pr?ueífe fer Fernão d'Alc2çoua homem que 

· ddles; conforme ás velas que elle ,al _em. do regimento que leuauà, [e: 
mandaµa· que.Ant~mio de Saldanha 'eftender ~ .tnÜito, per qmdição el-
trou.xeífe àe armada. E 'âle defta ca- le ó ' faZiq chegar a tudo .0 que queria· 
pitan~a n1ôr.,lh~ ~~~ -~~~~ ~ ~as uaos emeüder; donde nafceo ·qµe primei..l. 
· · · · · · ~ -· - - -- - -·· - --· -· - · · ro 

_..__. 

. . \ 
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CJ)a .IT:erceir a 'Í)ecada 
1.r.õ ·qlie Lóp0 .sõarez ehegaíle, lbe tas v·ezes culpas ondé <is não ha. E 
achou já Jeito muicas coufas . em quanto nefi:e Reyno reína efie in-
Goa, que p a el[e d~conrentarão. firmidade,0i difcurfo de muitas cou-
fina]mente agui, & qefpois que as . .fas que vimo's e1n no{fos t~tnpos, & 

· .úaos e.m · Ço.cbij dl:~JJerão á. carga outras que ante paff~rão, fa(; tef\:~ .. 
Aa éfpecearia, Cobre mand~r, que he rnunh~ d.dta verdade .: coufa certo 

. 9 formento de toda .di(cordia, onu~ muito pera condoer .da nação 'Por-
.entre elles tanta, que caufou .virfe . rugues. Porque no mey.o da fome, 

_ .~ernáo d'Akaçoua aqudle mefrn<:> daJede, ~& . de tantos mil generos 
a11110 pera eíle Reyno eri1 .com p:}- de trabalhos, & t1:1uito · perigo que 

'nhia da.s Liaos da carga da efpecearia_; 'paffaÕ. riaquel}~s partes, ~- no)for . .' 
~a pitão de húa ~elfas. As. 9uaes dif~ ,uor daó ccupaçao de.acqu'ir1r fazen-
ferçnças n~o fômente Ll1e cufhuão da, caufa principal que os lá leaa; 
honra, fazen.da., & 111.uico traba.lho afsi. eftão intefr9s~ & prontos pera 
if:IUe teueráo lá, & .cá 110 .Rcyno, ef preitar os feitos de qqem os gouer ... ' 

.·mas ·ainda a algús capitães das for- na,& de feus naturaes com que có~ 
talezas: afsi-como dom Gorerre <:a- muriicáo, c.omq Íe foífem liures de-
pit~o 1dé Gqa, & Simão da.Silueirà fias coufas, & nelles não Ç)Uueffetn 
de Can~nor, ~outros por impedi~ as proprias culpas, & náo pode.lfem 
rema Fe.má.o d'Alcaçoua çm·algúas for citados, por mayores, ante o jui-1 

ço.ufas -vfar do regimento de feu of.:. · :zo .de Deos, & dos homés. E o que 
ficio, da qua:Jjurdiçáo elles .eílauão pior he'acerca deíl:e modo de cul-· 
~m .poífe. Porq~e forã-0 defpoi.s de par,que faõ algú~s vezes rnaes puni-1 

fira ·chegada a eíl:e Reyno ~emanda- . _dos vícios da.peíioa,que erros do of-
dos polo procurador da fazêda d'el..:. ficio : como.fe não foífe maes dan .. ·. 
Rey, & pe~deráo feus ordenados;· no húa culpa, que hum d~feito; po~ 
poíl:o que elRey dom ~anuel tor- · - a .. culpa proceder de aél:o conrra_pre .. 
11ou boa parte a algús, por lhe fazer ceit~, & o defeito da compleição 
n1en;;e, & priflcipaiment~ elRey dó natural de cadahum, coufa que mui 
Ioão feu.filho1 defpàis que reinou. trabalhofamente fe muda,ainda que. 
E d~qui come~ou eíl:e <!ofi:ume, fe- ' o paciente mude o e{lado. E por 
rem todolos gouemadores da India e_uitar elle danno em coufa de ran-
defpois de fua vinda a eíl:e R.ey~10 ' , ta i&iporcancia,con10 he o go.uenio 
accufados de culpas, & os que lá aca daquellas partes do Orieiite,primei~ 
barão; a morte foi caufa de não pro- ·. r.o que os homés íejão prouidos da.s 
cederem contra elles, por fer couf~ capitanias & ofEcios princ::ipaes dél-
gêral fe.r ella o fim de tqdas; ou (por le, fe deuia ter refpeito maes aos có-
ínelho,r· .. dizer) ella 'tira ª· enuejal& íl:umes, & b~~ilidade de cadahum, 
cornpetencia e~tre_ os viuos, -Oo·nde que á qualidaçlcda peífoa & fcr~i50~ 
~~fce~ os ~d1?~ que falo~~ -~n~i: qu~ ~~m fe~to : porque. eíl:as duas 

' -- ' coufas 
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. coufas quando obrig~o ,. podemfe na~iós deterno~coíno,clle fàzia: fm1~ 
pa~ar com merc;e de fazenda,& não <lamento leua:r, PC?rque os auia' 1-µi-• 
é'o~ ·gememo de eft:~do, cá fazer frer Lop@l,.S.oa'rez. J>C::fa:.a ;id,a de·éd ... ~ 
ha' ·füdade pera elle, ainda que os· l&à, como re· a-diante '. veni. Os'ca.; 
~·r-i . cipaes muito podeni j nd1:a p"ár- pitães .das guaes ,fois vefo.~ , J:viio dl111. 

, te- àes póde a natureza,, ·Por tanto . At1tomO: •de··fatldâtihá :;Ilrlúaro .Bar..ri 
1)ã · fo aqueixáo daquelles que faõi rero~ .Miguebde. Mou'ra~· Feu~ãoGo'."' 
dê_fàirúofos cm. feus o~cios, m~s1 m·ez de Lem0s;'. Aútot1i0ndc:Lemos 1 

de ,d mefmb, pois ante que· metef~ feu irmão,& Nuno .Féi:nãdéz de Ma .. 1 

roo.f os taes '. ilOS cargos,, de que ÓS cedo. Na · .. qu~l viagé:indÓ·Antón.io. 
querem arguir de mao goucrno,.já de Salqaalfa.-canto allant.e como ó t 
'ttio fabedores guáo mal fe elles cabo de Guardafu, § he o" fim mae$) 
gduernauáo : . & quem ·mal gouer.;, oriental de toda ~ terra (fo Africa,to .. ; 
i1~ fua peífoa ,:& cara, não (e deu~ ef ... . pou a nao.1\rindade,.de 'iqÚe toráca .. 

· p~i;:ar ddle qu~ goucrne bem as a-= pitão don1 · Aluaro da. ~ilueira, per 
thcras,. que-he já húa policia que re- cnja morte' os da nao feierão capi ... ' 
quere g~andes partes em htJnl ho- táo Frandfco Marec.os : ao qual An .. ; 
'me.m. T.orn3ndo a Lopo Soarez, , t0nio .de' Saldanha prendeo, por a-' 
como· ficou dcfabafado dos requi- char 11a inquirição que 'tirou da mor. 
1imentos ~ r ·& ·proteíl:os .de Fernão te de dom Aluar?, que elle empreJ 
tl~;Alcaçoua: .começou logo enten-. ilara hum .. punhal :l .Mendafonío.· 
<ler em inan9a~ aquelle verão algús principal auto'r della,& afsi pren~eo1 

·t~pities a·diuerfas partes,& nego,- Hieronymo d'·Oliu~ira,que era o ou 
,t ios : a dorp Ioão da Sifoeira ás ilhas tro fegundo,que já e(creuemos.Par::-,1 

. d~ Maldiua, á{f entar pazes com o titio def\:e· cabo, pela nou,a' q lhe de-
, R:ey de. húa ddlas: a dom Aleixo-de . ráo os da nao,foi bufcar hüm ·M-ou~, 

-Menefes aíf entar .as coufas de Mala- rà chamado Suf,morador em Cátn .. j. 
tt.a, de que ora efcrc:uemos: ~Ma-' baya, homem·poderofo,que and~m~·1 
'nuel de la Çerd~, em quanto ·não trattando per.aqudla coílílcom húa~ 
·entraua a feruir a capitania de Cale- nao groffa,&.does nàuióigeqúenos) 
'cut, que tinha, m~~1dou a Dio com . em q trazia fei[centos homés;o qual 
'oous nauios a negocio, cm que não per algúas vezes arribott (C?bre a L~of~i 
!fez coufa pera nos determos na re- fa nao Tdndade pera a tomar;qüe, 
· Ia~ão <i!ellá; & por iffo não .torriare- per aquella-cofia apdaua·com vint·e- '. · 
,roos maes a elle, fômente aos ou~ ·cinco homês,éfa mal po~iáo marear~, 
tros, como fe verá a tliante. E afsi mas faluou.os. Deo.s,em otépo (etn-) 

' 1nandou a.António de Saldanha .cõ pre lhe [~ruir, com <}Q·Mouro não 
· -l1úa armada .de feis vdas á ·cofia de pode chegar a ella. Petó Antonio 

Arabi:i, c~mo elRey dom Manuel de Sal.tlftnha poíl:o que uiffo foz dili{ 
n1andaua: & não. leuou os tantos gencia pér todos ~qudlcis .portos,tJÚ~ 
~ - - r ~ ·- -.. ~ ' 'ª Ç) 
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Gre 0; pod·ê adhar·; ·&· cóuerteo a indi- . ria re~eber a '!?erda .. cfe gente cômO. 
Bàçãoq trazia d;ellc,pn · darmrci~:;trfo, era morta aAffo1:1fo cl'Albqquerq1ae, 
Bar:l3o.raA·cifr,áaraqaehlr.rcbíl:a deAfrii & Lopo· Soarei. . A(si .. q1.i~,·com dl:e . 
c;â: Â..qual ~ :cidade '.peró rq não be tá-01 cnl)(elboJ~ fe.z .á vela, p~ra ir in~er.; . 
n:óhre · c<DnnF Zeila., que _eH:á àc:ima i:rar a Ontl11n, &. ·d.e. paílage~ ' eu 
de.hl~cõt11al óJ;-J0rte· deioit0 teguom'i;,.. viíl:a á cidade Adem)q.ne o· ferui · có· 

"· . <]liafi a:.-quer;i_µ:11itar' ern)at·mt:tiieira ·d~i ma'mirnei.-:ircis. Cbegada a: Orrnu.~; 
foO-s-.re~ifiruosj&::v.j.úer,_tfa•gére;:& .end onde eíl:eu~ com roda. fo~· frot;l'í. a~ 
tra~á &·faicfad.as :·coufas: qo ·R~y11o i q'uelle .irtm~rno:,· ante:d~ :foa pa!itÍ1.,d<i, 
A~l; cujo.)Reya~e:fenhQr ddla .:·&;; líl'l-ar1dou:Fra.niCi[co de·Gá, que ali-Ji~ 
fômente·tetttrali.g9aetnad:oli,.com.d;, c_áraida arrpada de Lopo-Soarez, ]~~e 
ênl Zeil.a.'. Efe·g~ndo· fua fa.~ação .pa~ lh~ foíl~ fazer· p

1
reíl:es naanc,imen.~;Ó~ · 

r-eceJer aqmiUa,a. que.l?t:o:lqmtJu .cha-) . aCalayace z pero quando Antoa\iQ 
1nâ· Malaa~;&'faz emponO'& efoalà: de.SaldaL1hai. chegou.;.11áo.os ache(?,~ 
da:êjue-lla tdíl:~, táo i nora·uel:com 0.: prcrfles, P.orque udl:a ç'Oíl~ com :1~~ · 
Zeila,: peró,ijias,ponha m~:us-, díJlan-, tem po.- que· reue ,fe·pGrdéo ·Francifcq 
tes húa da '.OUtFa, do qucrdlhrs dlão : d:e Gá; com o qual: ·fe:,ra1mbe1n pt,~r-r 
Os _MoufOS· moradore~ d.cd.la. defpc6is1 deo Io~o R.oíz d0 Pao~ . aquelle q µe 
que. paífou o.feir,o da.nomada de Zei- marou Mcmrlafon(o, mara.dGr de d9-
la1 ·q:u~ fofà' .. 0 1 annp:.atras, fabendo q Alu ar0 capitã ó qa: nao; ,T rindad~, q 

- pe1~·aqael.Ia_.t©fta ao.dana hfra, armada Antonio de: Saldanha; trazia em foa 
noffa:,eíl:auá-c>: .. ~nto' á-, taca,&·afsi ti.; companhia:O,qual por·razr.ío defü!$ 
rthão efpias jl10-.mar:eni,g !tlanms, vol..: aiai11tinie1:1t'Os -q~e lhe fa1eci·áo,{Ç·d~ 
t11s.dla-daua:; ·que'quapdet>. Antoaio t~ue · ali algús .dias;& dàhi·pos ro.ftfQ 
de.Saldanha; chegou, mão.1reue mae$ 11a:cofl:a; dg ·~eyno d.e Oambaya !{.., 
ij .fazer,queienttar nd\a'.':v~ia de.gé;.,; qué:da icldade Dio : 011de .. antlo.Gnt 
,te, & fazenda .: fômentede ouue··ah- quantoio :cfyo>Lhe de.uJtJg{lr,efper~~
gú_a-.:mi(c:riã,; .:&:mantiméto. efcon ~H·- do.as nao:S ' closrMouros1 de . Mechalt 
do:a tudo .óimar.s.,&:ao·cafco .da ~i.- . ém·q.fez algúas pr.efas,c·õ <] fe partio 
dad,e,Antonio de'Saldanha:ma:ndo u -p:era a_Indiai,& chegog aitempo,que 
pót o fog0~em quá.nco fe ~-ereue e·m1 . Lop.o Soarez· era ido ,á :ilha ·Ceilão·· 
f~zer _foa ·agu:tda·. Baífad0 · daqueH~ . fazer. bl:a fortalez.a,qm~: lhe el.Rey dó 
cofia á:outra de.Arabia.; foi ; tomar Manuel . mandaua fazer~t E por efta 
_h.ú.porto _a, baixo da .e.idade: Adé,on- i.lha fer coüfa· tão n~ta1i1el, & de que 
de1 mandoú. dar~p.éd-or á:-naa ]rü1da-· n1iuitos ten1 eforicto .·al.gúas éo.ufas, 
<le! qu,e fe.i'a ao ·fu~do;cÕ; a. aguoa:q b~-o . cõ v.erdacleira informação: ea~ 
fazia, (Oill· fondarnéro. de entrar .no .c.rare'rnios no.fegundo.liu.r.o:defra teli~ 
ti:treito:o q leix_ou de fazer, por o cé4 ·e eira Decada, defcreuendo o•titid lk. 
po ·pera ·entrar & fair, fir mui br.cue: coµfas:no.taueis della. -. · 
~-!em~~ q -in~c~~an9~ ~éuo',,po~~: ,. . · . . .. . . r 
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LIV ltO SE G V ND O 
DA TEllCEI.RADECA.DADA .... 
ASI A D E I O AO ~D .E J3 ~ ·R~ OS: D OS·~ EITO~ ~·~ . 
~ os Portqgqefcs fezerao ·no dekobnmento,~ conqu1~a dos mares & 
· terras do Orien.re·: ~m que fe copthem o que fez Lopo Soa- . 

· rez d' Albergaria, que per elRéy dom Manuel go .. 
, uernou, & conquiíl:ou aquellas p~rtes · 

por tem p~ de trcs · · •,;. 

annos. 
. . . 

·~f. CJfj pitulo 1. Em q'fe fe defcreue o fttio f5 couf as d A ilka ·e e~!ao; , 
· a que os antigos charnão 'I?iprohana .. . . . 

'\ 

I_L H A ·a que gê- não per certos qnaes -~ & [e he f6ra · 
ralmente chan:ia- do feu. tempo, com tanto perigo, éj 
1nos Ceilão, cujo anda entre as· gemes daquelle Orien . 
Rey Lopo Soarez te outra fabula, c01no a de Charyb~ 
fa meter debaixo dcs & . Scylla) entre Sicília & a ~erra 

. . da obedienéia d'el de ltalia. E tamben1 com'c? cá fe té · 
: ·Rey dom Manuel , eftá fituada de- por opinião, qüe fmbas eftas terras: · 
. fronte-do cabo Cornorij : q~e he a fori.o continuas húa á outra, afsi na-1

. 

terra-mais au{hal de toda a India, q quellas partes · tem outro tanto da 
jaz entre os dous illufhes rio~ Inqo, ilha Ceilioj& da terra do cabó co...:· 
& Gange. A.qual ilha he quaíi eni mor!j : & a moft~a;quc: an1bas ellas 
figura 6ua1, & o íeu ~an~~rnento fi- · ' faze·m, parece fer maes verdãdeira a · 

; . ca ao lopgo defl:a cofia da India per . fua, que a, noífa. Porque no remlío .. 
: o rumo, a .. qae os mare.átes chamão · que o g1ar efiá quiet?, vád os ho-'. 
·. Nordefte: cuja po~ta, a q jaz maes:. · 1nés que. per ali ~1auegáo, vendo tu-'. 
· ao .Sul, eíl:á em alrura de íeis graos, do o que jaz no fondo da aguoa,por 
· '&a do Norte quaíi em dez, com q ;o parcel fer . baixo, & a aguoa mui 
: o -cõ.prirnéto ddla [erá fettéta & . oitGJ · clarl: .& quem difto .têm mais e~-' · 
'. · l~guoas,& a largura até quarent;i & . periencia, faõ os q ali peícão o aljo~ 
· quatro, & :;i póta maes vizinha á ter-.· fre ~ Da quàl pefc·aria, por eíl:a fer das. 

ra firme,diíl:ará ddla pouco ma-es ou maes principaes daquell~s part~sJenl! 
mepios detafeis l~g9oas. E ell:e tráfi".' os liuros do úoffo Comn1ercio nd ." 
to?& eftreito d'antrc ambas as'terras, capitulo das Perlas, & Aljofre, par-
he tão cheyo de ilheta.s,baiios,& re~ tícularmente trattamos. Confirma. 
fiingas·>. que k~~o pó~~ n~'uegar [~.. ~~~~~em· ~~a .opü1i~o ·/~Ç .a t.e~r~1 d1 a 

. . . 1 1é\ 
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'. 'Da 'Terceira 7Jecada. 
ilha fer cõ1,jut1rã á.colh dà firme, o . ~f~íl:ada do mar, .cqmeo elle ti11to. 
que dizem os pouos_ della : pri1.1_ci- da terra, que ao pre[enté eíl:á hritn 
paimente os de Cboromandel, falá- tiro d.e pedra ddb pouoaçfio ·: & fc_ 
do cio temp~ que o bemauet1çu~ad~ ·gundo .afhrmáo os naturae's, p mef--

~Apoíl:olo fao Thome . conuerteo a mo fant.o profetou auer. d~ fe~ afsj. 
fé de Chriíl:o agudla região. Dizen.. Dizendo que ao tempo qt!le 9 mar 
do 'que, arite que [e cõuerteílê o Rey chegaífe áquella cidade , húa gente 
da cidade Meliapor~onde elle prêga- granca do Ponente, que creífe no . 
ua, aconteceo que. á co~a · d~ mar Senho"r que elle G!emmciaua, viria 

• veY.o ter hum pao de ~ermofa gràn- ter á{.1ueHas partes, & faria nc:lla ha· 
deza.: o qual defejando elRey d~ a- biração . E peró que da grandeza q 
proueitar pera madeira & . tauoado á cidade Mel ia por teue naquelle té-
de húas cafas,mandou aj untar muita .. po, quando os noíl'os ali foráo _i:er, 
gente & elefantes, pera o tirar a ter- - quaíi toda era affo~ada com guerras' 

. ra :peró núca o pode fozer,por ·maes <lo tempo dos Chijs, por ali terem a 
t~abalho,& índuíl:ria éj ni{fo pos.O fá mayor habitação foa(de éj hoje pare 
to gouernado pelo ~fpirito · de Dcws, cem grádes edificiosfeas :) os no!fos 
porqu,e efie pao auia de fer hum me~ · em memoria deíl:e Apoíl:olo fanto,' 

· yo de elle fer conhecido & adorado reformarão efia pouoação cõ m,ui-· 
~faquella terra : pedio ao Rey éj lhe. , tas cafas de pedra & cal , que nella 
deífe o pao,& lheaprouueffe que no · faõ feitas, & em reucrencia· da caía 
lugar onde o elle lçuaffe, de fua ma- do Apoíl:olo, qut: hoje ali eH:á, 1nu~ 
deira edificaíf e húa cafa de oração darão nom'e de Meliapor ; & Ih= 
.dedicada ao Senhor, que elle prêga- chamãci faõ Thome. E quando al-
ua. Concedido pelo ·Rey eíl:e peri-· gús dos noílos fe acháo cartfados do 
torio, dofanto,qu~íi como col1fa im- trabalho das guerras da India, & 
pofsiuel,elle (tirada a cinta,com que principalmente tomados 4a pqbre~ 
a1~daua cingido ) a, atou en.1 bum.e(-· za,a eíl:a cid-ade do fanto vão répou-

, galho da ponta delle,& f~zédo o íi- far: & he feita quaíi lllia colonia de 
nal da Cruz,a arrojões o leuou á çi- caualleirós veteranos, como tinháo 
dadeMe1iapor;c:j erãodalifeis leguoa's ordenado os Ro1,11anqs áquelles, q. 
das foas, & elas no!fas doze; onde per dec4rfo de an~1os jqbilauáo na 
fundou a cafa: & o q fobre elle ca(o gm:rra. Anda tambem na lembran-
tnaQ!s fuccedeo; c:ontamos a diante,, ça dos naturaes· da ilha Ceilão efie 
fa~ando particularmei1t~ da conuer- nome não fer proprio della., tn~s 
fao da gente, que eíl:e fanto Apofi:o .. ' impoíl:o a cafo, cá o feu nome an .. · 
lo ali fez. Trouxémo~ aqui cil:a me- tigo hie Ilanáre, ou Tranate, como 
moria fua,porque fe Caiba que·eíl:a11~ outros di'zen1: & entre os letrados 
do a cidade .Melíapor _doze leguoas afsi be chamada, poíl:o que o vfo· 
Ji~mh ~ qui!lh~t~~ ~~~~os a~~~~ ~~1num.~ tempo !~m já tçmado 

· tanta 

1 
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j Liuro Primeiro FtJ!. 2 5 .~ 
r~nta p,offe, que g~l'.almente. fe cha- lhe chamamos Ceil~o.Eíl:~ nome he 1 J. 

ma Ceilá·o: & o cafo donde lhe fi .. ' fegundo à geme popular, que ós le- · 
cQU elte nome, fegundo conráo os trados Arabíos & Parfeos em fuas 
feus letrados, q(ie algúa memoria geograpbias ix} non1e antigo _. lhe ~ 
,rem dascoufas antigas, foi cite. No chamáo Serandib,:dos quaes úós te .... 

. ~en1po que os _Chijs conquiíl:arão . mos algús vdlúmes em fua propria. 
:iquellas partes por razão da ef pecea- lingua, onde o vimos : & a caufa 
ria , entre o tranfito deíl:a ilha & a porque lhe deráo 'dle nome ; em a 

'-terra firme com hum tempo, -a que nolfa Geographia a efcreuemos. E 
'ellces cbamão v~ra, que he o que faz parece que i1aq.uelle an.tiquifsimo té 
as marauilms do feu Scylla & Cha- . · po, de q~,e os geographos ddla el-
rybdes: erri hum dia perderão o'iren- creueráo, era da grandeza que a fa_ 
ta velas, donde.~quelle lugar fecha- zqn os [eus naturaes, dizendo que 
ma Chiláo~ & nós os. baixos· de Chi~· tinha em rpda maes de fettecenras 
iá0, que acerca delks q.uc:r dizer,os · leguoas, & que o mar.a ~oi co}llen- , 
perigos., ou ·perdição dos Chijs. E dô: & dagui viria ( fe quàemos fal-' 
como as terras nouameme· dcfcu- uar Ptolemeu ) darlhe elle tanto có. 
bertas, primeir9 fe nota pe_r os ' ma- . primeuto, que pai{a alem da linha 
reames que as defcobrem , os peri- . equinocial fOntra .. o Sul dous gra.os. 

1 _gos do mar, onde podern receber & rneyq. E fendo ifto afsi, póde fi-
«lanno. pera auifo dos:, vindouros, q car verda_geiro o que couta Plinio;q , · 

1 t:> proprio nome da terra: quando os . no tempo deClaudio .vierá<? quatro 
:Arabios & Parfeos, que defpois dos embaixad.ores a Roma do Rey ~efl:a · 

· Ch}js per cqmmercio entrarão em a ilha Taprobana, & q fe efp:u~tattiáo 
nauegaçáo. daquellas partes, dQ cabo verem cair as; forríbras que o fol fà .. 
Comorij por diante., como coufa zia, pera a parte deíl:a noflia habita..' 
en1qµe dcuiáo tertétoem feü naue- çãos&.não. peraa fua, q eraoon'ttra·o 
gar, traziáo muito. na ~)Oca dles bai- Sul , por hab]rarem aletri ,da linhil 
:x:os de'Cbiláo,&· por não Caberem o equinocial. E q parece·també no ré-
,proprio nome da ilha, q era Ilanáre., po élePcolemeu 1á aui~ algúa noticia 
derãolhe eíl:e dos feus baixos.E p - deíl:e nome.Ceilão, porqu9 falando . 
<j dh tyllaba Cbij,náo corre mut o dle della, diz que amigamente ~he 
na boca dos Aral:>ios & Parfeos., & th~mauáo .,Salica , & aos t~aturaes 
helhe _m~es corrente na fua lingua S~li. O_ nome Sirnod1, feria no tem~ · 
.elloutra Ci, por terem duas letras po que os Chijsa fenhorearáo, & q 
no feu alfabét<?, que querem imitar , por fua caufa aE:erca daqudles qu~ 
.a ella na p~olaÇáo,as quaes faõ ,Cim, naklegauã~ para dla .deíl:as partes do 
· & Xim, mudando Chi em Ci, cba- mar Roxo,lhe daiiãó aquelle t1ome: 
n1aráo ~ilha, Ceilão: ou (por folar . porque aps mefmos Chijs_, f~hu1do 
m.aes coformea elles) Cilan, & nós Pt9leme1,1 da propria· reaião. 'delle~ 

-- " -- ----. ... . - '. D 1-' chati)a 
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·chama elle Sin·~. E de.fpois po,la cau- Chingálla, & 1 liogua ddles tan1bé, 
fa que diffemos,que procedeo delks quafi como [e difidfem língua . ou 
-perdendo a poffe daqndl.a ilha, foi genre dos Chijs de Gálle. Os qua~s 

. d 1arnada Ceilão : qwt corref por:icle Chijs defiíl:iráo da nauegação da fo-
ao norne corrutto dç Salica,0L1 Sali, d1~, por lhe confonilr muita geme, 
que.lhe elle chatna. E os pouos de naos,& fobílancia:& os pouos·q·fi .. 
Reyno de Sião falando ddb, lhe · carão ~klles, por fer géte miíl:icadc 
cbamáo Lancá > & tem por memo- muitas & dít1erfas regiões, aU\)rre. 
ria de tuas cfcritturas que· foi já con- -Cida aos inor~dores do lTiaritímo da. 
jt1nta com a ourra terra firme do ca- o urra p~rre da ilha contrà a terra ·do f 

bo Comorij, & ifio no tempo que cabo Co~n0rij ,leixaráo · os portos 
' a veyo hàbirar AdaFn: que a{~i cba.- de mar,& recolhendo(e ás Cerranias, 1 t 

ináo elres ~pá'nome pr~prio ·ªº pri-· onde fempre habitarão. E ddb gét~ 1 1 
mdro homen1,, & por outro notne . he a ~nõranhés, com q elles ao pre~ 1 1 
lhe cha-máó'Po,Con, gue quer dizer fcnte té guerra: & omros Ü: foráo á. 1 ! 
primeiro pae : do qual homem ve- comarca· de Choromandd, q he na, 1 

'rcmqs logo o que a m(ffm~ geme ~a . ·terra firme ,, ·onde ao ia· muicas co~ 1 1 
ilha fedte. Se~'m os Chijs frnhores · lonias & poi.10ações dos . mdl110$' 1 1 
ela c::oíl:a · Choromandel, parte dq Chijs :. dõde a gente .defta terra tam~ · 1 1 

·Malabar, & defta ilha Ceilão, & das r béh9je ·rern a lingúa Chingá-lla,que 1 1 

~hama·das tvíaldiua: alem de o affir- . diílemos.Os outros nomes &coufa~ 
1 

1 
marem os natnraes d;lla, faõ diílo ~os geographos dáo a eíl:a ilha, lei~ 

1 
1 

te~irounho edificios,nomes,. & lin- xamos pera os Commenrarios da~ 
gua, qlle nella lcixaráo : como. feze-. tauoas. da no!fa Geographia, por fer. 

, ráo os Rómanos acerca ·de 11.Ós, os materia proprfa dáq~ellc lugaf:onda, 
' ' Hefpanhoç::s J . com .que não pode.. (e V.Ct'.á o engano que algús pr~fen-

. mos negar fermos já conquiíl:ados- res recyb~m, em dizer que a Aurea 
, per elles . Na qual ilha leixárão ( fe_ · , Cherfdn.efo , :;i que nós chamamos. 
gundo os narurnes dize1n) húa lin.: C,a~uátra,he a T?prol;•ui2,& o maes · 
gu.a, a que ellés cham~o Ching.álla, que a antiguidade fabuiou deíl:as · 
& ª .ºs proprios pouos Cbingáll<ts: . · s ilh;is. O que nos ora conuem,_ · 
prin'cipalméte os que,v'iuem da pó- faber for eUa de mni excelleiltes 
ta de Gálle por diant~, ua face da ,& puros ares·, , é>{ pola ma yor par:-
~er~a ·c~nrra .ºSul~ Orién~ç:.P~rque re fertil 'l _ vi,ç.ofa : priueipa\n,1ente de 
1unto a eíl:a ponta fundarao hua ci- oiro graós péra baixo do ~11.~ritimo 
dadé per,non:e Tanabmé,de q boje ·ré o cabd de G~lle,& a f<;:rra .. E·ndla 
muita parred!á em pê: & por ler diíl:ància ·, que; ferá húa faixa de. até 
pegada neíl:f} ~cà?~ GáHe, cham~u á vinte leguoas de coinpüdo ,· & 1dez 

.. Outra sente q VlUla do meyo da ilb~_ de · largo, be.a mayo,rpoll O~_çáo, & 
pe~~ ~~ma ~os que aqui habi~~~áo,, ~~ maes port~~ de 111~r, &. 011de a 

. ' .. !)at.ureza 
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Liurô Pri;néiro Foi. 2 6~· 
Í1aturêiã produzia · toda a canclia~ de gado' vacúm, & bufaras~ de gue _ 
de" que ;naguell<~s & neH:as· pattes [e fe faz grande copia de manteiga,que 

~l renil·Y.fo. Verdade he que érn muiças fe leua de c~rregaçáo _pera -muitas 
'I étas regi&~s do Oriente fe acha algúa, partes. Tem muito arroz,-prmcjpal-
1 ma&h'e ·agrefte,& braua, como em mente em búa comarca., gue jaz na 1 

· I os Huros do 11offo Commercio fe face da ilha,que eHá ao Oriente eh~ 
:··li. verá no·capinilo ~ella : & afsi dos mada Calou, que he Reyno: p-<?r ra-

tabíjs~ olhos de gato, ~afiras, & ou..: zão do qual arroz,que elles chamáó 
1 ··li ~ro genero de pedraria, q nella ha: · bate, fe chama: o Reyn~ Batecalou, 
· I. ·peró nei1 búa chega em fineza em fua · qµe interprétâo o Reyno do arroz. 
' 1 propri~ e[pecie ás tres ' que nome~:- Finalmente afsi do~ fruitós, & femé-
· I. mos: c;a dhs tres-fortes, as_ finas del- tcs naturaes, como das efhanhas, q·-
-1 ·fa's,.faó as rnaes perfeitas de todas a- nella plantão & femeão, be ·tão fer-
·· I ciuellas partes. Dos metaes tem ferro til, por fera teua em fi apta pera tu~· 

J ·:_ 1

1 

Jômente, que [e tira em duas partes do, que parece que fez della a nata-

l 
I a que chamão Cande, & Tanauaca: reza hum pomar ~egado: rq não 

1 

'. 1 & fe. nella ouuera tanto·ouro,com·o ba mes do anúo q não ~houa nellà,1 

1 . dize1n os antigGs , os ·naturaes . faõ &-o marítimo he quafi alagadiço & 
1 . <tão amigos delle' & táó 'diligentes ~etalhado com ri~s, delles de aguoa 
j · ,de pe~ir á terra· o metal & p~dra~ia doce,que decetn do meyo .do fertáo 
1 -que·ten1 dentro em íi, que Jª éierao ·-das ferranias, & outros á maneira ·de 
!
1 

·:. -nelle. Da efpec'earia alem d: can~lla, ~H:eiros , que faz o mar . As quae~ 

1 

,de que dla he madre ( como d1ife~ ferranias efião quafi á feição oual da 
'. 

1

1 ·_ 1mos)tem pimema,~cardamorno,bra~ mefma ilha, lançadas. de maneira, q 
• 

1
1 Jil, & algúas tintas, de que os· natu- parecem .hú curral de pedra enfoffa: 

. \ J.raes [e Cernem pe;a ~intura . de" feus por.qu.e no meyo leixão a ter_ra chaá 
. ,, spannos: dellas fa6 ra1zes,ourr~s pao, fem aquelles picos & ~[ pereza, que 

& ourras folhas & frol. Tem gran- teq1 dl:e circuito de ferras . Nao que 
·,àes palmares , .· que he a melhoF be.. ellas fejão tão e[caluadas, q-~e em ft 
· rançá daquellas partes , porque a- não tenhão ar'u.óredo : ·.porque pe~ 
.lern do fruito àelle fá màntirrie1~ , ànrre aquellas pedras & p!cc>s . tudo 
tomum, fa?eftas palmeiras prouei- he entulhado de 'amores de muitos 
tofas pera diuerfos vfos: do qual má ·generos., & per tres ou quatro par-

. tünel'ito chamado coGo ba aqui grã- · tes, a maneira de paíios dos AI pes 
de carregação pera·muitas pa.rtes. Os de Italia, [~entra denno neíl:e cir,-
defantes della, de 'que l~.ª boa· cria- cuito,que he hum Reyno chamado 
:~ão, faõ os de melhor · diíl:in:to.de Cand~. ·E [e os Reys-della .[e n~':l fe-. 
toda a India: & porque i1otauel n;ié- zeráo ht'.rdeiros de [eus vaffallos,ro .. 

1.e faõ maes domaueis & fennofos, mando lhe toda 'a fazéda, .que acbáo 
valem .muito,, & tein muita' criação á hora da morte , de que . dáa aos '". __ .. -· ·--- -- --------- -- - - -- . - ----- .. - · D :. filh.oS: 
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.filhos algúa cot)fo / e que~em : fora eHes per !)orne proprfo cl!amão Bu-
muito mJes frn~tifeq & aba(bda; do. Qo qual monte nafcem tres ou 
fficiS com cíl:e remor não querem a- quatm rios; qucfaõ os.principaes, q 
oriculrar co 1fa a1gú~. Tem quaíi na regáo a h1ayor parte da ilha: & e1n ponta ddta for'ranü;t obra ,de vinte ' algús lugares be tão ingreme!.e{l:a 
JecruoJs da col1a do mar, .búa ferra ferrania do monte, que per efpaço 
tá~ alta & in<1reme nue fobe em al- de trinta braças [e fobe a elle per·ca·-

b J -1 l 
tura de ferre leguoas: & ern o cüme dcas de ferro' em que [e os 1omés 
ddla faz húa planice em redondo pegio, por fazerem fua romaria a 
de ráo pequena quant1dade,que ferá ·dla pêgada .. A qual collfa: lie tão ce-
pouco maes de trinta paffos de dia,- lebrada de roda a gentilidade daqlle 
metro. Em meyo 'Qa qual eíl:á ~iÚa Oriente,que de maes de mil legúoas 
pedra de dous ~·cooaó9s maes altá q concorrem ali peregrinos, principal 
~outra plailice ao modo .de . mefa~ mére aquelles,a que chamáo Iôgucs:, 
· & no n eyo della citá figurflda búa que faõ como bom és,' que leixando 
pêg:ida e homem, gue terá de có- o múdo, fe dedicarão rodos a De~s, 
cPrido dous f1ln1os ~a q1Jal p~gada & fazem grandes peregrinaçóes,pqr 

· h~ auida em grande religião > por a viiitarem os téplos dedicados a elle. 
... .opini1o' que anda f ntre os naturaes . Muitas coufas contáo os naturaes 

<eá dizem·elles fer de bum homem ddila ilha da fua fantidade, &"da dos 
.fonto natural do Reyi10 Delij, que feus (acerdotes & Brammanes, que 
, he abaixo das fontes dos rios Indo, leixarnos per::J quando tr:tttarmos' 
·& Gange. Q _ qual v,eyo ter a dla della em a noífa G~ographia: & aíSi 
ilha, onde efieue perefpaço de mui- dos coíl:umes d~1 gente, & dl:ado: 
tos annos metédo os liomés em vfo dos fetJs Reys> ~ cei:imonias, com 
de crerem & ador~ré hum (ó Deos que fo fcruern , & guardão entre íi.1 

. ··creador do·Ceo·& da 'terra, a g elles Ap p~eíerire o ~pe· conué pera no[a 
'.chamáo Deunú~~ defpois fe cornou hiíl:oría, he fab~t gue ella efrá diui-
ao Reyno Ddij,,onde tinha molher, dida em noue'eftados, & cadahum 
& filhos~ E paffados muitos annos deftes fe chama Reyno. O prilneiro 
d.~ f9~ vida, á hora.da morre. tirou & ma1;s notaud be f'-nbor quafi d~ .. 
·hum dente , l!{. mandou que fo!fe , qudla faixa de terra, em que diffe .. 
trazido a eíl:a ilha_, & dado ao ~ey mos.criarfe toda à cànell~,o qual jaz 
da terra, pera fer tido em memoria da pane do Poneme da ilba, & tem 
.fua1 alem '~a pêgada do pico: a· qual os maes & melhores portos do mar 
dente hoje em dia os Reys cem co.. ·que ha nella, cuja principal cidade 
mo reliquiafan,ta, a~ en.cornendáo · fe. ,harn~ Colúbo .. Afaíl:ada do qual · 
todas foas necefsidades. E ckíl:a opi- eíl:á húa fQrça_., em que. fe o Rey re-
i liáo gentia vieráo os, noffos chamar colhe, chamada Cóta, comú nós d 

1~ dl:e n1on~e?. P~~?. ~~ Adami ao q d~zemos fortaleza; por.[e ap~rtar do , 
- --·. - · . . concurfo 

( . 
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concurfo dos rnácadores~ que cori- de fer feita, com o R:y da te~"' 
correm áquelle porto de Çol~1mbo, _ rd, q qualftcou trihu~arzQ 
& eHeera o que LopoSoarez. i'a buí- defte Reyno. 
·car: ·O urro Reynô j~ a Snl deíl:e na . . 

· p~nta deita ilha, ao qua~ cbamão . , .1:~~~~/, L Rey· d?tri Ma~u~i; 
. Galle, & pela parte do Oriente con- 1.,M:. ~ ~]r\p ~ ! porque :mh~ tnu~t-~ u1 . 
fina com o Reyno de Iaula, & do Ji~ ~~"! 

1 
formaçao da fert1hda-

Norte có outro, chamado Tanau~ ~ ~~ r~s~ . ;' lj de deíl:a il~a · ; & fab~ , 
~a: & o que efia no rneyo do fer~ao f7., ~ ~1 della pro.cecler toda a 
deíl:a ilha.todo c~rcado de ferra111as, canella daquellas partes_, & que o 
que tem em l_ugar de mt~r?, he o fenhor de: Gálle pelo ·1nodo qoc fo 
Reyno Cande. E pelo. marmmo de. teue com dom Lour~nço ( COJ:?1a·a-
f\:ailha fic~o dl:es Reyn<Js , Bateca- tras contamos) lhe quena pagar pa"'.' 

" }ou, q9e he o m~es oriental della,& .. reas, por eíl:ar em [ua amizade, -& q'. 
entre elle & o de ~ande, que lhe fi- def poi~ per meyo de Affonfo d'Al-
ca ao Ponet te, eíl:a outro cham~do; boquerque o Rey de Columbo, que . 
'Vilacem: & indo pela coíl:a da ilha era o verdadeiro fenhor da canella; 
-COl~tra o Norte ~rri~a "de B~tec;.alou, queria ter eífa paz&, anlizade; efcre; 
dl:a oReyno Tnqumamale, q pela ueo a elle Affonfo d Alboquergue q 
.cofia acima vae"vizi?har_ ~om o~tro . em peffoa foífe aeíl:ailba/~ lhç bem 
c~amad? Iaf:na pata o , que _eíl:a na parece!fe J ~· f ezeífe neíl:e porto de ·. 
pota da ilha corra o Norte,_ os qu:es Columbo hua fortaleza, por fegqra~ 
Reynos per dentro do ferrao fe~v~~ com ella as offertas dcA:e Rey .. Pero . 
vizinhar hús com os outros. E íao como~ffonfod'Alboquerquefe,eni 
_t-áo grandes entre ~ , q~a.nto "'?ayor . quan~? viueo1 ~eue outros negoci?s 
poder~em os gen~1os & mfiç1s que màes ~mportates ao eíl:ado da Ind1a~ . 
os.pofiuem, cá nao tem outras d~- & que prime iro conuinha ferem Íe-
~nar~açõe~ [ená.o à .poífe de cadahu, guros, que eíl:a ilb~ Ceil~o ;' & 1~_ae$ . 

. por iffo nao lhas podemos dar com . como 0 Rey acod1a m~1 bem com 
··verdade : pois a cobiça dos homés toda a canella que nos era neceífariá: 
ná~ tem cerr:os limites, ainda-qu.e difsimulou.com as lembf:anças, que · 
tenháo leis diuinas & humanas ~té · lhe elRey cada _anno fobre eíl:e cafo 

_ onde fe eftende o que podem ter. . fazia, dãdolhe efias & outras razõe~ 

-' CAPI ·TyLO It 

! (o mo Lopo S oJtre~per man-
dado d'e/Rey dom Manuel 

. · foi á ilha (eilão J a:z,er húa for 
~~le{a_~ .&:_ ~ qu_: pajfau ~'!:_~: 

porque le~xaua de o fazer .· Vindo 
Lopo· Soarez á India, tambem trou-
xe _efia lembrança,&· porem primei-
ro acodio ao eíl:reito do mar Roxo, 
que pelas razões de Affonfo df Alba-
. querque, era rnaes importante: & 
.- ~e~c!_o quá9 p~uco}inha_ fe~po nd~~ 

_ D ~ ~aro_;: : 
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cã.n1inho: p9r quao ~al as coufas at~ fett.ecentos'ho:més dê annas-.P0 r= 
fm::cederão, & que ~quelle anho de tuguefes. seguindo Lopo Soarez íua 
dezoito podia virm~tro capitão môr viagem, fendojá ~pJG ab::i.rcado cõ 
& gouen)acior, quiz primeiro que o porro de Columbo, que elle í'a 
fe.fotk, . kifar feira ·~fia obra de· fuas élemandar : foráolbe os ventos táo 

. mãos. E pofl:o que r.inba eH:e anno . ponreiros,que as agl1oas qae· corriáa 
mandado muita gente>& naos adi.- com dles ao longo dà coíl:a, lhe a-· 
uerfas partes, afsi como Antonio baterão o caminho, & derão.cotn 
de Saldanha ao eíl:reitó,dom Aleixo · eHe no fim da.ilha n~ porto de Gal., 
a Malaca, · dom Ioão da Silueira ás Ie,q ferá de Columbo vinte leguoas: 
ilhas de Maldiua , C]lle lhe mingua- onde fe deteue maes.de hG mes, até 
uáo pera fazer eíl:a obra, & era ho- que; o tempo lhe deu "lugar pera ir 
neílà efcufa pera a não cometer, cõ- a Columbo,& chegou com toda fua 

, , tudo ·fe determir1oq a iífo: porque frota. E~e porto ~e Colufnbo quati 
· fegundo a ínformaç_áo que teue da quer il1_1itar hú anzol o: porque _tem 
-nauegação da ilha por razão ~os· , · aguella·.enrrada efp~çbf per meyo 
baixos gue tem, balb.uãc» galés & do qual corta hú rio:& aponta onde-
~Litros üauios de remq, & algús iia- dl:e' anzolo faz a farpa com que 
uios de alto bordo pera Ieuar muni- ptende,he táo agqda; & afsi feafaíl:a 
~ões pera a obra da fortaleza. E quá ~ do corpo groífo da outra teft'..a, que 
to· ao número da gente de peleja: c?m.húa pedra.fe póde paJfar a grof • 
dle tinha por cerro fegundo o que fura della, & cortada com hua ca-1 
era paffado 'da vontade que o Rey ' ua, 6cá quaíi em ilha, fem ter. ou..: 
moíl:raua, não auer algmn impedi .~ tra eiitrada fen~:o pelà caua. Lopc>· 
méro no fazer da fortaleza. Afsi que Soarez como vio a figura do por~ 

·com eíl:e fundaméto no Settembro to, & qtláo prooeitofa era o agudo 
daquelle anrio de dezoirC?, partio dac1uel la ponta pera fazer . a forca-' 
d(: Coclíij, leuando húa frota de de- . leza: aíl'emou logo com os capi-
zafette velas, de éj asfette erão gal~s, tães de fer naqi.lelle' luga~. P0'rém 
éapitáes Manuel de Ia Cerd~, Lopo primeiro que fai(fe em terra, man..: 
ôe ;B~ito~ Antonio de Miranda d'A- , dou recado' a elRey per Ioáo Flo-
zeuedo, João de Mdlo, Gafpar da re~, notificandolbe a caufa de fua 
Silua, Ch~iíl:ou_ão de Soufa, Dinis yinda áquelle porto, dando algúas 
Fernandez de ~ello : na qual 1a Lo- razões porque elRey . feu fenhor 
po S?arez. E erao maes oito foH:as,q de!ejana· ter ali búa f~rtaleza ·; refe-
dbm Fernando de Monroy trouxe- rindo todo efie calo á infidelidade 
ra de Goa, que aqudle inuerno elle · dos Mouros que àli vinhão ter;~ 
~opo S~are: man~ára concertar pe- ao antigo odio que tinbáo com 
ra ena - vi:1~e~& afs1 kuou duas i1aos os Portugue[es, . ~principalmente 
'º~. ~~m~oe~: na q~a~ fr~~a i~ião a~ muit~ . que ~~lc Rey. _ganha.ua, 

·, " , tazendo[e 
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'fazefü1ofe ah aquella fonal.'e'za : afsí j queÜa pôl~ta; qu'e e!ege'o. péra á fo.r~ 
/poiF razão d'e!Rey-d.om ~vfanu~l [eu tale~~, achou q~e per indll'Hria dc:>.s · 
fenhor cmn ella ficar obrigado~ de"'." Mouro's d1auã.o ah hús vali os a ma-
fenfaõ ddle Rey~ contra,[eus imigos,- 1neira de t:rü1ch~iras · _tóm· repairos d.e: . 
cóffi.O porque te11do cõmcrcfo·cotri madeira, em ·que poferáo certas 

; c>-s Porruguefcs,todo feu Reyno feria . ~ombard~s defcrro ·com gente fre.: 
1mui riCo, & abaílado das coufas do cheira poíl:a etri defender.a ~~rra.E 
Pon~nte. ElRey como auia dias que . não ábaílou iH:o·_,, mas aüida foráq 

. com· .Atfonfo d' Álboquerque an- algús homés dos noffo,s. prefos, 'qu~ 
1tlaua neíl:e tratto, & era mui defejo~ como em parte fegu_ra eráo faido~ 
rfo:dcíl;e commercio, vendo quão em terra, dos que andau~o oeíles'. 
. tiço [e fezera el~ey de Cochij con1· recados et1tre elle Lopo Soarc~ -& ' . 
.Çllc~ & que defpois que entraramos. elRey: .quafi em. modo de refées pe-. 
n~· India,elle mefmo Rey começaua ra defpois per meyo delles (eva.te~ 

·(emir-em fuafazenJa ~ proueito que · rem,, fe o cafo não foccedd!e bem. 
· ;auia de rei::, tanto qu ia o recado L~po S~ar~ quando Coube o gafa-

cde Lopo ~oarez, 1 he concedeo a for- · 1lbado com . que o qllerião receberi 
· taléza . mandandoo viíir~r com pa- eI_ri ·terra , auidp confeUto com ~os · 
( ·i-*uras, q mo~rauão eíl:e conçenta- cap~tães: .mupou o modo da faida~ 
ri1ento.Os Mc;mros de Calcem: & de fazendo fuudan:iento q·ue a poder 

, toda aquella cofia.do Malabar ., co- de ferro aüf.a de hmçar aqueJle im-
mo deípois de noffa Çntrada ·na ln- pedimento, ciu.e,· lhe . t0lhia ~fazer ' 

. dià de toda:las partes antlauão enxo- · da fortaleza : o · qu~l eetendeo for · 
·tados de n~s, & n~fl:a ilha Ceilão ti~ i:ndníl:riado pelos Mouros , p~iqci- .. 
·nhão algG refogio , por npJfas arma- palmen.t~ def pois que 1nand0u dc-
iafas n.áo irem a ella : algús que fe .ali per~o ver _as dtancias , & que g~nte!' . 
achará.o na chegada de Lopo Soa- era a,que eíl:aua-en1 dc.fa:nfaõ ddla~. · 
rez, peró. qtte fe ~1ffqmbrarão em .o A qual ·d erminação fez em· ~oda . 

. verem no porto, quando fouberáo ,á gente de armas · tanto aluorõço d~ 
que ~l.Rey-Jhe concedia fortaleza, . praz~r, quão trifie dl:aua d"antesj vé 
ficarão de todo mortos. Finalmente do que elRey da.ua de boa vontade-

"'á fotça de peita:;., que em toda parte lu2:ar pera [e.fazer a fortaleza:& que 
pQde.m h1~es, que viuas razões; afsi . i1aquelle nego~io aui-áe> Cje exercitai 
n:anftornaráo o animo dos . aceitos maes a f o rça,de feus bra:ços, _conl~ · 
d;~lRey, & o feu com o con[~lho m.echànicos c.ó~.edra;&tial _ás cóibs ' 
delles; repre[entandolhe perigos de fetn premi.o de fazenda, & hopra;. · 
füa: vida;. & perda de feu eftaqo , [e q.ue com a ef pada ~1a mão como éa:.. · 

·. :lli nos deife lugar pera· fortaleza: tfallei(os,com a quai elle.s col:),fegú i~ 
que quer~1do Lopo Soa~ei húâ ma . eH:as duas coufas. Lopo Soarez p.o(~ 
sl~'l~ !ai.r én~, te~.r~ á:a~~~ a 0 qiu.a na: ' to queN vió çíl:e al.uôroço na gcl~J'C~' • 

, .. _ . ; -- p 4· ·" ~efpoi~ 
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d~f pois que fui i1otihcado 0-que ti-
nha ~ffe1;tado com os ~apitães: não 
quiz fa ir aguelle dia, leixando, perJ 
6'Ceguinte ante manbaã pera ir me-
lbor prouido,& afsi [e fez, tomando 
·tcriafem os ímjgos lb::i i':-1pcdir~m. 
Porque como elles tinháo ::is forças 
macs nas bornbardàs, & tranqueira, 

. que no animo , não oufáráo de Íc: 
defapegar"çlellas: & dlauáo n~quelle 
lugar, como homés que fe queriáo 
maes.defender, que.offender. Os nof 
fos tanto que Lopo SÓarez deu Sari-
tiágo, fem ter .coma com a fumaça 
das foas bombardas, nem olhar on-
de -apontauão: era a competencia 
c-mre ellcs a quem· primeiro treparia 

· per as dbncjas acima , com·o que 
no alto dellas -cíl:aua o premio da vit 
toria particular" de cada bum. Perô 
a algús cultou eíl:e animo fangue 
& vida: cá náo sômente de feras, & 

· eípingardõ-as foráo · algús feridos, 
mas ~inda morros das bombardas,o 
principal dos quaes foi VerifsiQ'.lo 
Pacheco, qu~ (com.o diífemos) era 
vindo deMalacà com a noua da pri-
faó de ku irmão' AmoniottPlch~co. 
Andaildo eíl:e 'conBito ás efcuras da . 
fumaça da artelharia,··hurrí péqueno 
efpaço c:m qua1:i~o os noífos fe deti..: 
nhão no fobir da efl:ancia: tanto que 
hum golpe delles [e fezerão fenho-
resdella,afsi defcoferão na carne dos 
imigos, que os meterão á todos ern 
fogida ; nao leixando de os fe0uir 

f\ • .b 
com os pes, & per(eguindo a ferro . 
Lopo Soarez porque. vio algús ca.,, 
pitáe.s que fe metiáo .hu.m pouco có 
!~ª 9.hde ~u~ a~u?r~dó, de que po. 

., dião re,eber algum danno, princi- · 
palt~et1te cbnftouáo ~e Soufa, que 
paíTaua bum nbciro longe dá eftan~l 
eia: mandou dar ás trmnbetas que 
íe recolheíf em, pois já e'ra fenhor da1 

força de fcus imigos, & recolher a. 
quellas peças da artelharia que ali a- ' 
chou: &Íem fazer maes-detença,por 
dar bum folego· aos homés, fe tor-
nou a embarcar.~údo veyo ao fe 
gµinte dia, por ter já preH:es t<?dalas 
c ufaspera feu inrnnto,fafo em terra: 
& a primeira coufa em que entédeo, 
foi em fe fortificar ficando [enhoi: ' . da ·ponta, que elle defepua pera fun-
dar a fortal : a qllal força nâo 
foi maes que caua,& repairo de ma 
deira, em que aífentou moita :irte-
lharia, na par.te que 'ia contra a terra 
per onde os imigos o podíáo come • . 
ter. E hµa d<'!s co ufas que o .maes. me 
teo em confufaõ, defpois ·que fe vio 
fenhor daquelle lugar , foi não a-. 
char nelle pedra , ou ofl:ra pera fa. 
zer cal: porque ante que partifl'e de 
Cochi j tom.ando informação deil.as . 
coufas de ~lgús homés dos nd[os, 
que jâ ali forão, fezeraõlhe crer que: 
auia pedra, d~ que fe poderia fazer 
cal; & quando dla naõ feruiffe, auía 
muito marifco: da olha do qual fe •. 
poderia fazer muita ·quantidade. E 
vendo elle que nenbúa co1:la deftas 
auia pera cal, sômeme a oflra que 
era neceífario trazerfe de longe, qu~ 
o podia deter maes répo do que d-

. le tinha, por dbr já em Outubro, 
& conuinhalhe fer na I~1.día, porra.;. 
zaõ da carga das na os que [e ef pera-
ua do ~eyno em que lhe parecia q 

- -· podia 
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pbdia ir ·gau.ernador q.ue o foccede[ . que com foa- chegada log~ aceiróu)1 

fo: aíTentou <;:otn parecer de rodolos confenrrndo que {e fezeík a fortale .. 
c~pitães; que pois ein breue f.e -não za onde eHe'pedia. Lopo Soarez pe~ 
podia fazer cal,l1Lle fezeflen1 a forta- ró que em fua refpofb re mofirou 
Ieza de pedra, ·& barro., Porque co- .· offendido delRey da pouca verdade; 
mo atalhaíTe aterra da .pon~a de mar que lhe tr.attar.a, & traição que el-

r a· 111.ar: i11:o bafiaua por ·entáo, pera le Rey cometera, afsi . ·nos 'homés 
recolhimento feguro dos que ali ou qu~ lhe m~ndara p.render-1 cqmo bo 
ueffén1 de ficar ~até que da India [e que fez'era fobre aílento de paz, .con .. · " 

r pfoue~e; fegundo a nçcefs' cle fof~ . clu:io kia refpofia ni~o: que _eUe er~ 
r ' [e. Afknrado nefie .parecer det~dos contente.de tornar· a paz, em gue 

mandoll Lopo Soarez a gtáo pre[a d·anteeíl:aujo.Porêm pora offenfa q 
3brir os aliceces J . & trazer pedra pe . tinha feira á batr~_deira real del'Rey de 

,ra poer mão á parede: repartindo o . Porcuaal feu fenhor, em permittir 
trabalho de cada coufa per'·os capi-:- que o~Mo.urbs: & ~s naturaes viefsé 
rães. El Rey de Ceilão quando via· contra ella com mão armada , no 
muita da fua gente ferida, ~ m9rtà qual cafo algús Porwguezes forão · 
-daquclla faida dos po[os ei;rí terra, feridos, & mortos : elle.Rey aúfa de 
. & que com. pouco trabalho fe feze.. fel.dar efie danno, com fe foineter .. _ 
rão fenhores da força; que os rv1ou- _com tirnlo de vaffallo delRey dom . 
ros inháo feita, & fobre ~ffo come Manuel fetJ fenhor; cujas iníignias - \ -

'çaráo a obrá da fortaleza contr~ fua eráo as da bandeira do feu Rey, qµo 
vontade: auido confolho com _os rep~efenta fua peífoa·: a q_ual CjUan-' · 
feus natúraes , Cem dar credito aos do fo{fe offendida 1 ou alguem . d.eC.:. "' 
Mouros, quiz .ame a paz que com prezaíTe foa paz, os fe,us yaífallos per 

,_ Lopo So'1rcz aífentara, que o rom- <lião a vida, tê metêr feu imioo de-
pimento dellaJ que elles !he aconfe- .- baixo dó jugo della. Partido ~ · go-' 
lharáo ·. Sobre o qual caí o mandou uen1ador délRey com eíl:e recago, · 
. a ~llc o [eu gouetnador: dando al- . toniou , & fqi tantas vezes,. até que . 

· ·gúas de[culp~s do pa!fado, actribuh~- pe'r detradeiro affentou com Lopo 
do. tudo a ruaos confelhos de homes Soarez -que . elRey era . cQ1.1tente de 
q lhe f ezerão crer couras cõtra o q el [ê fàzer vafsallo deIRey doin . Ma-
l e Lçpo Soarez prometia da paz, & nuel, com tributo etn cadahum an-
amizade, que per nieyo da fortale- · no, de trez~ntos babâr.es ·de .canella: 

· za po~ia ter com el Rey de Portugal. gue do nofso-pef0 Caó mil~ & duzen 
E poís el.k com mort~, & danno t tosquintaes, & maes doz~e a~1éis de-
_dos feus nhha p~go aceitar con{elho: r.ubijs, & ça~ras das qu~ {e rirão nas 
·de mao~ ho_mcs, que qufarã9 a- - .Pe~reiras de Ceilão, & Íeis elefa~
quell~ .rot?p1mento: lhe pedia ·que tes .para o têrui~o dá feitoria de 
rornalkm a ficar no ellado da paz, oCochii : . tudo pago . ao . 'ªRir~~ 

r 
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~fa · fortaleza q'ue aH cíl:eueffe, oú ~ gundo.o nollo Eua~1g~lho) faõ héF~ 
quem ·o crouernador da India rna1~- deiros defie myfl:eno. Lo110 Soarç~ 
daífe .. E ~lé elRey. ~om Manuel, & fe1t0 eíle aíle~1t~,. afsi coi11 a ~jup.a 1 

1 

{eus fuccdfores foílem obrigados de _que ~lRey 1pera· 1ífo mandou ~a~ 
1 

1 

~amparar & ~efenµer a ~11.e R<ty de , ~om a gente da te~r~, como P:~ ,~ 1 

. feus irnigos, como· ~ vaílallo feu: gente da armada : enJ poucos d1as 1 

' com outras maes c;ondi_ções,que no acabou. à forraleza -quaíi no fim d~. 1 
. .a!Iento defl:e aél:o foó .de'claradas ·: Nouembro, á qual p~s nome no[a 

1 
1 de que Lopo Soarez ,quue hum, & Senhora das Vircudes; ·f: nei1:e ~e~~-

1 
. a el.Rey Geou outro, efcritto ~m fo.:. Pº the a dia dom~·ºªº da s1lae1 .. 
'lhas de ouro baddo ( fegu11do feu ra,qne{c0mo arras · ~iíle~1os) cõ cer.l;· 
.yfo} & o noffo .erri pergaminhé>, ' tos nauios. fora enuiado ás ilhas de 
Feito efte . aífento, mand0u · elRey l\1aldiua ! ao qual Lopo S9arez, por 1 efcufar[e a Lopo Soàrez de·o náo ir . elle fer pdfoa q tinhà qualidades pe- 1 

,ver ,por eíl:ar mãl def poíl:q,& coufas ra iíf o,&. n;aes (eu fob_rinho,proueo . 1 

da fua rnligi~o . de Bram.~1e qu~ era: .da capitania della,,leixan8olbe a"géte 1 

·.porque acerca do gentio da~uellas neceílaria pera· fua defenfáo, & afsi 1 , 

··partes; eHas duas 701.lfas a~1dáo . jun-· officiaes· pera feitorizai:~m a~ couías 1 
tas , o facerdocio & gouerno dos. do cõmercio. ·E porque os Mouros 

, homé~. E peró que os Reys tenhão . erão cofl:umados ir áqudla ilha· en-
grande acata.mente> aos feus fqc<Zr- xotados 4as nolfa~ armadas,q aada~ 
·dotes, & muito mayor ás cabeç~s uão no Malabar (como diffemos~) 
delles,a~ qua.es tem ~quella jurdição . quiz Lopo Sbarez tirarlhc db aco-

. qmt acerca · da cleriZia . entre nós lhefra, leixa:ndo por càpitáo môr do· 
tem osBi[pos: os mefmos Reys faõ mar.cõ quatro velas,pera-guardada .. 
Brammanes ; & faõ foperiores de quelle por.to Columbro, a Antonío 
todos em fel;l Reyno. :rant.o póde de Miranda d'Azeuedo. Prouidas as 
a an1b.jÇão defcmhorear, que não fe quaes ~oufas, Lopo Soarez fe pareio. 
contentarão os príncipes da terra em pera Cocbij: & á faida do port0,per 
.terem fubditos {e~s vaífallos per defaíl:re .fe perdeo a galé de Ioáo. de· 
.. yia da admini{hação do gouer!lO Mdlo,mas faluouíe a getite.E Ieman-
, fe~ular ~ue· lbe· qeos deu, pela gual do Lopo so:roz em propofiro. paf .. 

fe feze~ao fenho~es d0s corpos ~ . far per·Co.uL10, or.ide efl:aua Hettoli 
· aétos eil_Cteriores das obras que e.ada~ Rod~1:guez, hum caualleiro de Ço- . . 

1 .h.mn faz, pern ex~cutar nelle as leis .. imbra por feitor & czapitáo:da carga· 
. da juftiça, fegundo · as,qu'e pera iffo da pimenta: n~~·O pode fazt:f; polo 
derão .= m·as ainda quifer~a fer : fe- ciue lôgo veremos. Nó q1J1al lugar 
11hores das· almas, & autqres inte-. de Couláo qui[era tambcm fazer ou~ 

. riores do animo, ''ll:le, fômente per- . tr.~ fo'rtaleza: & a'caufa era porq.ue· 
!~~~~m ~ D~os,.o?. ~qudl!s q,ue..(_[~~ deípois que Antonio. de Sá ( c9m01 

{I. ,- - .. ~ -·--·-~- -~ -

acras 

1 ; 
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atras efcrcucn10s ) foi morró, rrnnca ' tépo, por não confundirchos a ordt 
.nhes os noGos, que ali rdidião por l da biHoria : ~ começaremos logo 
razão de re.colher a pimenta,eficue- em dom Ioáo da Silueira feu fobri-
ráo feguros. E po'íl:o que em rerripo ho,q ficaqa por capitão em Ceilão~ 
de Affonfo d'Alboquerc.1ue (empre dândo conta do que paífou na via-
ac-o,diáo os regçdorcs de C~ul-ão cÇ> · gem que fe.z ás ilhas de Maldiua. 
a pimenta pera carga de hua, & ás 
vezes de duas iiaos, & a Rainh~que ' 
gouernaqa _aquelle efiado, fouorecia 
muitó noílas coufas; & çm tempo 
delle Lopo S9arez Heitor Rod~igu_ez 
con'lo bomé prudente,acaba~a co~ 
· ella,& dó feus officiaes inuitas coufas em noffo fauor, até lhe ' confentir q 
fe~dTe hôa cafa forte pera recolbim ~.

' 1 

1 (! 
CAPITVLO 

\ 
III. 

' ) 1 ·- .. !f 'Do que· pajfa~ .. :íi!domloãodà 
, . Stlueira nas ilhas ·de.'/víaldi-

ua, onde o enuiou Lopo .Soa- -
o ' 1 

rez_, ê5 afsi em 73{.ngalla on.d~ 
el!e foi terce chega.r a (eilao a 
Jer met~do de poife. da capita-. 
· nia dafortalez.a de(olum.60 •. l 

' · ro da fazenda,tj dle feitor tinba:teue 
fobre iffo tantos c~ntra{les & impe-
dimento por parte do induziménto 
elos Mour9s ~.ercadores, q ali reíi- . _ 

' diáo,11eitando gr~ffa~méte a~s_'go_u~r ~ '~ O M? já a~·as fize°'.o~ 
nidotes da terra,q nao podia 11' aua- · · ·~ Gi> : men}ao, hua d:i~ prm_--
te CQ a obra: até que defpois acabou , - ~· 'cipaes coufas que auia . 
àe a fazer/endo já. Lopo Soarez vin- " ~ . - - nas ilhas deMaldiua,era 
do pera efie Rey110, ~ gouernandp · . · . o cairo, m:;lteria de q fe 
Diogo Lopez de Sequeira,q pera i!.To . ·fazem todalas amarras & enxarcea, __ 
o mandou fauo~ecer cõa gét~ éfGar. com que as naos daquel_las Fartes na-

1 

· 

eia d'AcoH:a .cap~táo de húa galé le- t'.egauáó: & n1uir;is _dellas pão te~-·" . 
, uou.E a caufa porq Lopo Soarez não out(a pregadu_ra (ome?te ~fie fio e~ , 
, acabou efra obra,. vindo de Couláo que o coH:adó dellas hc cofe1to·: do . 

cõ efl:e propoGr.o': foi po11que fenílo qual :c;:airo,& -afsi do grande nu.mero 1 .t 

tanto auame como eíl:e lugar,foilhe tle{hs ilhas em feu lugar varfo:t~lar
recado q Diogo Lopez de Sequeira roente: e[creuemos. E ·como eíl:e ' 
era chega.do a Cochij, & vinha p~ra. · cair~ ·foffe coufa tão importante a 
ofucceder na gouemãça da India,& . noífas nallegações,pola informação 
era já tão t~rde pera elle Lopo. Soa- qut elRey domMan'uel tinha q eflas 
l'eiZ [e defpacbar etn fua Vinda,éj paf~ _ilhas eráo búa efc;:i}a que O~ rvfouros 
fou per Couláo,& chegou a Cochij : faziáo em a tJàuegaçáo daquelle Dri- , 
a· vinte de Dezébro. Peró ante de foa - ente,& <;mtras co_ufas queU1e,Affon-
partida, cõ~en:i darmos r_azá9 dt: al~ fo d' Alboqu,erquc ddlas rinha efcnt-
gúas ~~ufas, q e~~e m~nd~u· ~n1 f~u to;,qne cóuü1hao ao eíl:ado da India:· \ -- · .-· · ---- · - -· - defc. 

_ ..: .... 
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defejaua elle te\· ali húa fortaleza. So-
bre o qual cafo efcreueo a Lopo Soa-
rez ,encon~endandolbe que mand~f
fe á principal charn3da Ivfaldiua: era 

· que dlaua o Rey. qu~ fenhoreau? a 
corda dellas, que. jaz vizinha á cofia 
~falabar : & foífe -pdfoa que fou -
beíle notar as coufas,&;" podeffe affen 
tar paz com o Rey,& o tentaífe pe-
ra efb fortaleza, que defejaua fá a.li 
feita: ·& eíl:efoi .. o fundamento .com 
que elle Lopo Soarez mandou dom 
João da Sílueira. E tambem a bufcar 
hum.Mouro de Çambaya chamado 
Alle Can, o qual a1'ldaua de armada 
com fette nauios de remo ein guar-
da de (eis.naos de Cambaya,que na-, 
quella monção. auião de vir das par-
tes de Malaca ,a onde erão idas a trat-
tar: º 'qual defendia q daqudla parte 
onde elle andaua, não viefie · pera as 
noffas fortalezas prouifaõ.de cairo>& 
de omras ceufas que os Malabares de : 
lá cofiuinauão trazer. Partido dom 
Ioão a efie effeito com quatro velas, 
a em q_ue elle !a, & tres de que eráo 

_ capitães Triíl:ão Barbudo, Ioão P~
dalg9, & Ioáo Moreú~ : & :. ant.~ de 
chegará ilha Maldiuã,. obd<:; el.Rey 
dl:aua,tomou duas -naos.quevinhão 
de Bengalla pera Gambaya· carrega-
·das de r~upa. De qu~ a U}~.yo~ dellas 
era de hum Mouro chamado Gro-
málk,parente de ~utrÓ q eíl:at;1a por 
gouernador em Chatiga m ,húa cida-· 
de principal do Reyno Bengalla:por 
fer porto de mar, a q· cõcorrem qua-
fi opalas coufas que emrão & faem 
daquelle Reyno. As quaes naos elle 
~an~~~ a. Cochij,onde então.efiaua - - ' - ·- - ~ --

Lopo Soarez, & ·tomou a fua viagé . 
caminho da ilha.Maldiua: onde foi 
recebido do Rey cõ muito gafa\ba. · 
do,moíl:rapdo ter grand<l: cótératné.· 
to da paz & amizade, que el~ey dó 
Manuel, & feus gàuernaqores com 
elle queriáo·ter,& prometendo gue 
em qualquer tempo é}ue em foa ter. 
ra quifrffc fazer cafa de feitoria pera 
Eratto de commercio, elle daria h1 ... 
gar & ajuda pera iífo. Finalmente 
dados & recebidos algús prefen. 
tes entre íi , dRey ficou mui con. 
tente de dom Ioáo, & elle fe pareio. 
muito maes delle) pGr a facilidade 
com que acabou ao que i'a : & foife 
dali em b1.1(ca do .Mouro Alle Caq, 
por achar noua que andaaa maes a 
diantce em outras ilhas. Peró neíl:a 
!da fct pouco~-porque o Mouro tan-

. to <]Ue ouue viil:a ddle,como aque1-
las ilhas faõ bum labyrimho de na4 ' 

uegar per entre ellas, & elle era mui 
ccfiumado áquella nauegação,& os 
noffos mui 119uos nella ~ andoulho 
forrando' as vo1tas até <-1ue enfada-
do dom João, & maes nece(sirado 
de mantimentos,auendo já tres n1e-
fes que lá andaua, fe foi pera Cocbij: 
onde [e detelle fômente o tempo 
~m que fe proueo elo qúe lhe falecia; 
& dahi o mandou Lgpo Soarez que-
foíf e a Bengali a ao porto · Chati-
garn, com o mefmo requirimento 
ao R ey da terra, pera ali fazer búa 
cafa de feitoria, 'pera que os noífos 
podeOem ter hum recolhimento de 
foas mercadorias , & f eguramentç . 
fazer commutaçáo dellas com ou-
!ras d~ terra. E que de caminho pa~-

- - --- - fatle 
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·t · :r fo(fe pela ilha Ceilão, & do porto · ~~rnhado do piloto da n::io)que dom 
·t · 1 Coimnbo, onde os noffos coH:u- Ioão romara ( como diílemos') não 
1 · f nuuão ir bufcar canella, romaffe pi- reuerão ·refgardo niíl'b , & aos pri~ 
· lotos p-era o leuarem a Bcngálla : & ·meiros da t?erra com que falou, def-

·1 · . ra_mbem qúe diíSünqladamcme vi[""'. · cobrio,mdb o gu,e era paílàdo: corn' 
·1 · · fr, &'fot1daffe dl:e porco Columbv, que ouue o capitão_ da cidade que 
.
1 

. . & o fitio da terra, pera con: feu .Pª- d~m Ioã9~ &, qua1~ros com elle !ão·_. 
.
1 
.. recer fe determinar no que ttnha pe- erao ladrü'e~. Porem corno natL1~ 

. .. ra Fazer per mandado . d'elRey, que ralmére os Bengallas he geme m~es 
1 

. . ! era br1a fortaleza naquelle lugar; a malicíofa de todas a_quellas panes-: 
·I .. capitania _da qual auia de fer deUe porque não eHauáo aperceµidos pe-
·1 · dom Ioão. O qual partido com os. ra fe defend~r, difsimularáo c~m 
·1 · · quatro nauios, , com. que andoµ nas dom João, fem llíç darem a enten.~· 
·1 · illi'as. de Maldiua, chegou a Colur:n- ·der o que delle tin~1ãé> . fabido, até 
·1 · bo : & viíl:o & notado o lagar, & · que [e fortaleceífem, con;io logo fe-
·1 · auidos pilotos , pozCe cm caminho zerãoJazendo de noite muitas tran-
.1. de Bégalla: & o primeiro P?rto qne qneiras &, repairas, pera os noil'os 
.. . t<?mou daquc:lla enfeada, que ainda i1áo poderem comÇ!ter ó lugar, que-
1 . . per os no(fos não era de[cubert~, ~oi rendo entra_r nelle com mão arma~ 
·t do rio q~e vem do Reyno Arra- .da. Aconteceo . que hum dia, at1te 
·1 · cam : onde lhe foirá6 feis ou fette que dom Ioáo chegaífe áquelle 'pc{-
·1 · · t1auios de remo ; &. defpois que na to? tinha.entrádo nellé hú~ nao dali 
·1 · · prática que ·~euerão com elle, fo.u- · da ter.ra,que vinha da cidade Pacem,·· 
·j · · beráo que i'a a Bengalla, como-dla- que hc na ilha C all)atra, c~rregada 
·t. "uão de guerm com dla , quiferão ir de 'pimenra , & de outras fortes d~ 
.1 . .• em foa cómpanhia. Per.Ó dom Ioáo mercadoria. Na qual nao vinha hú 
.
1
. ... não confentio , aco1,Lelhado de Portugue: chamado , João Coçlho: 

.. ""hum m9ço Be11galla, que elk leua~ que . Femao Perez d .Andra~e, que 
}~ª'que era cunhado do piloto da eíl:aua· na.qudkporto ~e Paceijl car-

·I · . '.nao tju-e tomara: dizendo que fe.le- regando pera a'China,manqaua co- · 
'I' 'uauaaq9ella_gehtc, por fer comraria mo .me1?.fageiro da pan~ d'elRey ' 
·1 · "'nos B~ngallas, não feria bem recebi- dom Manuel a e1Rey1 de, Bengalla .• 
·1 · ·d?. E quanto dl:e moço aproueitou Fazendolhe faber,corrio d~ando na~ 
·I · -~qui com iíl:o que diffe, ~anto def- gudle porto carregandE»húa tfao de 
.1. poí~ danou. Chegado <l<;nri loão ao pimenta., pera com ella.& outras.ir 
.1. porco de Chatigam,que he húá cida. áquella cidade Cbatigam a lhe tra-

de do Reyno Bengal.la mui frequen- zer húa embaixada ' d' elRe1y de Por-
tada de todolos ~auegantes, que â- . tugal fcu feúhor :, per d.efailre [e lhe 

· · .-quelle Rcyno vao trattar : p·orque queimara aquella principal nao de 
· como ~lle ~ra n~~ura! ~~ngalla, &1 fu~ ~r?ta, como !l~e pod~~o dize~_ os 

• ie~S; 
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feus naturães : que eráo prefentes, trattamento : & elle dom Ioáo to= 

, ein que [e queimará ô as principaes mára as 9as naos, que po~co tempo 
coufas que tinha pera leuar. .Pcdin... auia que dali partirá o, fegundo ti-
do lhe que em -quanto (e elle ia re- nhão fab~dó do moço Malayo\ co-
formar. das coutas que ali perd,era, mo diífemos: ) do qual ca(o affir~ 
·&· affi mandar por · ~urras á Indià,._ n. auão que Fernão Perez era capitão ' 
das quaes eráo de Portug~l : ouoef- · d'elRe~, & dõ Ioão era algum Por-
fe po'r bem que as naos & nauios tngoes, que andaua feito coffairo. 
·Portugue{es, que chegalfem a feus Finalmente ddh boa VOLJtade qõe o 
portos, foffem bem recebidos : & . gouernado~ da cidade lhe tinha, no 
per dl:e'modo, outras palaur~s que primeiro r~qqirimenro que lhe dom 
dle Ioáo Coelho leuaua em {ua in- loáo i:nandou fazer : ref po.ndeo que 
firuçã~. O .qual ta~to que vio furgir os não a_uia na terra, _fendo aguelle 

. _ ·a dom Ioão, foife logo adie frrno- Rçyno de Bengála o maes abail:a"do 
_ · cente do que lhe auia de acontecer: de.todas agudlas partes, por fer re .. 

cá dom Ioão fabendo a caufa de fua gada com as aguoas cio illuíl:re rio 
ida, o rcteue/em querer que tornaL Gange .. Dom Ioão, porqlle a ~1ecef
fe a.terra: dizel1do qne não co.mpria Jiclade o apercaua, & per recados que 
·a feruiço d'elRey ir elle áquelle ne- foráo & vieráo, não. achou graç~ 
gocio, ante danaua~ pois Fernão Pe- . no Mouro, nãofabendo a caufa dif .. 
re~ não efiaua naquelle porto. E fo : mand9u toma.r húa champana, 
n1aes que elle dom Ioáo leuaua do ·que fa9 á maneira de barcas grand~s, 
gouernadqr Lopo Soarez,que man- que ef\:aua carregada de arroz, da 
'dalfe eíl:e recado a e!Rey de Bengá- qual coufa foc~edeo o que o Mouro 
la, & não elle Fernão Perez: o qual defejaua, gue era romper'em guerra.' 
recaqo auia de ir com maes autori- . E porque entre elles ou.ue a per rnu· 
clade,&· coi_n algúas pe9as dç:' pref en- . tas vezes raz, . & guerra;. & niffo 
te,que lhe auia de mãdar per a peffoa paffarão _muitas meudezas : baíl:e fa- . 
q a i(Íp f0[e. Reteudo per eíl:a ma~ ber que dam . Ioão ·em quanto ali 
neira I0áo Coelho, dobrou a-caufa dt.eue, .êí foi quafi todo hú inuerno, 
defe o gouernador da cidade m'aes pef ferro, & Fer fogo, <)Ue lhe lao-
efqmdalizar de dom João : por~ era çarão de noite pelo no a baixo, &: 
elle já fabedor como Ioáo Coelho . fobremâo per fome,padeceo muito 
1a com recado a dRey de Bégála da trabalho,& necef~idade: porque per 
parte d'elRey ·de .Pormgal,perman- razáo do inuerno, com'o náo pod.ia 
dado d.e. hum [c:u capitão,que eíl:aua fa1r daquelle· porto, não auia maes ; 
em Pacem. Do·qual capitão (fegun: Glle ( como dizem )-beber efies tra-
clo diziáo todos os Bégálas,& Mou- balhbs1 o~ verter a vida.. No meyo 
rosque vieráo em a rn\o.' que trouxe do quál tempo,em que de todo ou-
!oão ~~el~o) r~ceberão m~i~~ ~~m uerão· qe p~recer á fome:·veyo o go-

~. · -· -- - - -· ·uernador 
........ -'-~ 



Lif,fro S~gundo . .Foi. ~ 2-: · 
tiernadot.da cidaJe a!fent•fr paz com lhe par~ciâ que elle náo leuaua com:· 
dle dom Ioáo, não por lhe dar re- aquellc capitão o,. modo, que cot'l·• 
l)oufo, mas por [eu interefl'e. E foi, uinha pera fe tirar d;:i opprdfaõ, que 
que efperand~ dle ~ouerna~or q_ue lhe ~aua naqt~elle port~ : cá fegnn~ " 
cotn ~1 monçao amao de vir alguas do tmh~ fab1do, elle andaua meyo. 

: 'fü\OS áquelle porto, tcmel1do que aleuanrado por cerras na,os que rou- · 
âomloãoasromaria,aífentoua paz: ba~a,& outros crimes que tinha fei-
na qual; fabendo don1 Ioio quão to. Por a gual razão, como homem 

, roa1 º· gouerna.dor tomaua ter elle que receaua o c~íl:igo do gouema-
]'Cteudo a Ioâo ·Coelho,, & quanto dor daindia,fe lãçára naguellas par-

, folgaria d~ o elle leixar ir a t~rra,por tes>& fégúdo ~ra de animo,& meyo 
, fe val'er·delle; o .mandou> & elle foi -de[efperado qa vida,elle [e e[panta.~a . 

0 que lhe deu a vida. Po.rque alctíl / .não ter. feito naguelle porto maes 
' de ordenar defpois que [a'.io em ter- deíl:rnição,& que lhe confeílàua que 
, ta, como dorillo~io ouu.e[c manti- ' quafi có temor delle/ofrera eíl:ar re-
, mentas, bús forcados de uoite per teudo.debaixo de foà mão J & q Ihe 
meyo dos a1nigos delle Ioáo e~... uão daua outro final êie quem era/e-, 

' lhó, & outros dados de dia per ".011- ná0 a fua prifaõ.~ quanto :.1Q qué , 
, fentimfao do capitão,da cidade: def" . elle até emáo ali tinha feito, coufas. 
pois lhe1 foi ainda·.muito maes pro.. erão óaturaes a todo home.tn bufcat~. 

' mÚtófo,do que elle cuidada, qúe era o comer,& amparar a vida: porq fc: 
·tela reteftdo em o nauio. ~á vincfas tomára a-champana dos mantünen .. 
, ás na os, que·º Momo efperau~ tan- tos; fora def pois q os elle pedira pot • 
to que as teue defpej;idas do q trou.. feu dinheiro, ,& vio qlhos não que-

' xerão,to'rnou outra·vez a fazer gµer- riâo dar:&Je.fez .dannos na terra)era'" 
, ra a dom Ioão : corn a vinda das defendendofé do~ que lhe faziáo. E, 
quaes foi ainda Ioáq Coelho maes . quanto ás naos que tomarão, , não" 
acreditado na terra, por virem al- era coufa noua terem os Porrngueíes 
gúas d'? po~to de Pacem, que con- guerra com os Mouros do Rcyno d9 
taráo qµamo gafalbado, & fauor Cambiya: & que como em fazen .. 
tinháó recebido de Per.não P~rez da de ii11igos [e queriáo ·ênr ·egar,'. 
d~ Andrade. Com o qual fauór que "porque eíl:as erão as leis da guerra,&, 
elle João Coelho fentia em o capi- que já pôdia fer que por .db rrauef- . 
tiio· da cidade, &· tambcm por já 1 fura, & por ourras ·raes, andaria elle. 
ef\:e tempo fer vindo re~ado d'elRey . fóra da graça dq goueniador da In .. 
·de Bengálla,_ que ~andaua que elle dia. E [e afsi era, o remedia daquelle, 
Ioão Coelh0 fo[e leuar fua cmbaí. danno que Gromálle feu parente t~~· 
xada: quaíi ein modo de confelho, nhà rccebido,po'r àn1or delle gouer-
quiz trattar dk negocio com o go.- nador , tornado dle Ioão .. Coelho; 

. ue~1~ado! ~ ?dad~~ Di~e~~o qu~ ~ !nd~~ .da· ~~~~~~ d9 !e~~~~ qu,~ leuaí,:· 
' ~' 

·' 
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7)4 'Terceira '1Jecaa'a 
áa a elRey de Bengálla, elle [er~a re- · .. quifeífe ver com, elle no.porto dafua 
mediado, cá o capirá,o. , môr .da ln-. cidade Arracam, onde poderia fer 
dia perelle loáo Coelhb faberia qnã- · prouido.dp g1Je ouueífe mifler. Dó 

_to iCw importaua a elle gouernador: , loão,recebido o pr~fe1~t:e,,& dado os 
& entretanto difsimu,laffe com ·a- ag~ádecimentos de.lle cõalgúas cou • 

. quelle capitão, & não m.andaffe .qoe, fas,q'ue deuª? e;mbaixador,teue pra~' 
o foifem maes ·con1eter, ante lhe tica com os prínCipaes da frota : &:: 
manda«e· dar mantimentos pera [e vifio o tra~alho & perigo qüe na-

• ir dali, & d.efabafar_ aquelle porto. · q·u.elle porto tinhão paíTado,& a 'ne. 
O Mouro,pofio que com efperança. .. cefsidade em que efiauáo de [e pró .. 
d.eHa, rdhmiçáo da nao; ·em algúa. · uer, pe;ra poderem nauegar; porque 
r11a1teir'}. á~qxou de maes comerer as agu_o.as do inuerno,que ali he grã. 
defcubertarnente dom Ioáo,todauia de, lhe tinháo apodrecido todolos 

. como efiaua efcandalizado, & me- apparelhos,& velamedos llar,úos,em 
. yo injuriado. dos·dannos que tinha tanro que já fe feruiáo de algús de al:. 

re_cebido em moi·res; & fcrimenm go?áo, que fezerão de redes. de hús 
. de inmtos que mandou fobre .. elle.; pdcadores, que falrearáó: a!Tetirou 
. , defejaua· de fe vingar, & pera iífo te- · qu~ lhe comainba ir ao porto de Ar. 

úe efie ~odo. Carteoufe com elRey racam, de éj ·já rfoba noricia fer húa 
de Atraca:n1, vaílallo que naquelle .cidade abaftad.a, & tle tratto. Final-
ternpo ~ra d'elRey deBégálla,o qnal mente elle.fe foi em compa1ihi;i do 
,viuia em húa cidade deíle nome,que embaixador,& na boca do rio Arra~ 
per huni' rio dentro ~íl:aria ·obra de cam f<;>i reçebido de algús calaluze~ 
quinze leguoas,& daqueVe pGno de que elRey ma~1daua, aprefentando-
Chatigam trinta & cinco:& qo que lhe rµuito refrefco da térra,por fegu.' 
a!ferítarão' entre fi, dahi a poucos rarem mel:hor a entrada : a qual fen~ 
aias veyo ,ter C<?ni do1n Ioáo hum do já no meyo do· no,d<?m Ioáo en ... 
homem be.m trattado de fua pdfo,a, · tendeo não fer tão fegura, como os 
& acômpanhado de g~nre em rres noífos nauios auiáo rnifl:er. Porque 
ou quatro nauios de· remo. O qual era já o rio ali táo eftreito, que com 
lhe apreiemou da parte d'elRey de as antenas da ·verga fa roçando pela _ 

. Arracam hum rubij de preço, poíl:o . rama do aruoredo,onde fe elle efp~ 
em hum anel : dizendo que ppr rer . díodo ~mbaixa.dor: dizendo q bem 
Íabido efiar elle hú pouco mal auin- via como os feus na ui os não eráo 
do cotD: a gente de Chatigam,por o pera·nauegar per coufa rão eíl:reita, 
1n~o trattamento que lhe fazião, & · quefe elRey (e quifeGe ver com el1e,. 
clle defejar InU_ÍtO ter amizade;& CQ~ auia · d~ fer naq,uelle lugar,· onde po-
mercio có ,os Porruguef~sJ pola boa deriáo aílentar paz & amizade,' & q 
fama que .rinháo naquellas partes, o pera iff o ef peraria dous dias,té ver feu 
mandaua. ~~fit,~r: pe~~~~!he que fe ~e~.ª~º· O embai~ad9r quando .vio 

· · ", · que 
·"" 
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gue.·áforça de ra.zóes ~não podia le- nha dado palauó, &.cõ fua .chegada . 
,uar a dia?te.Jmoíl:rando q~e não rar- o meteo de poffe (como diffemos)• 
daria os dous dias, por a cidade eíl:ar E Ioão Fidóllgo parece que o Indio 
mui perto : ef pedi.ofe d~lle: le~ando que tomou; lhe deü_ taLef perança, 
cqmíigo os .naüios de fua compa- com que furtado de dol1) Ioão,fe lei- , 

"nhia,mas elle riáo vey9 aos trts,nem xou ficar n~quella bo~ado rio Arra,. 
a·ds. qu~tro. No qual tempo porque cám: & em lugar de nauios d~pr~
dom. I.o.áo trazia per . vigia do río os . Ca, em que elle efperaud. de fe fazer 
ldo\1s barga1JtÍJs acima & . a.· bai_xo: rico, vi~ráo dar cqm elle os calalu. • 
. veyolhe dizer hum d.elles que e1n zes, & la.ncháras,que elReyde -Arra-
bum certo paílo eíl:reito, per que cam armaua fobre dom Toão . . E a 
elles a baixo rinhão . paffado, onde vittoria que delles ·auue, foi liuralo· 
.acharão começada húa eíl:acada~an- Deo~ do perigo que ni~o paffou: &· 
-daua muit~ gentç que metia tnaes_ n1aes cheyo de tr,.abalhos, qoe de_ 
eíl:acas, como que ~ueriáo atrauef- · prefas,fe partia perà.a 'India,?nde ~e
far o rio.Do.m Ioáo ao- paífar pera ci- _u~ muito em auer perdáà de Diógo· 
ma,tinha viíl:o o começo deíl:a dl:a-: .--Lopez de Sequeira_,que já ne,íl:e tetn~ 
cada, & parece9lh~ que era artificio po gouer'naui. 
dos pefcadores/como elles vfaõ na-
·C)uellas partes.: peró. ,qu~ndo .f oube· 
que an~aua muita gente na obra,en:-
tendeo o engano, ·& que lhe pod~ 
fucceder outro tal defaíl:re, como" 
aconteceo a dom Lourenço d' Al-
meida no rio deCf1aul:& fem maes 
d.~mora tornoufe per o rio. Ao paf-
far .da qual eíl:acada; a gente da àbrd 
fogio toda : como que receaua rece.-
ber algum danno .cios noífos, ·por 

C APITVLO . . VI. _ 
·, 

f CJJe alguas c1Jujas que dom 
. 4láxo-deMenefes fezdejpois 
, que chegou 1t Malaca, entre 
as quaes foi mandar <Duarte 
(oe{ho a elReyde Sião, é5. do "" 
que elle palfaµ·ne.fta ruiagem. 

entenderem a.t1:aição,4 lhe elles que- ~~~-O mes' de Abril em qut; 
riáo fuzer. No qual modo defogida ·· f~l;, LopoSo~rez man?o~0dô dom Ioáo entendeo fer afsi, &' def- _ tfiJ.L~ loao da S1lue1ra as 1h1as _ 

' pois per boca de hum .delles, goe ~ ... . de Maldiua,, na qu~l vi~-
Ioão Fidalgo com o fou barga11tij gem paífo_u o que ora efcreuemos, 
onue ás mãos pera. língua da verda-· , mandou tamb~m a dom Aleixo de · 
de, o qual defenganà caufot1 deter- . Menefes a M~laca~ fobre as differen- . 
m.inarfe elle fàzer fui-viagem' pera ças & úab~lhos que lá auia: o qual 
Ceilão, onde fabia que Lopo Soa~ez · · p.arti~o nos tres nauios cqm a géte, 
auia de fer naquelle tempo fazer a & rriun~ões que diífemos,chegou ~ 
for~aleza,da ~ap~~a~~a d~ qua! l~~ ~~: ~al~c~ ·11a_:~çradade}uuh~daquell~ 

· li... . a.uno 



ena Terceira 7Jecada 
án1Ío de dezoito: E verdadeiramen- . Pago on<le dbua,[oube logo coh1a 
t.e fe tardara mae~ quinze dias) nelh trazia muita gente, & mLrn\ções, pe-
eíl:auão.oorras nouas' differenças or ra que lhe con·uinlu mudar a ordem 
denàdas entre os noffos: com que que té então tinha de fazer ª. guerra 

, l ão fora mui_to perderfe, por terem á cidade, não mandando correr foas· 
elRey de Bimão por vi~inho . As armadas tão (oltamenre~ como fo. 
quaes differenç.as erão entre Manuel . :ião: ante começou de nouo fortale-
Falcão, que [eruia de alcaide môr,& . cer maes fo~s fortalezas; principal-
º feitor Lopo Vaz; competindo a .· mente a do Pago em que elle eftaua, 
quem auia de feruir de capitão da. temendo que os noífos o fo H'em vi .. 
fortaleza~ per falecimento de Nupo fitar a ella: donde {e caufou que per 
Vaz, que eíl:aua cada dia, pera mor.:. . algús dias fuas lancháras l.eix~ráo de 
rer de doença, como, morreo em correr ·a Malaca, s·ômente algúa que 
dom Aleixo chegando. E quem te- · vinha em modC? d~ efpia . . Dom ·A-
cia tod~ efl:a· tea, era hum Péro de le1xo porque o negocio principal a 
Guilhem Caíl:elbano, que [eruia de que !a,era meter a cidade em afsoffo· 
çfGriuáo-da feitoria com outros of- go . por caufa das itlifferenças paisa-
ficíaes de foa vali~: de maúeira que das: a primeira coufa ern que enteu .. ' 
eíbuáo todos partidos em dous ban deo, foi e~ meter Affonfo 'Lopez 
dos, & elRey de Bintáo ·que fobia d'Acofl:a de poífe da capitania da 
parre de tudo, efperando em que a- fortaJeza, & a Duarte de Mello da 
uiáo de parar fuas competenciàs,p~-:- oapitania mór do mar, & foltar An~ 
ra os vir eftremar coll? to~o [eu po-· .tonio· Pacheco, & os outros pre-· 
der, & fe fazer fenhor de Malaca. · O fos . E no caftigo das coufas paífa~ 
qual., defpois que mandou .ªº rio . das ~1áo qçiz entender, P?rque 
Muar o feu capitão Cyribiche, por · Nuno Vaz, que era húa das ·princi-
quáo bc.:m lhe fu~cepia !1ª guerra, · paes pá'rtes em ella J chegando elle, 
q-ue nos dahi fazia;elle mefmo em faleceo de foa ·doença, (como diífe-
peffoa com rodo [eu poder [e veyo mos) & .aos outros Cleulhe por caíl:i-
1neter no rio Muar,& per elle a cima go os trabalhos ) fome , guerra que. 
pouco maes de dez leguoas, em hú tinháo' paffado, & a perda de fa_ 
logàr chamado Pago fez húa fortale zend'a, que ~adàhui~1, por foil:en-
za muito 1ma~s forte, que a ~-e baixo tat fua opinião, recebeo: & prin-
doúde Cyribiche fe récolhia, & dali cipàlmente por a cidade d1ar em tal 
guerreaua a cidade Malaca com~do- dbdo, que auia miíl:er maes ho-
bradas forças: de inaneira que (e con més foi tos, & contentes, que pre ... 
tentauão os noffos com lhe não [ei fos, & caíhgados, &. maes de cou 

. entrada, defcndendoa ao modo que fas em que ' todos tinháo culpa, 
fazem os cercados. Tanto <lue don1 cadahom em {eu modo. Acaban· 
~lei~o chegou, el~ey de ~in~ã~ lJO · cl.o de a!fenfar as quaes coufas, & - · -· - - - · -· afsi 

/ \ 
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' .. atsi as da . prouifoõ.' 8/. r~guraÍl- _ gús qos fetls naturaes vidfem p~uo..:1 
· ça da cidade : ord.enou/énuiar Du- ar Malaca, como lhe já mandara di-

arte ·F 'oelho
1 

a el Rey, _Be ~ião,com . zer. Porque lua. tenção ~ra deíl:er- , < ' 

cartas, & hum prcfonte, que lhe ~ar della todolos Mouros Malayôs: 
· el Rey dom· MJnuel _mandara na & ppuoandofe dos fcus feria ·, hum 
arm~da, _er~ que deíl:e Reynp pa~- meyo para · (e melhor com muni .. 

· ,ti'o Antonio de Saldanha ó anno carem corpos . Portuguefes em -a ... 
'. dé dezafette, ~E iíl:o em retorno do mor, & paz:& as cÓufas do cõmer~ 
· que o mefmo _Rey lhe tinha enuia- cio andariáo emfuas mãos, & Qáo 
· do ·per Antonio de Miranda, quan~ d_os Mouros, com que_fe tinbáo f~i .. _ 
. do lá foi por embaixador per man- to fenhores da rnayor parte do ma--
. dad~ .. · de Affonfo d'Alboquerque, ritimo de todo aquelle O_ric;ntê. : 
: defpóis, de tornada ~ Nfalaca : ('1111 Com a qtial emb~ix-~daDu~rte Coe..1 
. companhia do qual fora o mefmo, lho pareio a _dezoito de Iulho. da-· . 
. Duarte Coelho, cot!10 ~ tras fica. quelle 'aúno de de~oito, &' chegou . 

· . Porque alem de dle de.íl:a vez que lá em ,Nouembro: ~19rque ô nani_? 
la fo,h 'fabe.r mui bem as coufas de et~ qne foi, era d_o Reyno de S1áp~· 
Sião: o anno paffado indo ~lle co~ ~ foi fazendo algúas ~demoras nos 
F~rnao Perez d' Ahdrade caminho portos da cofia. Co_m a chegada do _ 
da China, com bum temporal qne . qual, elRey foi mui contente, & lhe 
lhe deu, elle :Duarte Coe~ho arri.. fez grande honra: &.quando veyo 
·bou á coíl:a do Reyno de Siáo , ~ a j u'rar as cem fas da 'pa~, & amizade,1

• 

. ) entrou per o rio Menam, que o atra que Duarte Co.dho c0m elfo afsen-
ueffa. Nas correntes d9 gual eíl:á fi ..: . tou: . em modo de facramento ·de. -
tuada a Cidade·Hudiá cabeça do Rey ~,ofsa religião, aruor_~m húa; grande 
no,trinta legu.oas da qual elle inuer- Cruz de pao Çõ· as armas_ deíl:e Rey 
·nou aquelle anno, & dahi tornoll' fa no ao pé, n·o maes norâud Iugar ·da 
zer feu cam·inho pera a China, do1~- cidade, como memo_ria,& .. teíl:ünu- · 

, ·de· era vindo, como diffemo~: & de- , nho da paz que jur?ua, de que el- . _ 
fia vez tambem teue grande. intelli- Rey ficou rriui eonrên.te ~ . E -_ dah~ a 
gen~ia em Cabera~ coufos d~ lá, nas poucos diás ao p~ della enterrouDu 

· qu.aes eíl:aúa mui pratico-~" Afsi qqe arte Coelho hum Pero Lo.bo' .ria_do 
por efias raz~es o def pac ou dom do Dugue de Bragança dom _leme~ 
Aleixo em hm"D. nauío: e n que à que l~uâua -co~íígo,ó qual fale~eo 
mandou bem àc·ompanh~do. Ea de doença;Oefpach.ado D·qarte. Coe-
fubíl:ancia ·-da · fua embaixada,.· era Jho mui.to áfoa vontade per elRey 
conHJ~~ação das pázes, -qt1e Anto- de Siá9: elle partia.da cidade Hud.iá 
nio de Miranda, & elle. aífemarãó em Nouembro.do' anno de dezano-
{:OID elRey de Siáo: & :;i pe.di;lbe , ue, 1com ·rres ·nauios; hsm [eu, & - , 
que ouueífe por bem mandar que al dous que o me[mo R€y tnandau~ 

. -- . E.z em 

1' ' ' .. 

1 . 



. 1 

. "em foaiuarda, .põr cánfa _'das arma-
das cldRey ~de Bintáo. E fendo já no 
fim da cóíl:a dó Reyn'? Camboja, 

' " por ps vc9tos lhe não_ fe,~u~rem pera 
/ · vir pela de Parane·,qucrendo atrauef~ 

far a ella,pera· tomar a póta cteCingâ-
purá: deulbe ·ráo grande temporal, 
<jlle ve_yo.dar á cofia junto de Pam; 
C]\Jt: era de hum genro d'tlRey de 
Bintão noífo imigo. O qual em lu-
gar de trattar mal· a Duarte Coelho, 
o agáfalhou, & aos que 'Com elle ..fe 

~ . [aluarão.; & per derradeiro por cau-
fa_da pratica' que DLlarte Coelho cõ 

, elle''ireue fobre as coufas de' Malaca, 
& d'elRey de Bimão feu fogro,,con1 
quem naquélle tépo eíl:aua ·mal, el . 
le {e fez vaífallo d'elRey dom Má:-

, nud . Prorpetendo de lhe dar cada 
· ' anno 'em final . de obedienciá · ht.irn 

nuaçáo d_ella , pois_ não faó arinaes," 
qu~ fobrefaltala por cauta dos temi-
pos, quanto maes que 'delle íe dá 
rambem razão . . E por eile mefmo. 
r,eCpeitó, p~is Duart~ CoeJho quaíi 
em modo de poífe de noílo defco. 
brjmehto,arnoipu aqudle diuino fi-
nal de Cruz, ú1yíl:crio de noífa re~· 
deiíção, com o" padrão de eterna me 
moria, em húa ?as 'maes populofas 
cidades daqtielle grande, & illuíl:re 
Reyno de Sião: neceffario he que de· . 
mos áqui rioticia delle,,pordle fer, 
o maes propno lug~r em que .o po ... 
demos fazer , poH:o que em a noífa 
Geograpbia. [e faz . maes particular':j 
men-l:e. . · 

C A.P ~ TVLO. v. 
\rafo· .de: ouro, que pefaffe quat~o ca~ . f Em quefe defcreue o grande · 
tes, pefo que naquellas partes fe vfa. · Rryno de Siãç, f5 alguas cou: 
E poíl:o ·que eíla obediencia, a que (as not aueis dei/e. 
elle voluntaria fe fomereo ,. durou 
pÓuco, & quaíi fez eíl:a obra· em a-
dio de ~eL1 f9gro, por paixões que en • · M as partes de Afrà 
tre anibo~ auia, & principahnente que dcfcohrimos, -ha 
por dRey de Bintáo ndl:e tempo e~· 1&1, . · . . ~~) tres principes gentios, 
fiar mui quebrado, & .dle queria j. ~~ ·' 1 coín .que remos com· 
eíl:ar feguro de nós, & não perder o · ç, . .\ ~ municação, & amiza~ 
tratto·de Malaca, que lhe importaua de, aos <1}uaes po_demos chamar · em 
muito, ao inenos naquelle tempo:, perador s de toda a gentilidade ôri-
fafuüu a Duarte Coelho, . & o enui- ental, q e habita a terra firme della: 
ou ·a Malaca em nàufo feu. Q!ife., porql:le ebai~o de feu_ imp(.rio ha 

. in~s aquí dar razão deíl:a vind~ Je . muitos eynos; & porenóas, que 
Duarte Coelho , pofio que foi já no ' nefl:a no aEurop~ podião, confl:itqir 
fim_. de Feuereiro do anno de vinte, hú poder?fo Principe.0 primei'ro & 
em que gonernaua Diogo Lopez de maes _orip1ral, he elRey da China, 
Sequeira, ·por não quelJr~r o ,fiC? da de que l9go daremos algúa iioti ... 
,~iªoria: que ~mporta ma~s ~ ~011t~- . eia ~ & o fegund<:>'a ~I!e vizinh~, el-

. . ~ey 
1 
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Rey de Sião, ckqtrn_ ora a' quecemos he quafi o meyo~ per onde elles le ... ' 
dar: & o terceiro elRey de Bifnagá, uemente fe encurtão, . & eíl:endem •. 
de que a diante !ambcrh a darem9s. E dei pois que teper ais( a mão, · olhe 
E não trattamos aqui dos ,princ1pes, que a cofia da ln dia lhe 6ca a,o lon-
que ~;izinháo corn dl:es dentro pe- godo dedo polegar da banda de fó-
lo fertáo, afsi como elRey de Orix~1, . ra,, & dl:a he a parte -<lo Ponente; & 
~ elRey de Bengalla, que tem mui~ . na ponta delle he o cabo Comorij, · 
fus

1
_porros do mar, que nôs nauega- :, que eíl:á em altura do polo Aréhco 

· mbs~ & com que temos commer- fette _graos, fy. .meyo. E na ponta do 
cio, poH:o que faõ fenhor~s de gran- fegundo dedo index, que eíl:â ao Le-
des e{l;ados: porque ainda que eíl:es .. uante, ante de chegar a0 fim qelle,_ 
fejáo mtJi poderofos em terra,pouo, que efiá em tres quartos de grao da 
tratto,& riqueza,náo f e pode~n cor:i mefma parte: _fie.a em dous a cidade 
parar aos tres q di[semos. Ca deba~ Malaca. Figure maes, que defronte 
xo delles-ha principes feusvaífallos,q do ·primeiro dedo polegar qnafi da 
fe foífe~n os (eus efrados ndl:a noiTa banda de dentro efl:á . a ilha Ceilão, 
~uropa, · podi~o .conltit~ir ·grandes a· ~ais aufira\ ponta da qu~l, ficá e~ 
Reynos, & ptuic1pados:a mayor par íeis graos: & na ponta do mdex e.fia 
te dos qua~s h~ do palio gentio, de ª' ilha C,arnatra, per meyo da-qual 
que aquella terra do Oriére he '3 1na .paíTa a linha equinocial. Os q~aes ca 
dre a maes polir· elle, porque a bos,, & illµs faõ d_as máes notaueis 
do Fonente habita a de gentio, he partes, que.a India tem, & que ante 
a maes barbara de todo los barbaras. de noíTo defcobrimenro em alg0a 
E porq melhor fe entédáo as demar· ma11eira er·áo Cabidas, & notas aos 
é-ações,; & figura do eíl:ado, & Rey- antigos geograpbos, aiqda , que pei; . í 

no deíl:e R(:y de Siáo,de que ora ·que. modo confufo. TodQ áquelle yáo -
rem.os falar,& afsi fique na memoria afsi largo,como fica entre eíl:es dous 
húa imagem pera ·o que auemos de dedos, he o mar dá enfeada de Be-':1-
efcreuer·dos de Bifnagá, Bengall.a;& galla chamado afsi do mefmo Rey-
Pégu: tornaremos á de~oníl:ração, no Bengalla: .cuja cofia 6ca a maes 
que já: fizemos atras, falando.da ma- . cur1:Ja deíl:a enfeada, occupand? a-
ritima cofia da Indi~ tê o fim do Q... quella diíl:ancia, qt:rn fe faz entre o~ 
riental da China. ~m na m.ente nôs dos dous dedo~, quando come.-
quizer ~eceber a terra dell:es Reynos, çã0 a Cair da mão, a. qual · difiancia 
~ire a mão efquerda co.m a palma quaíi toda fie~ retalhada cõ as boca~ 
pera-baixo, & aparte o de.do pole- do rio Gange, que per ali entra no· 
~gar do fegundo chamado índex, ou mar. E no meyo do dedo pokgar 
· rooH:rador,& defpois aparte ef\:e in- onde. elle tem o nó, apartada.da co-
,d·ex dos tres feguinres, os q~aes cer- fia obra de fettecentas leguoas: ali p& 
~e,,~ ~~cur~e pel?. prim~ir~ nô,qt1~ de (icua~ a çi,dadc Bifoagá, de que roj -

', E ·1 . _d~~ 

- ,\ . 
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'1)a 'Terceira 1Jecada 
'd~ õ Réyno totndu o nome, o qual. húa chaue de terra vem tomar ou-: 

~ parricip~ de dous mares. Da banda tra ~oíl:a mari~iína da parte do Po·~ 
de dentro com o d~ Bengalla , que nente, que be tu enfeada de Bengal~ 
·que lhe fica no Léúante, & de fóra, la)começando do nô onde acaba Pê 
com o mar da In~i;l', em que t~m gu atê o terceiro nó do mefmo inN 
poucosportos:&; eíl:a he a largura d~ ~kx,onde jazê ás cidades,Rey TagaN 

, fie Reyno, hum dos tres Gcnt~os lá, Tauã, Pülor, Meguim, Tenafa.rij · 
que norrieamo.s,& o Ceu comp1:imé~ &Cholõ:os gou.ernadores das quae·s 
to he do nó té ofi.m do dedo,demar · ainda que fe inrirnláo por· Reys/aõ 
çado per eíl:a maneira: Da banda de fugeitos ·ao eíl:ado de Sião. Finalmell 
.fôra, que ~e do Ponente, fica to'da ::t te tirando o q occupáo os dous Rey 
terra M~1abar; que occupa 'não inda n~s Arracã,Pégu,& rv1alac<1,qtie e~á 
·o terço da largura ddl:e dedo , porq . no fim do dedo i ndexj os limites dá 
fômente he húa faixa de terra mui ef qual tem aguella proporÇao de terra 
treita: & toda a maes terra he de Bif~ . qõe té a vnba no dedo, todo o mais 
nag·a.E do nó pera cima cõrra a n~ão · delle he do Reyrio Sião, até a juntu-· 
que he a pa~te do Norte,lbe ficáo ef- ra que eUe faz com a mão. Verdade .. 

, tes dous eH:ados, o Reyno De~an, heque aquella parte q cerca a· vnha 
que tem todo o máririrno da pãr~e & cl1ega.rê aquella junrura a ella cõ 

.. do Po11entej & o Reyno Orixá:, que j uora, pofl:à que.foi de feu eíl:ado, 
tem o maritimo do ·Oriente: o qual algús Mouros he não obedecê, 
fica entre eíl:eReyno Bifnagá, &o de . ferem feito fenhores do marítimo,. 

' Bengalla, & pelas cofias vizinha cõ . p'orque o interior ~acs he pouoado 
o Reyno Decan. Paífandonos ao fe- de beíl:as feras, ·que de homés, 01.1 

gundo dedo índex,ou demoíl:ra'dor, que tem vida dellas.E no fim-do de . .' 
toda a diíl:ancia que eíl:á e'I1tre o pri- do, ~nde fe elle aj~ma com os ou." 

· mciro nô, qu~do elle faç da mão, ao . tros tres feguintes, foz húa pequet~a 
fegm~do,ddla parte do Ponente,qlle enfeada,.· parqué fa.e hum poderofo 
he o :mar de Bengalla, he do Reyno rip chamado Menão, gue na língua 
Arracã,que vizinhà com o de Bégal- ddles quer dizer mãem das aguoas: 
la que lhe fie~ ao Norte, & o de Pé- o qual vem fendend_o de alto a bai-
gu q jaz ao SuL E ambo$ pe!a part~ xo todo o Reyno de. Sião, come-. 
do Orier1te, vão ~ar nas ferranias, & · çando no ,lago Ch1ar:i1ay, que eHá 

~ terras.dos Reyn:os Auá, & Bremâ:os em trinta graos de altura da pa~te do 
~aaes correm ao longo d<? dedo pe-

1 
'Norte até fe meter no mar dnaltu .. 

lo meyo delle, porq Já da oufra par- ra de treze~ com que tod~ a teri:a de-
onde elle faz outra enfe.ada com os fie Reyno fica ('lltre os dous neraos 
tres dedos dob~ados, aqudle be 9 que correm ré a juntura do br.1Çp,& 
n1aritimo do Reynçi de Sião.O qual gouernão os dous.ded,os índex, & 
Pª!Eicipa d: do~s rn~rcs., porq com · o do meyo. Porque á femelhança 

- · . · - - - - ·-· - delta .. 
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· Liuro s~gundo Foi. j t( 
<kfta' demo nflração ,éõntheni. eíl:e ma do Narre, como do Orieine ao 
Reyllo de co mprimenro vinte dous longo do rio Mecon: ~s quaes vão 
araos, gue [aõ leguoas Hefpanhoes, vizinhar com a grande prouincia 
per qt1e [empre ndh l!?íla hiíl:oria China, que com hem em fios dc-
fabtnos, trezentJs, & rnnta, & duas dos derradeiros com rodo o refie da 
leauoas & meya. E pela parte do r>o mão, & pela parte do Sul ficáo a, e-
n2nce, indo fempre pelo nerno do fles Laos os dous ReynosCamboja, . 
dcrdo index,confina com as fer,ranias · & Choampá, que faõ maritimos. 
que cortáo de Nor~e Sul~ on~e ja- Os quaes Laos, que per efl:e modo· 
zem os Reynos Aua, & Brema, & vão cercando defias duás partesNor., 
faoaomá. E pelo fegundo neruo cõ te,& Leuante, o Reyno de Sião: por 

·hui~ dos mas:s notaueis rios daquel- ferem fenhores de tão grandes t~r-
le Oriepte chamado pelos Siames ras, que conrhem ~m íi tres Rç:ynos 
Mecón, que quer dizer' capitão das todos faõ fügçitos. a . eíl:e Rey de 
aguoas:.porque traz tanta copia dd!- Sião, poílo que muitas vezes fe re-
la, que qllando vem fair ao mar na·. belláo contra elle. E [e lhe algúa o~ 
quelle nô do teréeiro dedo do fegun bed1encia dão, he porque os iegura 
do neruo que dii1'emos, ante de fair dos poL1os Gueos, gue diffen1os por 

.· a elle retalhando a terra per muitas ferem homés tão .feios , & crueis, 
partes, por fe dlender, faz hum la- que comem carqe pumana: &fe-
go de ~naes . de oitenta leguoas .e1? gundo -o vfo delles, & lugar d~ fua 
compri.mento J com que fica d1m- ~abit~çáo, parece ferem _aquelles po 
dindo efl:es dous Reynos,o de Cam- uos que Marco Paulo diz, em o li-
boja pegado com o de Sião pela par uro que efcreueo de fu~ peregrina •. .' 
te maririma da pequena enfeada,que çáo, habitarem hum Reyno, a que 
di!femos, & o de Choampá, que fi-: elle chama Cangigu. Porque eíl:e~ 
ca 110 Oriente delle: & bum, & ou- . Gueos, a que elle não dá o o me, co-. 
tro ~ntráo mui pouco pelo fertáo mo ao Reyno, geralmente (e pin~ 
da terra, que na figura que fizemos, tão, & ferrão per todo çorpo , aa 
ne todo o corpo da mão. E onde el- 1nodo qoe fazem . efl:es de que ell~ 
la: [e ajunta com o côllo do braço., fala, & vemos os .Mouros de Berbe-
al.i fo: atraueífaõ húas ferranias tão af- ria ferrados: coufa que em toda~ a:-
peras, como o's Alpes, er:n que habi- quellas regiões ná9 fabe~os, qu~ 1 

tão os pouos chamados Guéo!I, que outra · gente à fa~a. E como baqi-
pc~ejão a cauallo: com os quaes con tão em . altas, & afperas ferral)ia~, 
t1nuadamente elRey de Sião tem ond~ os C?inguem pode entrar: de- . 
guerra, & vizinháo com elle sômen cem daquelles lugares fragofos ás · 
te· pela parte de Norte. Ficando_ en- terps chaãs dos Laos, & fazem nel-
tre elles os pouos Laos, ql1_e cetcáo las grande eíl;rago. E tanto, que fe 
tGdo eíl:e Rep10 de Sião, afsiper ci- ·não f oíf e pala potençia defl:e _Rey 
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'Da Terce.ira Decada 
de Sião, que cÓm grande numero de . 
geme a caua!lo, & de pê, . & defan-

- tes de guerra vae contra dles: j~ os 
Líos foráo defhnidos, & as mdin~s 
terras de Siáo tomadas por elles. Cü 
tra os quaes indo dRey de Sião húa 
vez, era prefenre hum Porrngues per 
11ome Domingos de Se'ixas,homem 
de boa linhagem, o qual foi leLiado 
cattiuo com outros noff os a dre 
Rey de Siáo (como a biíl:oria a di-
ante dirá ) & o teue vintecinco an-
nos : no qual tempo pola experi-
encia que teue. delle fer homem 
c'aualleiro, & de fua pdfoa,. o fez 
capiião de gente. E fegundo a infor- . 
n1aç~o que delle ôuuemos , neíl:e 
ajuntamento de genrc que elRey 
fez pera ir a eíl:a guerra, leuaria vin-
te mil homés de. cauallo, & cíl:es 
cauallos não faõ grandes, como os 
de Hef panha,rnas pequenos, & po-
rém mui rijos, & aturadores de 
·trabalho. A gente de pê eráo duzen-

nhores, a que elle dá terras, · & co-· · 
medías pera iífo, & foõ obrigados 
que do dia que os chamarem a tres 
fegointes, hão Je dhr pofios no 
campo,& cn1 canúnho pera õndeos 
mãdarem ir. A qual geme el Rey faz 
fem dcir oppreffaõ ao Reyno, por-
éj per ç{l:e modo he paga á fua cofia: 
& quando quifdfeajumar maes,po-
dia poer em campo hum conto de' 
homés, ficandolhe todalas, fronta-
rias, em que tem poíl:a geme de 
guarnição , prouidas do feu ordina-
rio. Porque o Reyno he grande, & 
mui pouoadas as cidades, &.pouoa-
ções dellc ·: cá fômente da cidade 
Hudiá, que he a cabeçà do Reyno 
Sião, onde dRey reíide, lança d~ {Í 
ciqcoenra mil homés. E fe quife!Ie 
leuar gente dos outros Rçynos, de 
que he fenhor, não reria emita : mas 
or9inariamente per conHiruiçáo & 
confelho , dtá affentado não trazer 
em feus ex<:'rcitos, fenão dos pro-
prios Siames, por caurella de fe não 
fiar de outra nação, ainda qua fejáo 
feus fuditos, cá nã9 quere.m qlle lhe 
faibáo foa ordenança, modo, & a-
uifos nas coufas da guerra. Os quaes 
Siames de noue Reynos, de que o 
príncipe daquelle efrado he fenhor, 
fômente pou-oáo do~s : o primeiro 
he ond_e eíl:a a cidade Hudiá, ·que 
da parte do Sul vem entefl:ar com 

- tos & cincoenta mil homés, & ele-
fantes dez mil de peleja, & de car-
ga : porque eíl:e _he o Reyno em que 
ha mayór copia delles, que em par-
te algúa, & de: que os Reys fe maes 
feruem. E afóra elles, leuou grande 
n,umero de boes, & bufaras, que 
tambem lhe femiáo de carga : & 
quand<? na terra per onde foi, lhe 
desfalecia o mantimento, feruialhe 
dl:e gado de proui[áo délle. E dl:a 
gente, que entjo elRey leuou, he a 
o~denada que fempre tem feira pe-
ra qualquer accideme ~e guerra, que 
fobreuier ao Reyno : a qual elRey 
f~n1 rep~~t~~~ per ~apita~~ª~ & fe-

as terras de Malaca , ao qual el~es 
chamáo Muanray CTUe auer dizer o , , ~ . 
Reyno de baixo. E neíl:e Muantay 
[e comprendem ellas e.idades por-
tos ae ·mar, Pangoçay, Lugo, Pa,,. 
tane, Calantam, Talingano, ou Ta·-

- lioganor_, .... 



·Liurõ s ~iundo 
linannor ~ & Pam~ Em cadnhúa das 
qu~es eíl:á hum fen goucrnador, a 
que clles chJmáo Oyá, dignidade 
corno acerca de nós Duque, & al-
oGs delles fe tem intitulado por Reys, 
porque tem polo ferrão muita ter-
ra. Dos quaes o maes vizinho ao 
naílo ReynoMalaca he Pam A Já lhe 
não obedece : & afsi fozem outros 
a cim::i, como fe conuertem á feél:a 
de ·Mabamed. O · fegundo Reyno 
continuado a eíl:e pela parte do Nor-
te be Cbaumúa, os pouos do qual 
tem lingua per íi : & propriamen-
te o Reyno, a que nós chamamos 
Sião, nome entre elles mui efha4 
nho, & impoíl:o pelos eíhangei-
ros áquelle (eu eíl:ado, & não per 
elles. Tres que eíl:áo fobre a cabeça 
deites, faõ dos pouos Láos, que ( co-
mo diílemos ) obedecem por te-
mor: ao primeiro chamáo Ianga-
má, cuja principal .cidade ha no-
me Cbiamay : donde muitos .por 
caufa della chamão ao Reyno Chia-
may : ~o fegundo Chancray Chen-
cran : & o terceiro Lanchaá, que 
he a baix~ , defks, & vae vizinhar 
com o Reyno Cachó, ou Cauchi-
china, como lhe nós chamamos: 
os quaes potios Láos tem lingua per 
íi. Tem maes dous Reynos, que 
hum vizinba com o outro, amboS-
maritimos : o primeiro cbam:ido 
Como ; & o fcgundo Cambója: 
cadàhum dos quaes teril língua. pro~ 
pria. Da parte do Fonente lhe fica 
o Reyno Cha1dóco, que tem lin- · 
crua per íi: & aeíl:e fefegue o Rey-
~o Bremá, qúe vae c~rFendo eíl:reí-:: 

to, como húa faixa contra o N.orre 
per muita di.íl:ancia, mlldando qua-
{i a terços o, nome: porque em bai-
xo fe chama Bremá Ouá, & . lo-
go Brcm<~ Tangut, defpois Bremâ 
Pram, & maes a cima Bremá Be-
cá, & por cabeça Bremá Limá, os 
quaes. tem língua propria, pofio que 
neíl:a differença de renas vanão pou-
ca couta. Finalmente rodos cíl:es fer-· 
te Reynos,tirando os dGus, que dif-· 
femos ferem da propria lmgua dos 
Siames, como faõ gente eíl:rangeira~' 
& conquiíl:adél per ellcs : o temor & 
neceÍsidade os faz. fudiros a elRey 
de Siáo, & com elles fempre tem 
que fazer em feus 2leuanramcmtos. 
Os quaes coni toda a outra terra que 
tem por vizinhançaJhe de gente ido-· 
larra, & ·quafi em codalas coufas de 
fua crença fe conformão : por rn-· 
do fer trazido da religião dos pouos 
da prouincia China,que foi já fenho 
ra deíl:es e.fiados . Tem os Siames 
qne Deos hc creador do ceo & da 
terra, & que dâ ·gloria ás alm(ls dos 
bõos,& inferno ás dos µlaos: & que: 
a alma do · homem tem dous ef pi ri...'. 
tos cuíl:odes, que a guardáo,& hum . 
que a tenra. Gêtalmenre cfia gene.e 
dos Siames he mui religiofa,~ ami-
ga da veneração de Deos, porque 
lhe edificáo muitos & nmi grandes· 
& magnificos templos, delles de 
pedra & .cal, & outro~ . de tijolo & 
cal: nos quaes templos tem mui-
tos ídolos de figuras dç homés, os 
quaes elles dize1n dl:àr no ceo,por~ 
que viueráo bem na terra, & que 
tem (uas imagés por fua-leJDba11ça~ 

mas . 
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<'Da Terceira Decada 
rnas não que as actbtem. Entre eíl:es 
te11111um de bárro, gne j~z dormin-
do encoíl:ado fobre húas almofadas · 
do. mefmo barro, o gual ferá de 
cincoenra paffos de·compridn,a que 
elles chamáo Pae dos homés, & 
dizem que Dt:::os o mandou do ceo, 
& não foi creado ·na terra, & que . 

. dellc nafcerão algús homés, que fo_ 
ráo martyrizados por Deos. E a ma-

. yor figura defl:as, que tem de metal 
entre outras muitas que ba naquelle 
}:\eyno, he húa· que eíl:á em hum 
templo da cidade S.ocotay, que elles 
dizem fera maes antiga do Reyno: 
o qual idolo he de oitenta palmos, 
& daqui pera baixo att da dlarura 
de homem tem grande numero del-
les. Os templosúõ grandes & fum-
ptuofos,& nifio defpendem os Reys 
muito: & todo o Rey corno herda. 
o Reyno, em louuor de Deos logo. 
começa hum templo, & delles fa..: 
ze1n dous & rres, aos guaes· elles do-. 
tão grandes rendas , Todos eíl:es t~
plos como Ca.õ grandes, logo lhe fa_ 
zé hús pyrames mui a.ltifsimos: iíl:o 
tanto por fer figura dedicada a Deos, 

. '_ cE>mo por ornamento do ~cmplo, · 
ao modo que fe cá fazem os cunL 
cheos, peró eíl:es íaõ de pedra ou de 
tijolo. Do meyo pera cima doura-
dos de ouro de pão , fobre betume 
que dura per muito tempo, & pera 
baixo he todo pintado de .cores : & 
per remate delle em todo cima , afsi 

/ . -como· nos pomos gnmpa, poem 
elles húa maneira de fombreiro, & 
cm.roda daaba muitas campainhas, 
~~i ~eue~ ~~ f~~ ~ou~m~nt?) que 

com qu~lquer ar'q lhe dá, t~ngem . 
Os facerdotes deíl:es téplos {aõ mui· 
venerados,& elles em [eu modo re-
ligiofos, & tão bondlos, que de?·-
tro nas offic!úas de foas cafas nao 
po~le cn~rar molber, i~em querem 
ter galinhas, por ferem femeas: & 
fe algLJm he com prendido em cou-
fa de molher, log0 be punido, & 
lançado fóra da cafa. Se1J habito he 

. ' de panno de algodão, & de cor a-
marella, port1ue todo amarello por 
a femelbauça que tem com o ouro, 
he dedicado a Deos: & be ráo com .. 
prido, qt;Je lhe chéga té os artelhos, 
ao modo do habito dos noffos reli-

' giofos. Sômente terri eíl:a diffcren-
ça, que o braço ef querdo trazem 
nú~& daquelle bombro pera a parte 
direita lhe âtrauelf a búa tira de pan-
no comprida , ao modo de eíl:ola, 
de que vfaõ o rioíTos (a.cerdores cha-
n1ados diacoúos,que dizemo E~an.
gelho, a qual apertão cõ our a qlhe 
cinge o habito, & nefta tira atquef-
fada '1:íl:á a denotação de religíofo, 
como na terrá Malabar a linha ver-
melha dos Bram manes lançada a 
eíl:e modo. Trazem maes por reli-
gião andarem rapados & detçalços, 
& na mão hú abano dé papel gran-
de,da figura de húa adarga,có q co ... 
brem a cabeça do fol, & émparão 
o roíl:ro da gente, quando prepaffaó 
per ellcrs: & no tempo ç!as chuiüa:s 
rraze?l capellos n_a cabeç.a. ·São ho-
més n:iui temperados no comer & 
beber ; & [e algum beber vinho he 
entre elles tão grande pecca.do; que 
~apedrejá.o por iífo~ }:'e1n- m~i~~s 
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Liurõ Segundo Foi. ~8 .. · 
jejús per todo anno: principalmen- zer perpetuam·ente. Fazem o anno 

, te ·em hum tempo em que, gêr3l- de doze mefes)& começ~d o'feu an-
mente todo pouo concorre aos tem- no · na primeira h.ía de Nonembro, 
plos ouuir fermóes : ao modo gue · & a caufa he porc_1ue entre elles nefle 
neH:as partes d<! chriíl:andade [eco- tempo co.meça o verão, & os rios 
ftumá nas Qstdrageíimas. Tem al-· metidos na 'madre, trazé foas agooas 
gúas fç:íl:as ptincipaes, & todas faõ daras. E como acerca de nós a car-
110 principio da,lúa noua, ou q~an- dahum dos me[es ·attribuimos hurn 
do et1á cbea:& o rezar delles hc em fignd do Zodiaéo, nõradoper b6a . 
coro de <lia, & de noite a cerras ho- figura 'de animal: a(si elles denoráo . 
ras. NeH:es íàcerdotes eíl:á toda ',a os (eus per dl:as. Ao primeiro que 
dourrín:i: porque não fômente dh1- he Nouembro, dão a figura de Ra-
dá.o nas coufas . de fua religião, rbas to: a Dezembro, Vacca·: a Ianeito, 
áinda na reuolução do ceo~ & dos Tigre: a Feuereiro·,Lebre : a Março,. 
planetas, & nas· coufas da philofo •. Cobra grande : a Abril, Cobra p~
phia naturí].l. Ten:1 que o mundo te- quena: .a Mayo, Cauallo: a Iunho, 
ue . principio, & qpe omle díluuio Cabra : a IulhoJ Bogío: a Agoíl:o, 
.g~ral, & que o termo da duração Galinha; a Settem~r'o,Cam : ª. Qu .. 
-do. mundo 'he de.oito .mil annos, · tubro, Porco. São grandes aíl:rolo-
'de que Já faõ paffados feis mil : & · gos, & não mouem bum pê, fem 
~1fto dauáo algús doutos rai~o o an_, 1 eleição de tempo pera feus orapo.:. 
uo de mil & quióhentos 1& quaren- fios .: & íl:o que figáo as horas 
:ca a bum Domingos de Sei s, de q do fol,' não tem relogios de fombra, 
atras fizemo~ menção, que lhe per- & pe!a o difcurfo do dia & da noi-
gantaua por efl:as coufas.Dizem que te (ômeLite bas cafas d'dRey ha re-. . 
a fim do mundó ha de for per fogo, logio de aguoa,que de dia & de noi· 
& que neil:e tempo fe abrirão no ceo - te fe vigia, . & ao tempo das horas, ·. 
fette olhos )de {oi, & que cadahom dão tant~ pancadas em hum ataba-
fucc~fsiuamepte fecará húa coufa~ ré que~quefe ouue pert oda ·a cidade',& 
que aos cinco .fecará·o mar, & que a rém.per1 foa eH:á calculada pelo aÍ-
11os dous vltimos fe queimará 'oda cendet'?·re do fol. E có eHa aíl:rono-
à terra:t'la çi.nza da qual ficarão ddus mia>& .aíl:rologia de que vfaõ, tam-· 
ó,uos,maêho & femea,de que fe tor- bern miíl:u.rão outras artes que ddla 
naráo ª ·produzir todalas coufas, de · dependem,como geomand'a,pyro-
qne o mundo fe tornará refor-mar. · 1nanda, & mi.l modos de feiticeria, 
E que não auerá i1elle, mar de aguoa & · eíl:a 'per doutrina da géte Q.~lin 
falgada , fenãq rios gua reguem a da 'C?Ua Choromandel : a qual por 
ttrra : a qual ferá ffi\,)i fertil & dará dl:a caufa he mui ef\:irnada naquelle 
feus fruitos fém trabalho dos ho- ReytJO, & vem a ellea ler dla cren-
més,, com que elles viuão ·a feu pra~ ~ª· A outra doutriüa ~ cõmum, aGi 
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' ~a 'Terce.ira 1)eçada 
éàmo ler, efcreuer: & artes liberaes, 

·os mefh~s .dellas faõ os me[ mos fa-
cerdotes. nos proprios templos,& ali, 
vão os mininos aprender eíl:as cou-
fas delles : & afsi como os manda- . 
ri1éros, &-cerimonias de fua rdigião. 
aprendem na lingua da terra, afsi as 
coufas da fciencia eníinão em-língua. 
·:;mt1ga, que he acerca delles como 
entre nós· a lingna Latina. Efcreuem -ao noíf o modo da mão ef querdá pe·-
ra a direita: tem grandes liurarias 
todas de máo, por. não terem im-
preíl~õ, como os Cbij:s. Todo eíl:e 
Reyno~ tirando ª?partes per que o 
confrótamos com os outros rouos, 
que [aõ partes mõtuofas,& de gr~n
des a~uotedos,& alagadiços,que qua. 
fi faõ limites de hús fe demarcarem · 
com outros, a rnaes terra delle be 

tem com a India, que lhe fica maes 
vizin~a per o mar de_ Bengalla; que 
per o de Sião. H;i neíl;e Rcyno OLI-

ro, prata, & os outros metacs, & 
delles [e leua pera outras partes : ver~ 
dade he que a p-rata lhe vém das 
ferranias dos pouos.Láos .. G~ralmen~ 
te ~odo Sião he mui fugeito a [eu 
Rey, porque todos villern ddle: 
cá ninguem tem hum pal ,mo de 
terra, que feja propria, toda he del-
le, ao modo que neíl:e Reyoo de 
Portugal fa~ os Reguengos, .que faõ 
as melhores empolas & comarcas 

,_ 
chaã.&de campinas, principalméte 
aqudla que vem regando rio I\11~
nam,que faz o Reyno mui abotido-
fo de todalas [ementes, & 1nantimé-
tos.Aa agricultura. dos .quaes a gente 
fe dá n1aes, que ao outro exercició: 
& por eíl:a cau[~ he eíl:e Reyno pou 
co frequentado per via de commer-
cio,cá onde não ha mecbanica,-oão 
ha obras que os pouos ~íl:ranhos lhe 
vão ccmprar. E algúas rrierc~dorias 
que tem as quaes proced@qo .Reyno 
C~1iamay,afsi como prata, pedra ria, 
almifcre ( eíl:eReyno Cbiarnay vi-
zinha com o chamado T6\1gu, que 
he a cabeça dos pouos Brammás,os 
quaes confinão dentro pelo ferrão 
c01n Pêgu) todas dfas vazão por 
eíl:e Reyno maritimo,& por Marta-
pam1 por a ~rande. nauega~áo q.u~ 

. da terra, que os primeiros Reys to~ 
~ârão pera íi em l9gar de pacrimo-
nio, & gu~m laura na tal terlia; pa .• 
gaa elRey o.quarto. Afsi neíl:e Rey-
np de Sião iodo he Reguégo, de que 
os lauradores pagão hum tanto' a. 
elRey, · ou aos f enhores a quem c;lle 
dá algúas terras pera Cua mantença.' 
A repa içáo das quaes he per húà 
medid~,a qu~ elles chamáo e.em, a 
qual conthem em íi vinte braçasem 
quadrado : & feifcentos cées deíl:es 
he búa medida itineraria, per que 
inedem os caminhos, & diíl:aócías . 
que ha de lugar a lug~r, per a qual 
uós aífemamos toda ~ geographia 
daqQella região em as noílas tauoast 
E pera que os va{fallos fe animem a 
feruir feu Rey, principalméte.aqucl-

• 1es que Cernem.na guerra,faõ _(eus fer .. 
ui~os efcriçtos em limo,& em modo 

. de cbronica d.l:es aétos dos homé~ 
faõ lidos ante ~lRey, : afsi pera com 
a lembrança auerem igual premio 
de feu [eruiço, como pera glo~ia de 
fc;u. nome aQs que delle defcenderem; 

& · 
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8<todos faõ pagõs ~1dl:es rendimen- ter vida, re1nmerc~,1d'elRey. Final ... ' 
ros da rena, della fe dá per a1nnos, . mente todos feus c:xercicios· faõ or-' 
& algua errt yida da peffoa, & Úe- .denados a eíl:c alto de guerra: & 
nbúa qe juro. O qual modo não fô- , ·peróquefejã? l)omés que fe prezão 
mente vfa com a gente n0brc, mas . della, (X caualleiros de .foa pdfoa,· · 
ainda com os fel)'bores, que tem no- principalmente os·das comarc~s on-· 
n1e de Oyas,quc entre dles he o que de eíl:áo íimadas as cidades, Surucu-1 

acerca de nós denotáo duques, & loco,& Socotay, que faõ do Reyno. 
<lahi pera baixo a outras dignidades. Chaumúa,o maes da vida gêr_almé-' 
Catodos eftes .Peró que d' elRey te- te gaíl:áo em delicias, & vícios. ~or .. 
nháo cidades & villas com jurdiçáo que naturalmente faó comedores . 
ao noffo modo,ná"<J tem eíl:e domi- fem fazer~m cxceição de algúa im .. , 
nio fenão por annos, ou em fua vi- m11ndicià, afsi das que . cria :o mar 
da: & todos com obrigação de o como da terra, & mui dados a mo-
feruircm na guerra com tanta gente lheres : & tão ciofos dellas_, que: afsi 
de caual~o, & de pé, & tal)tos elé- 1p Rey como tod9 hçnrnem nobre,,' ' 
fantes. E porqu~ mayor parte dos da cafa pera dentro <;>nde ellas efião, 
meriros,peraaµerem eíl:as c_om'eçHas, não lhe entra macho: todo o ferui-, 
eíl:á no vfo da guerra:~ainda q efiem ço he pe molheres,' & ~em pqrteiras 
na paz,fempre [e ~xercitáo nos ~étos , que guardáo eíl:as entradas. E.fegun~'. . 
& manhas della:& 'algúas feíl:as qúe do dizem~ tem dles áo, por ellas. 
ha no Jinno, que elRey muito ,cele_. ferem tacs nefl:a parte da caftidade,1 

bra em a c~dade Hudiá,todas faõ o~- que hão· mi.fler vigiadas : . porque , 
denadas a dte fim de os homé~ trto- como fc: ellas prez,ão de molher fer 
íl:rarem foas I1abilidades nas armas. inuentor daqoelletorpe vfo dos caí-.. 
Húa dellas feíl:as fe faz no rio ~1ê- .cauéis, que os homés enxerirão na 
nam, on0e fe ajuntão maes de tres parte da gêração ( fegundo conta-

. mil paraós, & partefe eíl:e aéto em mos, falando de Pêgu) & aGi fe pre-
dous, ao modo que os Romanos zão que a deleitação deíl:é beftial 
foziáo as fuas naumachiais :'porque vfo,be maes feu,'que dos ho'més: to-
defpois que tem c'urfo de quem cbe.. do o mal que neíl:a parte dellas fe 
gará prim~fro ª .hum poíl:o á força poder prefumir, fe deue; crer. Muito~ 
de r~mó, entrão na peleja de hús &, varias coíl:umes tem eíl:a gente, 
com outros. A fe{h da terra he de fe & o [eu Principe:, que leixamos pe; 
encontrarem a cauallo & em elefan- ra os Cõmentarios da noífa Geo~ 
res·, & pelejarern a pé de efpada & graphia: o ditto baile; pera 
efcudo hús com outros~ & ddles noticia deíl:e ráo gra1~-
, com alim_arias fer~s, !)e a'lgús con- ~e Reyno ~ 
denadGS 'á mor.te faó }a1tçados a el- (._.!.} . 
las : & fe fi.€a com vittoria, alem de . ·- ·"- , .. ·- ~-- -- . -"· . ·- e A P ~ .. 
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' Fernáo Gomez de Lemo·s ao Xc·que 
, Ifmael Rey da Periia ,q naq uelle tê po 

1 • 

CAPITVLQ 1 • 

~ (omó e!Rey do;n .J_Uanuel 
mtrndou Fernão Pere?:..J d' A n 

· era o retror das gentes , daqüellas re-
gi'ões: rndo porque o.nome Portu-
gues fo{fe c~nhecido no interior dd-

1 

• 

las,.pois o m.ariti1uo per potencia de · 
1 

• 

. ' 

. , dr~1de .defcohrir ·a' enfeada_de 
Bengalla, (5 a cofta da (hi~ 
pa : f5 o que paJ!or4 prim_eiro 
que .fqffe á cidade Cantam, 

·que he a princp~l de hua das 
prouincias que" a (hina te rn. :. 

· armas a elle obedecia.· E ao cem pa 
que pareio de-ivfalaca,húa da's princ.i~ 
paes cotffàs que enco1~endou a Rui 
-de Brito Paralim, _c1ue · leixou 1:3ella 
por .capitão,& defpois a lorge d.' Al-
.boquerque, quando o mançiou de 
Cochij a feruir efl:e cargq : era que 

L E M ·c:fos trabà- não parriífe nauio de mercadores, 
l bos · & diligencia· daquella-cidade,onde ná~ foíle hum 
q Affonfo d' Albo~ Portugues, homem de bom efpiriw 
querq_ue teue en: _ &: difcriçáo ~ pera tr~zer informa:.. 

· , quan to gouernou ~ã9 'do que viffe, & çuuiffe daquel-
- o.efl:ado da India, las regiões, & tantas rnililhas,como 
& conquiíl:ou 0s ReY.nos 8: re;ras, aqudle ma,r oriental tem. O que e-
que per feu f · imento ficarao a co.. fies c~pitáes fezeráo ein todo o tem-
roa defl:e Reyno : te~e mac:s bun1 po que refidiiáo naquella cidade 
vi!:lo· & na~ur~l efpirito acerca d_e :in- Malaca , donde no tempo de f uas 

_· - quirir todolos Reynos & prouincias rnonç6es ( de que atr.as efcrcuemos} 
daquelle Oriente, trabalhando por pa.rtirâo pera aqueU;is partes. Das 
faber o eíl:ado dos Principes dellas, guaes elRe~ dom Manuel tinha grã .. 

_ & como [e gom;rnàuá9,& os trattos des informaç<?es, não fômente per 
& commercios que en.tre íi tihbáo, os primeiros menfageiros qu.e· Af~ 
prouocandoos em no~a amizade fonfo d' Alb9querque per fi man-
per todolos modos,& .meyo? que,el- dou, 1pas ainda pdo c:uidado, qnc 
le po~il: A qual diligencia & indu- eíl:es Gapitães ·reueráo. E como el-
ftria (falua a graça qos outros.gouer- , Rey eftaua auifàdo·da grandeza da-· 

~, · · n~dores,9u·e.o fuccederáo) :, ~ elle_fe qu-elle Oriente, & da muita riL1ue-
pode attnbu1r COll?O . propria prero- za que -n~lle_ auia", afsi de coufas na-
gatiua. Donde na 1tomaqa de Mala- , turaes ~01no ar.itificiaes: determinou 
ca (fegundo efcreuemos) naquelle · enuiar húa armada a çfl:c defcobri-
pequeno efpaço de tép,o q neUa-eile- mento>prin.cipal~nente a Bengalla, . 
ue,eiluiou íeus menfageiros a Siáo,a & á China, por lbe dizerem krem 
Malu~o a P~gu,á Iapha,& áChina.E ·os Reynos do.mayor comrtiercio, 
eeO~m~z,qua~cl~ ~ ~omou.~e1~uio~ -~os m~es -:~icos & P'?~crofos g~e 

au1a· 

, ' 

1 • 

1 • 

1 • 

r . 

1 • 

1 • 

1 • 

1 • 

1 • 

1 • 

1 • 

1 • 

1 • 

1 • 

1 • 

1 • 

r . 

1 ' 

1 • 

1 • 

1 • 

1 • 

1 • 

r . 
1 • 



' , · · Liurô Se..'f:,Uitdo ' . • ;6 ) 
auia do cabo Copiorij e!U dia11ce: , que ali vit1báo ·rer de .IJ~la ;. 
A capit~µia da qual .frota, que auia . Choroman9el, Ca1mbaya~..1<ric.1. 
de Cer de quatro velas, que na.India fo.ffem com foas mercadorias1a ella. 
fe auião de arm~u a Fernão Pe- , A gual coufa os Momps ~1ão que-
rez d' A.ndrade, que naquellas par- rião fazer fem eíl:a.força, &, iíl:? em 
ces, ·principalmente ~m .l\1alaca0 ti- odio noífo ·:trabalhando ·por.ano .. 
nha n:oíl:radQ quanto nelle çabia carem ali, rodo genero de commer-
eíl:e & outros cargos ,de mayor qua- cio; affi das cou.las que q.uia na ter .. , 
:lidade : o ·q~al (como efcreú.emos ') ra, como das qüe coi~·qmauáo ir a · 
par~io com Lop<? Soar~i, ·~ e\l~ o Malaca, .por dBsfa.zer~m" em ? t:r~t:. · 
.efpeqio tanto 9ue chegou .a India, . to della, & .desfeito, nos le1xana • . 
p~r~ ir fuzer dl:e defcobrimento. n1os a pouoaçáo, por-a terra em G. 
Fernão Perez [eguindo fua derrota, não .ter coufa que· 'nos obrigg.íTe a 
0 primtir,o porco que tomou, foi foíl:~ntala. Recebido. Fernão Perez 

· em a cidade Pacem, ·cabeça de hum do Rey da terra co n1 grande ho.n-
dos Reynos ·q1.,1e tem a ilha C,ama- ra, & começando entender e;m o 
tra, á qual os geogra"phos (como negocio da carga da pimentft: acori 
a diante yeremos ) erradamente fe. teceo que pt!r defcuido dos mari ... 
zeráo 'terra firme, & não ilha, co- nheiros, da . peL1ide de húa candea, 
tno he, cbamandolhe Aurea Cher- que foi kua~a a baixo pera tomar 
fonefo. Onde pela ordenança que aguoa,a nao em que 1a loa.nnes Irn-
le,uaua, auia de tor~1ar carga· de pi-_ · pole p~r capitão & feitor ,ardeo com · 
m~nra 4a muita que nella 11a, ,& ou. quanta fazenda leu<\u'a debaixo da 
era~ inerca.dorias que tem ' grande cuberta,fômente [e faluou a de cimá 
preço na China,a qual elle fazia fun com toda a gence. QIEndo Fernão 
damento ir primeiro defcobrir, & Perez vio que per aquelle defaíl:re, 
defpois a Bengalla, & cófia de Pê- por fera mayor nao que leuana en-i 
gu. No· qual porto de Pacem achou . foa companhia, ficanadefauiado, & 
Gafpar Machado com· algús Porm- , efperar pq outra _·nao. gue em Ma-
gue[es, que ali eftaüão per manda- laca lhe auiá de fer dada, pera noua-
d9' dó capitã.o de Malaca, feitori- n1~nte começar tomar outra cargá 
zando carga de pimenta' aos JU11-. de pimenta, perdia monção & 
cos, que !ão a Bengalla_, · & á Chi- tempo, em c-iue l~1e conuinha partir 
na orde~ados pda feitoria de M~- pera a China : determinou d~ fo ir a 
laca,fegundo o modo que orde1~a- Malaca, & com as mercadqnas que 
ia. ~o~ge de Brito" que foJ húa ~fas lhe auião de dar na fei~oria,& o maes 
caufas de fe def pouoar a cidade, co- que defte Reyno l_euaua,& íC faluou 1

· 

mo efcreuemos. E Manuel Falcd.o de fo (,.o, fazer húa viaoé a Bengalla "' ;:, · l:) • , 

andauá tam_bem.,com húa galé fa_ & ddcobrir primeiro dl:a enfeada,& 
zei1do arribar a.~~!~ç~,todalas naos, da vinda irá Chipa. Com -o qual 

~ · - - --.~ .-- -· .. . .. " fun.da.-
_1..,,·. • f 
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. ' 
• ~·\1 . éto1P.era ~Í1dl:a ~ua ida a .Ben- -. °l1um junco em ~l.le i~ Dllart~ Coe-

.t,.:t~ f p~f·h9 i·, recebido, quando lho, quedeíl:a (e1td foi ter ao_ no Me-. 
lá, chegaífr ~ d~termjnou de man- nai:n,que corre per meyo do Reyrío 
dar diante "hum Ioáo Coelho em a d~ Sião, 0~1de inuernou (como ora 
nao do Mouro ~romálle pareole · at.ras· diífemo.s) :·na qual c'ofia elle 

"do gouernador de Charigam, com Fernão Perez correo mayor perigo 
.as cartas &_ recado que artas diffe- ~ de·fua v.ida, que em toda a torrnen. \ 

. mos, quando rrattamos do que el!e ta, per efia maneira. Como, porra. 
fez nas coufas de dom lo-ão da Sil- zão das ·calmarias que tróuxe, ante 
uei~a. Chegad_o Fernáo Pc.rei a Ma- qÚe)he fobreuieífe e~e· ce~po,i'a ne. 
laca com efie 'funda,tnento de ir a cefsítado de aguoa, pafh:iuíe, a húa 
B~ngalla,em nenhum_ modo o con;- · caraue_lla; de que era capitão ·Aríto-
fent~o Jorge de Brito, que era ca.pi- nio Lobo Paleio, l?l lcixou recado 
tão ddla: ante lhe requereo da par- ás óotras velas que leuaua, que cor-

. .te d'dRey, gue com·o coufa muito .rç:ífem a coi'l:a ·, fempre á vííl:a delle:· 
imporr:ame a feu {eruiço, elle foíle por quanto [e queria chegar bem a 
primei_ro á.China, dando pera iílo terta, pera a défcubrir,& verfe.acha. 
n1uitas tazões. A principal das quaes ua lugar onde fezeffem aguada .,' & 
.era, que Iorge.d' Alboq.uerque tinha quando a achaífe, lhe..faria final. In. 
· enuiado lá Raphad Perdhello erµ d~ com eíl:e propoíito a.o longo d~ 
hum junco de bum metcador, que terra, tão pereo que podião notar a · 
ali viuia chamado Pulare: o qual pa- qualidade della, onde avio verde,& 
recia fer reteudo na China) por fer · hús corregos defpofios pera.nelles 
já p4ílàdo o tempo em que fe efpe- auer aguoa: forra a carauella, fa'io ali 
raua por elle. ~inalmente por efl:as em hum bacel, poíl:os dous b~rços 
& outras coufas do feruíço d'elRey, co~ hum bombardeiro pera feruir 
& betn _do credito daquella ·cidade com elles;& a maes gente erão ma-
~1alaca, poíl:o que era já tarde pera" rin_heiros, & grumetes com barrijs 

·a nauegaçáo daquellas partes,Fernão pera . tomarem aguoa~ & Antonio 
Perez fe pareio a doze de Agoíl:o do Lobo capitão da carauella, com que 
~u~no de quinhentos & dezafeis: & per todos ferião noue pdfoas. To-
ainda per:i 1 yor impedimento, fo- mando os barrijs pera_írem bufcar 
rão os tempos tão. mor~os) que che- · aguoa, leixou dous grumetes em 
goumeado Settembro a viíl:a da co- . guarda do batel hum pouco largo, 
fia do Reyno de Cochij China. Na com auifo que teueffem olho fe vi-
qual parag~m ,por fer no fim do té- nha alguem, & que fezeíkm final~ 
po da mon~áo,lhe deu hum tempo- tirando com hum dos berqo~ : mas 
ral :por dauante, que .o fez arribará elles reuerão tão bom .cuidado, ~ue 
cofia do Reyno Choampá,com to- por razão da gran~e calma qu~ fazia , 
·dolos J1auios que leuaua : fômente , fe Cairão do batel & foráofe lan-çar 
...... • • • . Ili - - • - -~ , -
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a dormir de baixo _ de búas amores. engatinhar,faze o que te digo: anda 
Hum dos quaes defpois que acor- . diante,não ajas medo. -Indo per eíl:e 
dou,pelo que viofoife pelo corrego modo o .maes encubertarnente que 
. a cima em p~s & mãos , fem ouiar · pode,quando chegou onde o outro 
de [e erguer:onde achou FernJo Pe- grumete ficaua e[condido, vio ef.hr 
rez .em bum ribeiro, o qu.al eíl:aua o batel na prnya ~traudfado, & os 
enchendo os barrijs de aguoa, & berços fóra,& muitos hornés á fom 
quando o vio vir daquella maneira, bra delle com lanças, & arcos_: o 
perguntoulhe: ~ coufa he dfa~O numero dos quaes ( fegúdo fua eíl:i-

. o-rum etc como :ia cortad9 do~inedo, mação) lhe pareceo fer de fettenta 
~áo rerpondeo: mas apertou os bei- pdfoas. Tornado ,onde ldxou An-
ços com o dedo, fazendolhe final tonio Lobo, por não enfraquecer o 
que [e calaífe. Fernão Perez porque animo dos e] co1n elle eíl:auão,diífo: 
.05 da companhia não ouuiíiem o Bem Cabia eu que fonbára o grame,. 
que dizia, parecendolhe algum rny- te'. O cafo be eíl:e. Elle & feu corn-
fierio : apartoufe co_m-elle. Do qual panheirô lançará.o[e a dormir ao pé 
.foube que por razão da grande cal- de húaaruore,com queo batel ficou 
1na que fazia, fe forao lançar de bai..: em feco: ~erredor delle lançados á 
xo de húa aruore á viíl:a do batel: & fombra dl:ão dez ou doze homés 
que acertándo de dor.mir,quando a- da terra, compre que nôs vamos ca-
cordaráo, virão eíl:ar o batel em fe- ladamente até as aru®res, onde dl:es 
co,& derredor delle maes dé cinco- grumetes jazião, & dali remetam'os ' 
enta homés, & que ~íl:a fora a caufa com húa grande grita, & ninguem 

·de ir a elle em pês & m~0s, & o ou- entenda fenáo em pór hombros ao 
tro [eu companheiro ficaua efcon- , batel : porque fe nos puferemos a 
dido á vi-íl:a do batel, pera ver que fa- pelejar com os negros, per ventura 
ziáo delle. Qnandq 'Fernão Perez a_ppellidarão gente da terra, que nos 
foube deíl:e perigo, diffimulou conl dé algum trabalho, pera nos impe-
Antonio Lobo, & diffelhe: Ficai a- dir a embarcação. Ditras eíl:as pala-
qui cô eíl:a gente, & não façais mui- uras, tornou Fernão rerez a dian-
to rumor, que eu quero ir ver o que reira, & tanto que ·chegou ao lugar 
cíl:e vio, que me parece fonhó, por- afsinado, fo'io con1 hüa grita, com 
que elle vem de dormir de baixo do que fez fogir a gente tão [em tento, 
pê de húa aruore : & tornando búa ·que leixarão os JJlaes delles as ar-
lança & adarga, diíf e ao gru-mete: m_as, & fato que trazião : no qual 

. Anda por hi diante. Senhor,díífe e\- reboliço os, noílºos . aos bombros 
le,não vá ~oífa merce afsi,fenáo e1n poferáo o batel na aguoa , & fe re-~ 
pês & maos , como eu venho, por colherão nelle. Fernão Perez como 
11ão fer viíl:o. Ao que Fernão Perez fe vio recolhido ', mandou-brâdar 
refpo1~~~~ : Amigo, ~u já l~i~e~ ~~ pe~ 1~0.~ lingua que leuaua aos que 

~ ~0girã~: 
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fogirão -~ Õs qil"ãês tamhem já torna- porque a cl.les foi inaes nouo por 
'uáo fobre íi do primeiro affombra- até então as não rerern villo. na~ 
n1ento qµe reuerão ' vendo guão quellas partes : r;~ acharet~l al_gúas 
poucos eráo os noffos. E chegados parreiras de vuas pretas no tempo 
efpaffo que podiáo eíl:ar 6. fola,man- que fe acbáo inda emre nós, cá era 
doolhe Fernão .Perez lançar as ar- na fim de Settembro. Partido Fer-
n1as, & coufas ·que leixarão : & a[si não Perez della, foi terá cofl:a da 
algús b~rretes vermelhos, & brio- terra firme que cdrre de Malaca pe-
·cos de coufas meudas J ' que 0S ma- ra o Rçyno s.ião, & tomou o porto 
·ril1beirps leuauão. Com as _qu'ltes da cidade Parane, q_ue'he do mef-
·arsi .ficatáo domefiicos, gue não fô- mo Reyno, onde concorrem mui~ 
mente naquelle iníl:ante per meyo tas naos de Chijs~ Lequio~, Iáos_, & 

, . ·dellcs, os noífos oLÚ}é'rão a aguoa de todas aquellas ilhas vizinhas)por 
9ue bufcauáo, mas ao fogundo dia, fer em trarto do commercio mui 
por elles dizerem a Fernão Perez que celebre: & ora por caufo no{fa com 
tínbáo ali perto húa pouo'ação,man- a tomada de Malaca, · be mui fre-
dou elle recado ás outras velas que quemada de toda a mercadoria da~ 
·i'áo. de largo: as 'quaes fezeráo fua . quellas partes. Finalmente Fernão 
agoada, & ouuerão muiro refrefco Perez affentou paz com o gouer .. 
de galinhas, & mantimentos da ter- nador'da terra, pera noífas naos po-
ra, qqe lhe eíl:a gente ~rouxe. Parti- derem ir a ella, & ~s fu~s virem1 a 
do f(>máó Perez, foi ter a húa ilha Malaca , & daqui veyo correndo 

-'chamada pullo .Candor: pullo em todolos portos daquella coíl:a, fa-
lingua Malaya de Malaca quer <li- zendo outro qnto : donde fe cau-' 
zer ilha,Candor he o proprio nome: fou que Iorge de Brito logo L1 n1an~ 
& daqui fe póde entender que quan- dou, ~ afsi fezerão todol?s outro~ 
do nefta hiftoria falarmos por dle capitães de Ivfalaca, por ~.ch::irem .fer 
nome pullo, não he proprio, mas negocio proueirofo,em quanto não 
commuqi. Na qual pullo Candor, romperão a paz. E ao tempo que 
:li~da que era def pouoa~a, po.r fer. chegou a Malaca>acb6u gue era vin-
mui frequentada. dos nauegantes, do da China Raphael Perdhello,' 
onde: geralmenté fazem aguada, & , que elle i'a ~u[car : o qual com ~s 
ás vezes tiráo os nauios cm terra : coufas' que de lá contaua, & com o 
ha tantas galinhas. das que elles ali grande ganho que fez do que leuou, 
leixáo, que tc:uerão os no.ffos hum & trazia, aluoroçou tanto a Fernão 
gr~nde refre[~o nellas, & afsi ern Perez, & aos de fua frota, que orn~e 

· outro muito genero de aues, que por melhor' fazer prirrieir0 aquélla , 
ha nell~, & prmcipalmeme tanta ida ,g a de Bengalla. Per couídho do 
tartaruga, & variedade de peixes, qua1 ,logo em. Deze111bro Fernão Pe 
A ue po~erão carregar ~as na~s. E~ rez' fe pareio pera Pacé fazer carga da 

- - - . -· - - . 
p~me~ta: 

r 
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pi~enta : & por dla fera :·melhor hão de-ir furgir, por eflar per efpaçQ 
1nercadoria, que lá podia leuJr, & de·.nes l~gu oas da terra firrne, & ali 
nefre porto fe deteue até ~fayo, ém prouem os nauegames do que vão 
qu·e· ouue efpaço pera Simão d'Al- bufcar. E porgue as coufas. deíl:a re.-
G'açoua, que era bum dos· capitães gião da China Íq.õtão grandes;cotnô 
de foa arn~ada, ir á Ind·a carregar a mdma terra he,-poilo que ein a 

. a fua-nao, & tornar. Partr o Ferná'o noífa Geographi; damosctóda a rela .. 
Perez deite por[o de Pacein per~ çáo, que della terno~ fabi.do , aqui" 
Malaca, ch~gou a· tempo que Iorge r fummariamente de algúas coufas o 
de ~rito capitão della ~ra . falecido: ciueremos fazer:. começ.ãdo primei-
& íob1:e quem feria capitáo;auia en- ro na defcripção da terra, & coufas 
ri:e Nuno Vaz Pereira cunhado del- ·dos matadores della, & desbi a da-

, le defunto, & Antonio Pach~co C;I- . remos da cidade Cantam, cab~ça de 
pitão môr do mar, grande conten.. búa das gouernanças,que eíl:a região 
da a quem feruiria eíl:e cargo( como China ten1, onde Fernão Perez. efl:e .. 
atras fica). Entre os quaes elle Fer- ue,& fez todo o negocio a·que foi. 
não Perez fe mereo~ pera os concer-
tar: & vend.o que era já em Iunho ~ 
do anno dedeza[ette:,rempo em que 
lhe copuinba parrirJ por não perder 
a monção pera a China; lei:xou-os 
etn luas differ rrças. Fazendo foa via-
gem com húa armada de oito velas, 
de que erão capitães das [ette Simão 
d' Alcaçoua, Iorge Matcarenbas,lor4 

ge Botelho de Pombal, Antonio 
Lobo Falcão, Pero $oarez, Manuel 
(l' Arau)o, & Martim Guedez; com 
,as quaes a quinze de Agoíl:o do an-
110 de dezafette chegou á ilha Ta-
mão,a que os noffos chamão da Be-
uiaga, que quer dizer mercadoria, 
vocabulo daquellas partes já tão re-
cebido entre elles, que o tem feito 
pr~prio. E a caufa p~r dl:a i1 ba fer 
afsi .chamada, he porc.1ue todo los e-
firang,eiros, que vão á. prouincia de 
Canta1n, que he 'a maritima maes 

_ occidental, que o Reyno da China 
~e~ ,~ a ella per ordenan~a da terra 

CAPITVLO VIL 

f Em qf!te fe defcreue a terra 
da (hina' é5 relata alguas 
coufas que ha nel!a, f5 pr_in-
cipalmete da cidade (antarh, 
que Fernão Perez. ia defco-
hrir. 

Grão prouincia (fe 
eite nome póde rer 

. aquella parté da 
terra) a q nôs cha-
mamos China, he 
a mae_s oriental q 

Afia tem : a mayor parte da qu~l he 
lauada do grande Oceano,á maneira 
que he a noífa Europa oppoíita a el-
la,com eçando da ilha Cález.Porque 
como deíl:a ilha ella vae torneada, 
& cingida do mar- occidental , & 
tjef pois q chega ao cabo de fijs terra, 

F z. · corre 
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• · ·corre ao Norreatt chegar ás regiões . j,unrn (,a maneira . ciue Cálcz.1 0 dtá 

& Reyno Dinarmacba, ' & de íi faz com a da noífa Europa) a p.:1ne del. 
3 gr~mdeenfeada,a que cbamáó mar la <leque ternos noricia, ac;:iba em· 
·Balreo enrre a Sarmacia & Hordue- cincoenta graos de alrnra> afóra o 
gia,com o maes gue (e vae continu-' macs que a ella VJC continuada. Da 
ando cotil a terraLaponia,& a ourra qual díil:a ia podemos rirar·a gran-
regtlada a nôs incognita:afsi e fia re- deza ddle e fiado : pois que. em lar-
giáo, a que chamamos China, co- gura ( folan<lo_nas menfo~as geogra. 
meçando da ilha Aynam, que he a_ phias) dta terra dà'Cbina tem tnnta 
maes occidental , que ella tem, vizi.. & hum graos : & a no(fa Eu~opa 
nha ao Reyno Cácbo per nós cha..: trinta & cinFo graos. E não faL:anos 
mado Cauchimchina, que he do· na longnra,porgue por razão da dif. 
feu dhdo,o mar a vae cingindo pe- ferença dos ·parallelos, os quaes ain- · 
la pa~te do Sul,& corre nella comi- da pão temos verificados pdo .in-
nuação pdorumo,a queos marcan- firumenco de que vfumos na defcn-
tes charnáo Lc[nordéfk, encolben- pçáo das rauoas da"noffa Geographia: 
doa quanto póde pera o Norte at~ pe.ra cíl:e lugar kixamos a fua diíl:an-

. chegar a hum cabo o.rnacs oriental ·. eia. Sômeme dir~mos ·aqni húa ina-
della, onde eíl:á a cidade Nimpó, a ra1:1ilhofa coufa q tem efta região da 
que os noffos corrútraméte chamão China na trauef{a da fua largura:gne 
Liam pó. E daqui volta cõrra o No- he a longura ao '.refp,eito de como 
rodle & Norte,& vae fazendo d urra contamos a graduaç-âie da terra.~ 
enfeada mui penetrante,leuando per entre quarenta & tres> & quarenta 
cima de íi. outra cofia oppoíita á de & cinco ' graós vae lançado hum 
baixo : com que a terra de-cima fi_ m~ro, que corre de Poóente de húa 
ca metida de baixo dos regelas do cidade per nome Ochióy, que eíl:á 
I;'Jo~re, onde habiráo os Tarraros, a fituada entre duas alrifaimas Cerras, 
C]Ue elles chamão Táras, com que quaíi como paíTo & porta daqudla 
tem continua guerra. _A qual feme- região: & vae correndo pera o Ori-
lbança entre eíl:'"s dous fijs da terra ente,até fechar em outra grande Cer-
l1abitada, úáo ell.á tanto em iítuaçáo rania, que eíl:â bebendo em aqudlc 
de graqs, quanto em modo de figu- . mar oriental em ,modo de cJbo,cu-
ta: porque a ilha Cález dl:á em al- .jo con:primenro pareae ler maes de 
tl;lra de trinta & ferre graos efcaílos duzentas leguoas. O qual muro <li-
do noffo polo Arético,& muita par zem que os Reys daqudla região da 
te da terra deíl:a Eur0pa, qqanto ao Chir1a mandarão fazer, por defen .. 
per nós fabido, acaba em altura de foõ contra os pouos, a que nôs· cha .. 
frttenta & dous graos." E a ilba· Ay- mamas Tartaros, & clles Tátas, ou 
nam eíl:á em dezanoue graos : & a Táncas((egüdo lhe outros ch;imáo,) 

.t~~-r~ · d~ _gh~!1ª; a que e!la ~~~ ~~~= poflo que alem ,do lllm·,o cóntr~ o · · · - - - - ~ -- -- Norte 
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.Norte ainda ·rém eíl:~do ganhádo a nada de bmn hometn, a qual elles 
eftes Tátas. Efre muro vem lança- chamão Y cban.E atê ora não remos 
do em búa ·carta de geograpbià de fabido que firuem a diitatici~ da tér-
roda aqaella terra, feira pelos me[- ra per graos corref pondenres ao or. 
mos Cbijs, onde vem íir1Jados to- be.celeíl:e,poíl:o que Cabemos têrem 
do los montes, rios, cidades, . villas, eíl:e VlC? nos teus Horokopos;quan-
corr; feus ·nomes efcrittos na letra do vfaõ da Afrrologi.1,de q faõ gran-
delles. A qual mandarnos vir de lá des bom é~ : & não he muito não 
com .hum Chij,pera a intcrpretJçáo aoer ~ntre elles efi-a maneira de gra-
della,& de algús liuros feus,qne tam- . duaçáo terreíl:re, pois até -o tempo 
bem ouuemos. E ame deita carta ti- de Pwkrneu não era vfado dos geo ... 
nh:mws auido. hum liuro de ccl- gr?pbos. bentro deih terra. que di :-

_,. mographia de pequeno volumme uiíamos, a qual be roâa de hú prin-
com rauoas da firnaçáo da terra} & cipe Gentio ( como já atras fizemos 
commentario febre ellas á maneira méção) [e contherri g~inze Reynos 
de itinerario : & inda que nelie não ou principados, a que dles chamáo 
vinha e_{le muro figurado,tinhamos gouernat~ças : os nomes das quaes 
informação delle. E o que foore iffo ora tornaremos repetir,. Canram, 
nos dauão a entender, era não fer Foquié, Chequeam, Xanrom, Nau-
per rodo-comin~ado, fômerite auer quij, QQincij, que (aõ as marítimas 
entre os Chijs & os Tátas húa cor- delle. E OEi:cheu, Iun-ná, ~nc_ij, 
da de ferras n1ui afperas, & em al- Sujuam, Fuquam, Canilij, Xianxij, 
g~s paílos eíl:aua eíle muro feito: Honam, & Sancij, faõ do fertáo . ·· 
mas· agora que per dles o vimos Em as quass/egundo moíl:ra a carta· 
pintado, feznos grande admiração. da geograpbia que ouuemos, con-
A qual carta, poíl:o q.ue não vem them duzentas quarenta & qoa&ro 
a graduada {ô mente pera demoíl:ra- cidades noraueis, as quaes rodas aca-
çáo, o liuro das rauoas, que de ame báo ndl:a fyllaba fl1, que,quer_dize·r 
tinhamos, refponde a ella na men- cidade:aíSi como Chincbeufú,Nim~ 
fura itineraria, de que elles vfaõ, que pofü, pülas cidades Chincheu, & 
faõ rres, ao modo ·de d];adio, milha, Nimpo, onde os noffos vão fazr.:r 
& jornada, de que nós vfamos. A feus commercios. No qual modo 
primeira & menor diíl:ancia fo3, he elles fe conformão com os Gregos 
Lij, que ten1 tanto e[paço, ·quanto 1dizédo Coníl:aminopolis, Andrino .. 
per terra chaã em dia quieto & fere- polis, por as cidades q edificarão ou 
110 fe póde ouuir o brado de bum renouarão Coníl:antinoj& Adriano 
homem : dez dos quaes Lijs finem emperadores : & as m;:ies das villas 
hu.m Pu, que refponde pouco maes tambem tem feu termo final, que 
de hüa léguoa das no!fas Hefpa- denota villa,_que hc cheu: a qual or- _ 
i1boes, porque dez dell~s fazem jor ~ dem não guargáo nas outras pou?.a~ 

, . F 3 ~õe~ 
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-'çõe·s: comÕ foó aldc;-is ;poíl:o que ha 
moiras clelbs, que plffaÕ detres mil 
vizi nhos. Nem acerca delles fazem 
d.la diu ifoõ. de vílla á al-dca, porra-
zão ~k muitos on poucos pouoado-
res: [ômente porgne as vizinhas faõ 
ccrcJdas de mmo,como as cidades, 
& maes tem foas infignias , aisi na ~ 
adminiíl:raç5o-de juíl:iça, como·nas 
outras coufas do gouerno da terra, 
& preminencias de honra. Porque 
como cadabúa deHas quinze go-
uernanças o'u prouincias , tem .húa 
cidade, que he fua cabeça ' .a que a-
codem todal~s cidades,que nelbs ba: 
âÍsi as villas acodem ás cidades do 
íeL1 termo & as aldeas ás villas. Aas , . 
guaes cabc;ças vão todalas aepella-

determinarem as coufas. Os quaes 
cargo-s naquella cidade não lhe du-
ráo maes qm: tres annos, & ainda 
muitas vezes no meyo rempo, [em 
o elles fabcrem, faõ fobrefaltados, 
çom que os rirão dos taes cargos, & 
os mudáo pera outra part~: & iílo 
quando as culp~g [aõ leues, porque 
nas graues grauemente foõ punidos, 
t~ o caíl:igo chegar á morre, per 
ef.h maneira. O Rey & Prii~cipe 
deíle grande imper~o, dos homés 
que an~áo derredor delle)elege hum 
.de que muiro conhJ ,_ & cfalhe de 
beber tres vezes do vinho qne elles 
lá vfaõ, iH:o em. modo de juramen. 
to & nlenagem-: & rn:rnda-o a h~a 

L • 

cabeça deitas promncias. Ao · qual 
d~ tanta jurdi-çáo & amorid~Kfo, que 
fegundo qualidade · do crime, elle o 
po ffa ca fl-igar [em vir maes · elle a el-
Rey, & iíl:o com todo o fegredo 
que pódc fer : porque ainda que le .. 
ua prouifões afsinadas pelo Pnncipe, 
fa-láo gêralrncme que lhe obedeçáo, 
i:nas não particularizão ·o lugar 01L 

de vae, por não fer íàbido dos of-
fici~es que fozem as prouifóes, [ô .,. 
mente elle que verbalmente lbo diz 
elRey. PJrtido com efl:es poderes, 
chega á cidade onde be enui4do, & 
defconbeci<lo ve & mrne como ca-

ções de goalquer cafo, ora kja do 
dlado & jufüça, ora da fázenda,ora 
da guerra,onde reíidem os gouerna~ 
doresprincipaes, que preíidem áqlla 
gouernança. O primeiro & princi-
pal, a que elles charn.áo Tutam: eíl:e 
he gouernador das coufas que per-
tencem ao efiado & adminiíl:ração 
da juHiça: & o do regimento da fa-
zenda, [e chama Concam : & o ca-
pitão géral da guerra, Chumpim. E 
pofio que cadabum defies, debaixo · 
de fua jurdição tenhão grande nu-
mero de officiaes, com que feruem 
particularmente feus officios com 
cafas propnas: e1~1 húa , q be a prin-
cipal da cidade pera iffo ordenada, 
cada mes em certos dias fe ajunrão 
todos tres a communicar as couías 
principaes_, que fobrel9em diante de 
cadahum: iíl:o em modo de conful-

. dahurn daquell.cs 'officiaes ferue feu 
cargo: ~ defpois que tem informa-
1ção das obras de cadahum,o dia que 
os tres gouernadorcs fe ajuntáo, vae 
diante delles como homem que 
quer requerer alg0a coufa. E apr.c[en 
tando a prouifaõ que rraz d'elRey, 
elles fe dece·m das cadeiras onde !a,,pe!~ c9~ ~~es m~d~r~ con~elho 

dla1:1ão, 
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dlauáo·: ·& fe põem . :u1te ~II e que que reni,pera não aÍ:frr f~boruaÇ·õés ,'· 
fohe no feu lugar, efperando elles .. & terem imprdfaõ de letra muito~ 
que fentença ~uuirão de íÍ; a qual . rnaes antiga q~·e nós, & fo~reiffo o 
por gràue que feja 'no c~lpado, lo- gouerno de foa republidi, à mecha .. 
ao he executada ·; & eíl:e fu perior (a nica ·de toda obra de .metal, de bar-
que elles cham~o C_euh1j_) prouê d_é ro,de pao, de ~ann~, de feda: auerá. 
outros nouos offic1aes, &'aos que que neíl:e gentio eHao todalas cou ... 
feruem bem, muda.peta outros of- íàs, de que_faõ louuãdos ·Gregqs·, & , 

· ficios . de maes. confiança na tueÜnà · Latinos. A qual g:enre, por não per-
prouincia,a que he eriuiado. Tem a;. dernomed~ conquifiador,j.á feguio 
inda o príncipe dêfie imperio outça · dl:e modo : conquifiando pet deq-· 
ordem na maneira de o gouernar, q tro da rerrà; tê vir tér ao Reyno de 
os officiaes do gouer!10 da ju~iça, Pêgu. N.o qual ainda' hoje . eitáo o-
rião hão de fer namraes.dà terrâ,mas . bras de fuas mãos ·com letras que p 

. e íl:rangeiros : á maneira que neH:e. ', dizem, afsi com~ finos d~ metal ·de, 
Reyno de Pormgal [e vfaõ os juízes, m,ui defcompaílada· grandeza, & _ 
que chamáo de f6rá, ·& ifro por ad- boµ1bardas da rnefin<\ forte, donde 
ininiftr~fem jufiiça em toda pe!.Ioa, parece·que primeiFo dle vfo [e achq,u 
fem affeiçáo de parentefcà, ou ami- entre.elles,quç acerca·dt: nôs : & em 
zade: & os capitães ·da guerra hão · bum·campo Jlo ReynoAná.lo Nor-
de.for naturaes d~ propria terra, cá te de P-êgu entre eftas duas«:idades, 
dizem el les .que o amor da patria lhe Piandá,& ·~1irand'(i,fe achão grandes 
fará trabalhar r:naes ·pol~ defender. E · ruinas de hGa cidade,que elles·ali edi-
bem como os Gregos em refpeito ficarão' ... E não fômc:nte eíl:es Rey-
de íi todalas outras nações auiião por nos nomeados, h1as quantos c-01n-
barbaras : afsi os Chijs dizem que prendem_ e.rµ fio grande Reyno.Siáo, , 
clles tem do.us olhos ·de entendiroé- . de que atras efcreuemos ~ · co~n · rn;· 

to·acerca de t9dalas coufas, & ·nós Reynos Meliray, Bacain, Chala~, 
os da .Europa de(pois que nos com.; Varagú, que 6cáó.ao Norte dcfPê-
municarão,te1nos ·hum olho, & to- . gu,com outros do interior da terra · 
dalas outras nações faõ cegas.·E ver- , ·que com ~lles vizti:i~ão: todos 1em 
dadtiramente quçm vir o n1odo-de . algúa manejra ob[ep1~0, & g~'à.rdáo 
fua religião,, os. templos defia · fu~ parte da religião ddh::s Chíjs, & o 

. fantidade; os religiofos que refidem cónhecim.ento da fcienóa d-as tou:-
. -~m -conuenros, o modo de r~zar de fas naturaes~c01it~. do anno per:nn:·-

oia·& de ·noite,íeu jeJ~m; feus faqi.;. 'fes da lúa, doze fign.os.no Zó:diaco, . · 
'. hcios, os eíl:udqs gêraes, onde fe a- & outras noticias .. do .tnouünen~o 

pirende toda Ície~1cia, na_t~ral,moral; · dos corpos cdell:es. Porque110 tem-
·a !11ªª~ir~ _de dar os graos de cada.:. po que per · elle$ forão conquiflada1s 
hua fc1~nc1a defias,, ~ ~s ~cautellas -' aquellas partes,leixarão feme'lda d~ · 

" . · · ' F 4 dou-_, 



.\ 

TJa crerceira: Decada : . . ' 

dol1trina .! '& aibda cm .modo de re- tão . gr~o mechanicaJ 'que t_odos tô ~ 
conhecimento goe todos dtes Rey- mauáo ddles, & dles de n\11guem: 
nos foráo cõquiíl.ados daquelle im- per decreto de hum Rey prudente', 
perio da China, <-]UaÍÍ ré noífo tem- que então g<?uernaua,tor.noute.reco-
po de tres·· em tres · annos, os Rey.s lher no.s tcrm.os do dhdo q~e tinha: 

;del-les lhe mandauáo feus em9aixa- Fazen~o hóa prei;nat~ca & ?efefa, q 
dore~;co1n algum prefente. Os qu;ies fob pena de mçHte ninguem naue .. 

, ·embaixadores fempre a_wiá.o . de fer · gaífe pera aguellas i1arte·s: da qual 
de quatro pe.ra cima, : porc.1ue pri- · lei hoje fe guár.dáo· dl:as .·duas cou-

. meiro qué chegaffem a eíl:e graüde fas1 per terra nem per mar p6de en~. 
Emperador Pr'incipe daquelle eíl:a-_ · nar hum fó homem no feu Reyno. 
do J àa tamanha a diíl:ancia do ca- E os que en.tráo com .algl: negocio 
:minho,&rardauãotantoternpoem importante ao feru\ç'o 'd'dReyJhc 
·ferem ounidos & defp~ chados, que . cõ nome de embaixador, & os~paf-
primeiro morrião hum. par delles: fos de.fies fa9 contados per olheiros 

"&(,quando a'doença.às não m~taua; a iífo ordenados, que [e fabc quanto 
·cm· algum banguete lhe daufio cou- faz: & até os ~ercªdores que pe( 
fa com q os·enterrauá'o. 'Ao qual ou · terra querem ,ir a eíl:a China, ajun-
·quaes· fazião húa fompruofa fepul- rãofe rnuírosJ & fazem huµ-i delles 

;·tura com letreiro, epi que fe ~onti- . cabeça cõ nome de emb~ix:dor, & 
11ha, quem era , & per -quem fora com eíl:a cautdla comprao & ven-

: mandado : tu~o por perpetuar_ a me- dem. A fegurida coufa,he que nenh_ú· 
rilorí~ de feu imperio. Porem a!Si . natural póde na1;1egar pera fóra, & 

.. nefl:a co~1quiíl:a terrefl:re' que teue.- fofrefe algús que viue1n nas ilhas pe-

. ráo) como na per mar~ quando vie- ga,das na terra firrn~e,irem a parte que 
rãa 'á India '( co1no já diffcmos ) te- ' torne aquelle anno : & pera eíl:a tal 
ue~ão mayor prudencia, que os Gre- ida .pe.de licença aos regedores da 
gqs~Cath?ginenfes,& Romanos. Os. terra, &"dá fiança de tomat em tal 
quacs,por caufa de conquiíl:àr terras tempo,& n·áa ha ·de leuar nauio,qué 
·alhe'as, ramo fc: alongará? da patria, ' pa!Te de e.ente &.cincoeota tonela..; 

', <]U.C a vierá9 perder : p~ró os Chijs das·. E fc pede licença pera mayor, 
,11áo quiferão experimer~ta.r eíl:e to- ná9 lha querem dar, cl'dizem que . 
.. tial danno. Antes vendo como a ln- quer it longe do Reyno : & fe algús 

-.dia lhe·corifomia mn_ira gente,muita · eíl:mngeiros per mar lá v'áo, & a 
fu d{hncia de fcu proprio Reyno, & · efl;as ilhas,. & ali . meyos forrados, 
rque,erão auex~do~. d~s vizinhos,em vem os da terra comprar & vender, 
quanto elles andauao derramados & per efl:a maneira o fazem. hoje os 

. conq~iíl:ando ? alhcyo, auendo( n~ noílos. Porque ainda qu~Fer.qáo P.e-.;· 1 

i'Íua :çerra:ouJ:o, prat~, & tqdo ourro . rez d' Andrade deíl:a vez aíiétou paz 
· ·~c~al., & m_uita riqueza ü;aural~ & &. amizade cõ elles: forão .Iá defpois' 

_.. -- ·- . .- ..... -·· ·-- ··- ' . - . . 
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Liitrõ Sr1gu~dó Fol..4s: 
~ óutros: q~1e fezérão obrns, co.m que & elles faõ tão ci;fos ddbs)que po-u 

elles Gearão de guerra com nàfco. · cos lhfts vem , & quando hão de .ir 
A geme ~db prouin,ci.a Cantam 'fór?,. vão metidas em andas todas 
onde eUe eíl:cue, eq.Lre(pei,to da ou-· cub.erras de foda em collos de ho .. 

~ tra que viue maes vizinha ao Nor- més rodeadas defer~1idores : .& púó 
te,he ícomo a gente de Africa aos A- que todos gê-ral.men te tem duas oµ 
lemães : afsi nq paràcer,na a~uura & rres molheres, húa [ó que he a pri-
crajo, coino ,no trattamcnto de fua meira, téporlegirima na e íl:imação._ 
pdfoa, de manei(a, que os de bai~o Afsi ellas, como elles 'faõ mui mi-
pàreçem cfcra~os dos·dc: cima. Sô- mof0s,& deliciofos no trajo:no fer-
mente ~ por refpóto -do col.nmercio . uiço de fuas peffoas, & no -comer 

., neíl:a cidade .Cantam~a gente fe trat:- def pendem tanta fubíl:ancia, como 
~ ta bem, & be'ric_a em fcu modo: cá tempo :,porque-tudo fàõ banquetes,' . 

por raz'áo delle, concorr~m das ou- cm 9ue gaíl:áo ·dias & n'oires:de ma .. 
rras prouincias do ferrão mui'tas mer · neira, que lhe não chegão Frar~1en-

~ . cadorias de-toda force, & afsi de .di- gos,nem Alemães . . Nos· quaes bán ... 
uerfas ilações delles,·que já variáo a queces. ha todo genero dç n:mfica~de 
lingua natural de Cantam »pofio que volreadores,de com édi~s,de chocar. 
entre íi [e entendem quaíi ao modo reiros, & toda outra deleiraçio,>que 
-dos Gregos:, cont~ahendo os vo- os póde .alegrar. O feruiço do 'qual 
cabu_los hús maes, que outros. Gê- cdmer~ he o maes limpo que pôde·. , 
ralmente faõ homés delgados em f er, por fer tudo e1n procelana mui-
todo negocio, principalmente em to fina : pofto que: tarnbem· [e fe~ .. ' 

. o dâ mercadoria : & nos da guerra uem de vafos·de prata & ouro,& tu-
~ui aíl:uciofos, & que em artificias do com é co~ garfo feitq a fru mo-
de fogo pera guerra naual, pola ex- do,.fem pôr a mão n~ comer, por 
periencia que os noffos tem, não n1eudo que feja. Peró -~em húà diffe.1 
hão enueja aqs da Europa : & já rença dos banquetes de cá;,, porq de 
quando }~fornos, tinhão arrelharia. dous em dous tém húa mefa peque.t 

·Porém deípois que virão a forma da · na, poHo que na cafa aja cincoenta 
no!fa, logo torn~rão o, modo, por- cõuidados: & a cada forre de ígúa~ 
que faõ táo excdlenres r fi.m~idor~s, Iias ba d . vir feruiÇo rn:mo de-toalbas:,~ 
que laurão o ferro erri vafos do frr- pratos,facas,garfos,& colheres. E de 
uiço de -caía, co1i.1os vemos o 'latão ciofos tláo comé as molheres cõ el-
de Nuru·mbergá =·e& he leuado per les,fel1do logo fermdos·naquelles bã-
men:adoria p~r todas aquel~as 'ilhas quete~ per molher~s foltéiras, <] ga-
do grande Onçnre, mas por fer frr- ~nháo fua v.ida ndl:e officio.: as qoae:s 
ro pedres, quebra ' como vidro. As . faõ quafi como chocarreiros, porq to 
~molberes fuõ de bom parecer -em do o ferui_ço da mefa fe pafTa cõ gra • 
.feu modo, & trattáofç muito bem.: ~as, aÇsi dellas .~omo dos·outros mi"' 

. · . nifrres . 

' ) 
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nil"hes alugad·os pera iffo.As molhe- , gerít~, que per indL1fifia· de g;nha( 
res pro.pri;,1s, poíl:o .que na? dh;m de comer, não ha .coufa que nao in .. 
ncíl:~~ banquetes, com- fuas a-migas _ uente;at_~ c.arr~tas á velá no~ l~igares 
,no ímerior das caías fazem ourrq,0 ~1- de·campma: as quaes goueroao co""I 
de não entra homem, f_bmence al-, ·mo podeni faiet a hum ·barco per 
gús ·cegos, que tangem,&_ cantão.. hum rio, onde a gente. c~minha, ao_ 
Gêralmer1te os homés nobres tem. modo dos carros de Frandes, & Ita-
grand~s .apoufentos, com pateqs, al- ta lia, poflq q'ue tem outros de ca~al .. 
pendres cu.berros, jard1js, & todo los. A cidadeCantam_, onde Fernão 
faõ cafa~ terreas ao menos na cidade Perez eíl:éue_,.riáo fômente pela infor 
Cantam,& .. t_odo q maritim0 que os . mação que tiuemos delle, & 9e ou ~ 
noífos-~ir.áo: & de ouuida-dize1n ·que -· tros que forã0 ·erri fua companhia,. 
nas prouincias maes âo Nort~ ·ha e- màs per bum debuxo do natural dd 
~ifi.cios . fobradados. ~íi a mayer la, ,que nos de lá trouxerão:faben1os 
. parte. deltas pro.uincias , ~w gouer 4 dl:ar íituada ao _longo .de ·hum -defl:es· 
n.anças (como lhe élles chamáo)pFin rfos nauegaueis, qtdiílcmos~ 0- q~al 
cipaln1enre· as m~ritimas, rodas faõ á entrada <la p~rra t:e~ algúas ilhas 
~etalhadas com-rios, ddles de aguoa pouo-adas deagrkultcfres; & dali atê 
doe~, & ou-tros faõ eileiros de falga- a cidade corre o rio em largura dedtl 

- ~fo, qu,e cmrrá_o m.uito. pela terra: .. ~ zentos paffos, &_ de altura de tres até 
.pou (eJ; inu-i chaã o n1ar-icüno :ddla-~ · fette ,braças:,todo pela margé-pouoa 
pare~e alagaqiça não o .fendo., ~~ . dodelcig~res p-e_quenosviÇofos.0-aÍ-
per induJ;tria dos_ naturaes· ~razem Q. '' fe11to da cidade.he· e,:n campo ·cháoj' 
habitado ddla á maneira de hu~ po &·graciofo cóm agricultura dellé:fô., 
iuar regad_o.Dõd~ vetfi que ha tanta ménte ·quaíi no rneyo della dentr? 
copia de b:,i:r,os' da feruintia defl:es . dos muros} eftá hum tefo alto,q pa-
rios,que par~~e habitar tanta géce na rece·húa t~ta, onde .eíl:á edificado hú 
;iguoa,como11a terra.: porque os bar .futnptL1ofo templo ,.. que com feu.s · 
queiros,como aquella ·he a fua he.rá- curucbeos á maneira de pyrames, d~ 
,~a, ali trazem. molher; filhos, & fua 9ue eUes v.faõ1 do.cimento tê o' cu. · ' 
fazenda.a h~a parce,da batca, cuberta - me~, faz. mofl:ra_da cidad~ mui fer-
,á maneira de cafa:, & ~ou -ra par.te mofa~ áliém de outros· tàf;lplds que 
-tambem ç_uberta:,- fegundo o tempo ella tem, q'ue'fe não. rnofiráo tanto! 
do anno·, pera.os, p2'ffagdros,E como & afsi as ca(as, porque: . ( co.rno diffe.,. , 
.qualquer rio for grande,& largo,per mos)- todas faõ terreas. d circuito do 

.. -que húas ~olTaó ir,& outras vi~: qqa~ mur_? dtlla, pare·ce·que.ferá-qia~s de 
·fi todo5fta-coalhad~ de-eurros'bar- tres milhas, 11áo. ta~to per eíl:ima-

·«:os efian~es,á maneira ~~- véd~s,. on- ção d~ vifhl,_ quanto p~r conta: ppll-· 
àe fe acl1ao t~dalas· po~1c1as, que po-· que hua ~1ottc:,_ e-nt- q_µe eUes faztí:m 

. de-a~er .~~~ ci.ea.dcs. Fmalmen!c h.: · f~fia folennc de grandes illumina~ · 
- - - · · - - < - • • nas, 
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rias: ao n1ôdo qi:1e nós celebramos tra defronre:sobre as gt1aes duas' rua~ 
á vefpera de faó Ioão Bautiíl:a, bum ' todalas outras vão ordenad3s, & á 
Anronio Fa nandez homem curio- porta de cada cafa eíl:á planrada,húa 
[o dos ql1e leuaua Fernão Perez,eibn aruóre, que tem todo anno folha,fô-
do neíl:e tempo détrq na cidade (p.or mente ·pera fompra & freÇcura: & afsi 
que de dia não oufaua de o fazer ;)cor poíl:as em ordem , que per o pé de 
rco per cima do muro roda a cidade húa fe podem com a vi.fia enfiar o ~e 
& contou nonenta torres, que eráo cadahúa das óutras. Nas ferre portas 
ao modo de . baluartes. Todo eíl:e per que fe a cidade ferue,ha forre· pon · 
muro, he alomborado per fóra af- tes de pedra & cal,& cada porta t;em 
kntado fobrc a face da terra fem ou- húa torre com a entrada _,' reqne'H:ada 
tro alicccc, liado de cantaria, & cal: per tres portas, que paílando_búa fica 
& tão groffo no pé, que quando vé defenfaõ na outra: & fe algús barcos 

·a refponder ao meyo, he tres vezes querem ir pe~ debaixo da ponte,be1n 
menos em _largura: & per cima per o podem fazer, que a caua tem altura 
onde fe eHe corre todo, ferá maes de pera fer nauegada ; per Ó ha de fer in-
vinte palmos, cn rulhado per dentro ·do elles defemmaíl:eados . Em cada-
maes.das d_uas partes da altura delle, húa das portas da entrada da cidade, 
gue podera fcr de quarenta palmos:. b~ hum hometn~ como capitáo da 
O qual entulho íàio de húa c::iua mui guarda, que tem co1:11íigo miniíl:ros, 
larga,gne cheade aguoa tornea t~do frm leixar entrar fenão homem na-
eH:e muro, ficando entre dle, & ella rural~ & conhecido: & dos namracs 
dpaço tão largo, q poderáa ir a par nenhum p6de leu01r armas, fômente' 
fois bom és a c~uallo : & per dentro _os que faõ mirliílros da gnarcla della: 
do muro outros tantos., de maneira · cotno cáfaõ os Caldados, que per feu 
é] [e poffa todo ver, & feruir de den- trajo faõ conhecidos. A géte eíl:ran-· 
tro & de fóra , Cem algum edificio de:: · geira, que ali vetn ter das outras pro~ 
cafas lhe fazer nojo. Em cadahúa das uincias, & de fóra da China, po-ufa 
quaes torres ba húa maneirl de gua- em hum arrabalde, que a cidade té: 
rira ; oo guarida ( que be maes PQr- & porém não ba de auer homem~ q 
tugu~s) cu berra do fol & da ch~iaa: fe não faiba donde he;a que v<.>m: & 
onde per ordenança da cidade, toda- fe he vâdio,logo he prefo. Finalmétc 
las. noites ef\:ão vebs, que vigiáo. O he o go4ern0 & prudcncia deíl:a. ter-
que fàz eíl:a títuaçáo da cidade maes ra tal, q as molher.es folteiras viuem 
fermofa na ordem das caias, be ter fóra dos h1uros , por nã0 corrõper a 
duas ruas feitas e;m cruz, que romão honeíl:idaqe dos cidadãos : & não ha 
quatro portas da cidade, das fette que homem do pouo, que uáo tenha 0 f-
tcm de fua feruimia: & a[si efiáo dí- ficio. Donde veén q não ba pobre "<Í 
reiras & cornpaíiadas, que quem fe peça efinolá, porque rodos óu cõ os 
põe.m em húa porta, póde ~era ou~ pés> ou cõ as rnãos,ou cõ -a viíh,háo 

- -- - - --- · ·de feruit. . __ 
• _ , . - ;A:_, 
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de feruir pera gan ha.r de comer: & 
de cegos auerá dentro J1a cidade paf 
fante de quatro •mil, & dles ferué de 
moer nas atafonas em rnôs de bra,-
ço, afsi ~rigo como arroz. As outras 
coufas d~ grandeza deíl:a·terra, & do 
feu gàucrno,& coHumes(como dif. 
íemos) fe guarda pera os liuros d:a 
geographia, baíl:e o ditto, pera en-
tendimento do~ Fen1ão Perez aqui 
·paíTou : de que queremos dar rela. 
~ão o.1naes breue que pudermos. 

paz: 11áo refpondeo com fua artc\ha 
ria, ante fe leixou ir rodo aquelle dia 
embandeirado, mandando ta.nger 
fuas trombetas, & fazer rodolos Oll-
tros Gnaes de paz, poHo que fa apei~ 
cebid.o pera pele.iar, [e os Chijs qui-
fe(fem vir a maes g áqudla rentJção, 
Ao fecruinre dia ·neH:a ordenáca kuá~ n " . 
do fe~1pre á ilbarg~ aqudla ~.rma. 
da dos Chijs,foi Fernão Perez ancbo 
rar na ilha B~niaga, em hum porra 
chamado Tamou, onde achou Ou .. 
arte Coelho, que auia hum mes que 

· .C A P I_T V LO. · VIII. chegara:o qual( como diffemos) 'Juá. 
do fe delle apartou com o temporal 

!f '])o que Fernao Perez. pajfau foi inuernar a0 rio de Sião, & ddh. 
er11 quanto efleue na [hina. vinda topou có húa armada de trin ... 

ta & cinco velas de Chijs coffairos, 
~ ~~;:;') O tempo que F~rnão có éj pelejou animofamente,& qna-

'b~~\ ~. y, Peréz comsçou a entrar fi entre elleseíl:eue de todo tomado. 
~ · ~J pelas ilhas· adpcentes Do qual Duarte Coelho,como Fer .. 
-<-->.._'""""~, 6 ao port-0 da cidade não Perez foube que aquella ·arma .. 

Cantam, & ilha Ta- da que vinha ladrando tras. elle, an-
J;TIOU, ou da Beniaga, fegundo lhe os daua ali per ordenança da cidade Cá-· 

"11oí1os chamáo (tomo diífemos:) tam, por caufa dos coífairos: man-· 
, primeiro·que tomaífe o poufo neUa, dou hum recado ao capitão della,, 

. p~r confelho cle pilotos Chijs que' le fazendolhe faber quem era,& como 
uaua, acho-u húa armada dos me[~ vinha, com hú~ embaixada ddRey 
mos Chijs de muitas velas com hum ·dom Mapud de Portugal feu fenhor 
capitão, qµe per ordenança da cida- a .elRey da China, & (lue por vir 
de, andaua ein guarda da coíl:a: por- a cafo de paz maes que de guerra, 
que os nauios que vinhão a .feu por- . não refpondera ~1 tentação della,. 
to com mercadorias, & rnantimen- que lhe os feus nauios fezeráo . Ao 
tos,não foífetn roubados dos co{fai- que dle capitaõ refponçJ~o, que elle 
ros, que ~s vez.e~ vinhão andar na- foife mui bem vindo, & Já per aquel 
quella paragem. Fernão Perez poíl:o le nau.ia. de fua companhia, que a-· 
que foi logo quafi rodeado deíl:e cá- uiá dias que viera ante elle, rinha fa. 
pitão, & tentado com algús tiros de bido como elle partira de Malaca.& 

-bombarda de ferro fracos, pera fabe- per os Cbijs que a ella 1am,tambem 
· rçm [~ . ~~~ homem ~e guerra,· Çe ~e · ·tinha noticia . da verdade., & caual-

-· -· laria 
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faria dos Porú1P:L1efes. ~· qualquer de Portügal, cÍ.Jjo d pitão elle éra,1 

çollfa qne ouu~He rniíl:er, m:mda!fe mandaua a elRey da China co1n 
i1edir.ao Pi~_d;:i villa de Narüó,, que cartas fobrc affento de paz & amiza-
vir.ia dbr d1are, ~ ,qual era feu fupe- de: que lhe pedia ouueíle·por be1n 
rior:porque elle não tinbJ maes jur- de lhe dar pilotos, que coi11 aguel ... 

. di~áo,'q andar em guarda das naos, las velas que trazi~,o me.tdTern den-
q.ue áquelle pqrto vieffem, pot ná9 trO na cidade Camaó.1. Tornado eHe ' 
receberem algum danno de · co(- menfageiro a Fernão Perez, · trou-
fairos ,' & que [e tormrna ao mar a xe por ref poíl:a do Pio muitas pala-
eíle officio.O Pio,a qoe eHe capitão uras dd contentamento de Cua vin-
encaminhauaFernao Perez, era hmn da, & offerecimentos do qae ou~ 
homem que feruia but'!-1 cargo, co- ueífo miíl:er : & guanro .. á fua ida. a 
mo entre n&s o officio de ' almíran- Cantam, não podia-fer [em primei~ · 
te do mar: & .era nome · dpofficio, roo m:tndarem os goue.rnadore~ da 

· &~ não da peHoa. O qua 1, por razão cidade,qne lhe far.ia fabrr0e foa vin~ 
daquel.la gouernança de Ca1:ta1~1 da: ·& como . a fefpofia vieffe, elle 

· fer .a m:ies requdl:ad.a de eíl:range1- lha enuiaria. Paffados algús dias, ern, / 
ros, & maes celebre em o tratto do 1 que Fernão· Perez ·cfperou eíle re-' 
commercio, reíidia naquella villa cad?, mandou fazer lernbrahça a<_> 
NantÓ: & ali ordenaua todalas ar- Pio : mas elle farisfazia tudo com 

. 1nadas, pera guarda da coíl:a, & ti- defculpas, dizendo que não ·podia 
nha cuidado' de fazer faber á cidade fazer maes, que a notificação que 
.Cantam que nauios erão ali e nega- tinha feito de íua vinda aos ~ouer-:-
dos, & do~1de vinhão, & o que tra- nadares das Qidades. E· Cobre eíl:e 
zião, & querião, & afside os man- negocio ouue tantos recados de par-: 
dar prouer do neceffario : de manei- te a parte, que enfadado F~rnãó Pe-1 

r·a que não (e bolia hum batel , . fem rez ddb dilação, mandou 'tirar do 
licença & ordenança foa . Fernão.· po.rto da ilba algús nauios, pera [e 
Perez como teue eíl:e recado doca-~ pór ~m carninbo, & com os pilo-
p1tão, & foube de Duarte Coelho tos Cbijs, que trouxera Iv1alaca~ · 
que já eíl:aua iníl:ruél:o etn o regi- meter(e em Cat:itam. a parece 
mento daquelle porto : .ordenou de _ ql1e não queria fua dita que táo le-
enoiar a Nanró hum homem com uemente fezdle 'eíl:e caminho> por-' 
fen recádo ao ~io, mas · elle .como que não eráo bs nauios f Óra do por-
.official diligéte, anticipou· em man- to, quando faltou hum temporal· · 
·dar outro perguntar a ellc; Fernão traueíTaó, que muitas vezes ~li aco-
Perez quem era, & o que queria. de: com que dle.Fernáo Perez não 
Ao qual elle deu razão de íi, & que teuue outro remedia de [e faluar, 
a principal caufa de fua viqd:l, era fenão C(Jrtar maíl:os J & arrafar ca-
t.razer hum embaixador, que elRey {lellos, (.1ue he toda a fegurança qLte 

tem 



r:Da 'Terceira Decada 
çem os juncos: que· fe ali achãn no xa!Te irá cidade Cantam: & qtfando 
t-al tempo, como lhe o's Cbijs J.jffe~ 1Í10 impediffe, çorüat-per fia licen ... 
rão. Com a qual torm enta aos da· ça. Chegado· a Nanró, m,aqdou lo-
villa de Nantó não pefaua, porque;1 go o feitor da armada Ioannes Impo 
roubauáo muita fazenda dos nauios ls, mui bem· acornF'anhado d·e gen-
<]Ue laÕ rer ~ cofl:a,& tinha_õ grande r·~ limpa, & rroni beras > com bff!U· 
efperança que.por os noílos ferem requirirrrento ao Pio, p~dindolbeh
nouos naquelle porto i auerião boa cença pera paílar· a C~tit<1n1, co·m·.rn 
parte da foa: ou ao menos que defa- cado, & embaixador que kuaua: &. 
parelhando os nauios, ficariáo os _ não o querendo fazer, pro~eíl:aua 
noífos o inuerno ali, · dos quaes aue- náo cncorrer em defo bediencía das· 
riáo as mercadori:t<; á bom preço. E prematicas dos gouernadores de Ca 
ifto fentio lbgo Fernão Perez, por- tam, por quanto elle fe ~ aqueixar a 
, que L1unca pode auer de Nanrô ma- elles do t}Ue tê li era paffado. O Pio, 
fio, vc;.rgal ou-rauoa algúa, pera con quando vio eíl:a detenninação de 
c·errár as naos, que o tempo lbe .de~ Fernão Perez,de(pois de fe defculpar 
fapparelhou : &--C]ua_ndo vio que ru- ao feitor, dizefido não fer o def pa ~ · 
do lhé auia de fair de qfa, lá andou cho defte negocio nelle, & outras 
mudando os tnaHos dt húas naos a palauras brandas ennolras com al-
ourras, & repalrando[e de maneira, gúas amoefiações: tómou por con-" 
atê que [e tprnou a reformar. Aca- clufaõ ·que fe deteueffe -pot aquelle 
bado eíl:e trabalho, que o dereue aL- dia, & quando o recado não vie!Ie a 
gús dias, em que ?uue efpaço pera tê o feguinte a taes. horas, que então · 
poder vir· recado da cidade Cantam lhe daua lic€nç~ que [e foíle em boa 
pera a fua ida, quando vio gue não hora.E PC?rgue eíl:e recado não vey'o 

. vinha,por lhe parecer que tudo pro- paffando o tenúo que lhe o Pio pos, 
cedia de algum particular intereífe . na or \-;m· em gue 'ia: com_eçou Fer-
do Pio, ou cautellas dos officiaes, nãoPerez fazer feu carninho:ao qual 
per que aquellenegocio paffaua:rnã o Pio guaüdo ó vio partir, lhe man 
dou appa Jar dous nauiosfómente dou pilbtos da terra, que o leuaráo 
o de rttmGuedez em que fe me- ante a cidàde Ca~1tam. Ao tépo que 
teo, & o de Iorge Maícarenhas, & _ Fernão Perez aqui chegoú, que foi 
derredor de íi os batéis das outras quaíi em fim de Settémbro com to-
naos, todos mui bem apparelhados, da a pompa, & feíl:a que elle pode, 
aíli de guerra como de paz ; & par- . não erão na cidade os tres gouerna-
tíofe pera o porto de Na11:_tÓ. Leixan- dores, q.ue di!Temos ,auer ndla, que 
do.yor, càpitáo da~ outras velas a Si- ·erão o Tutam ,Comam, Chumpim, 
mao d Alcaçoua: com fund~mento & eíl:aua hum chamado per ·nome 
de mae.s ye~to ma11da~ feus Tecados, de offic io Puchanci j, que feruia ertl 
~ requ1r~p.1~nt?s ~~ P1?, quc-0 l~i- lugar d? T~ta~1 _:0 quâl mandóu lo-

, g_o 



Liurõ Segundo Fol. 4s. 
p-o recado a FernâoPerez qne fe efpá de o .proueriâo. A ida dos tres gol-
~1n :i ddle naqudla fua entrada fuzer uernadores fóra da cidade, fegundo· 
tres coofas..conna a ordenança da ci defpois pareceo , foi maes artificio 
dade: a prin1'eira vir. fo:m licença dos pera Fernão Perez ver a mageíl:ade; 
oouernadores ddla: a fegunda, tirar & pompa de foas peffoas, quando 
~oro anelhar_ia: & a terceira, aruorar · entraílen1 nella, que algúa outra ne .... 

. bandeira, ou lança. Ao que pernão -cefsidade: & ainda pera ver os graos 
Perez refpondeo o que tinha paífado - da precedcncia de cadahum,& a dif~ 
[obre fua entrada com o Pio de Nan ferença que a cidade fazia no feu re-
tô, & que per fim dos recados, que cebimenro; vierão hum ~bum, to-· 
entre elles ouue, lhe deu licença: & mando dia proprio pera iíf o. E por-
pera iífo lhe mandara pilotos, que o que gaíl:ariamos muito tempo , en~ 
mereffem naquelle porto. E quanto . contar como o Concam, que te1n 
ás outras doas coufas:em todaGs par · adminifiraçáo da fazendai que era o 
tes, olldc os Portuguefes nauegauáo, primeiro na entrada, foi re,cebido 
as coíl:u_mauáo fazer em final de pra- per todolos offidae~, que eíl:~o de-· 
zer & paz,& náolhe erão impedidas, baixo de fua jurdição, & defpois a 
& o mefmo faziáo os Chijs,quando trada doCbumpim capitão da guer-
chegauáo a Malaca,como elle podia ,ta com fcus rninitl:ros~ & ao terGeiro-
faber. A qual cidade fendo delRey dia como toda a cidade recebeo o· 
de Portugal, cujo capitão· elle era, · chamado Tutam,<] he o mae~ prin-
náo lhe punhão impediméto algum cipal:baíl:e faber em foma que todo~ 
ante erão trattados mui bem, como tres entrarão co1n tanta pompa, co-
yaíiaHos de hum tão poderofo prin- mofe cadahum fora fenhor da cida-· 
cipe,como era elRey:da China,aqué de, principalméte na em~ada do Tll 
. elle trazia húa em baixada delRey feu tam. Porq o rio era coalhado de ba-
. fenhor, como já teria Cabido per o têis todos cõ banpeiras & toldos de 
Pi~ de Namó: que lhe pedia ouueífe feda,& a terra coberta do pouà da ci · 
por bem dar- ord~m, como podeífe · dad('.; có f~fl:as a feu modo. E em húa 
1nandar o embaixador, & prefente,. grande praça, onde eíl:aua hum caes 
que trazia a elRey á corte, onde elle · de pedra muito bem laurado, em q 
dtaaa. O P'uchanciJ ouuindo eíl:as tjle defembarcoa, era coufa fcrmofa 
razões de Fernão Perez, fedeu por de ver, a differençaqli!efaziáoem co 
fatisfeito: & quanto ao defpacho do res, em trajo,& em numero, os mi~ 
embaixador, mandoulhe dizer que , niíl:ros de cadahum defies officios 
os gouernadores da cidade cráo fóra da fazenda, da guerra, da jufiiça, & 
.&que[e efperaua porellescedo,que do eíl:ado: hús que auião de ir a pé,. 
çomo vieíiem, '. feria def pacbado: & outros a cauallo, & faca~ guàrne~ 
quefe entretanto ouueffe miíl:er óll- cidas eíl:ranbamente, com maes re-
gúa ~ouÇ~., qu~ ~~ mui b~a_. ~o~~ª-: 1tra11.~as,& bodas d~ éj cá vfamos e1n - / -· ·-· .. -.-- ---- búa 

·~~-
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q) a 'T'rrceira 1Jecada ,., 
búa grande fdh .. E néíl:e mefmo dia coufas erão muifumofos, & g11e as' 
todo o muro eíl:aua CIT1b~mdeirado,, celebrauão com::' grande apparato, & 
de bandeiras de feda:& nas torres a- que com effe eíl:auaõ efperandó eíl:e 
w;iia maíl:os aruorados; dé que depen- re~ado.Çhegadq o feitor a'o cae;; nos 
cliáobandeiras, ca·mbem de feda;qLJe batêis que kuaua,ali foi recebido de 
podiáo feruir por vela de hm~ nauiq algús principaes da cidade,& leuad0 
1~edondo: tanta he a rigueza daqud- aos gouernadores: diante dos quae! 
la terra, & tanta a copia de feda,que propos, como elRey dom . Manuel, 
afsi gafláo elles o o'uro batido eni. que reinaua no Ponéte da terra cha-

. pão, & a feda ndl:as bandeiras, co. mada..Porrngal,que defcobrira mui~ 
mo nós gaíl:amos as tintas. de pou- tas terras, & regiões, até foas arma~ 
cs~ preço, & o lenço de linho grof- das virem ter a Malacà, pane rào re-
fo. Leuado o Tutam com efb fdla, -môta do íen Reyno, Jendo fabedor 
& apparato a fua cafa: Ferná..o ·Perez per buIT! fen capitão chamadoAffon· 
o mãdou logo viíirar de foa boa vin fo d'Alboquerque,que tornou aquel 
da, co~no o tinha mandado fazer a la cidade lvfalaca' aos Mouros,como 
os outros, quando viéráb. E reue lie ao ~empo que mmera dl:a vittoria,a. 
fie tempo, ei:n quanto elles náo vie- chara ali algús juncos de Chijs: -~os 
ráo, grande refguardo qu~ nenhmn quae~ elle vingara de algúas tyran~ 
feu fof{e á cidade, nem C{mfenrio q nias g o tyranno daquella cidade lhe 
Chij entraífe em os nauiqs:que tam- çinha feito, por lhe dizêr ferem vaf- : . 
bem elles fob graues penas não po- fallos de humPrincipe o maes 'pode-
diáo fazer, fenáo depois que os na.. rafo de todo aquelle Orümte,& que 
uios foífem defpachados, & pagaf- · na comrnunicaçáo que teue com el~ 
fem os direitos á cidade da mercado Ies,vio fer gente nobre,politica,dou .. 
ria q traziáo: Paífados aquelles dias ta em todo genero de fciencia, & q 
da entrada dos gouernadores da ci- fe não trattaua per o modo barbaro 
dade, no qual tempo.entre elles, & das outras nações da India. Por c~m
Fernáo Perez ouue vifitaç-ões : ajun- fa deíl:a noua de[ejando eíl:e feu Rey 
tarão[e todos rres em a prinçi.pal ca & fenhor ter conhecimento, & pre 
fade feu defpacho: onde quizerão Hança de amor, & amizade com e, 
ouuir o que elle FernáoPe.re~ queria~ fl:e tamanho príncipe, como era el-
pera lhe ref ponderem á conclufaõ Rey da China, mandara armar al-
clo cafo, pof\:o que já tinháo fab1do gús nauios :1 elle Fernão Perez {eu ca 
a caufa de foa ida. No qual dia Fer- pitão, pera trazer hm~ embaixador 
não Perez mandou o feitor da arma- com cartas& prefente q~e ali vinha~ 
da Ioãnes Impele, bem acomp~nha- ··O qual embaixador, & pre[ente e;ll.e 
do de genteveíl:ida de feíl:a, & com fenhor Rey mãdaua quefoífe entre-
trombetas diante, por ir com maes gue aos [eus gouernadores de Can-
pompa 5 yc~do que o~ .~hijs, n~~~s , !am,que (fegu~~~ !~11!i~ Cabido) pe~ 

!_lleyo 
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rneyo delks podia Cer enc~minhado 
;:Í. corte , onde eíl:aoa o fru Rey, & 
elle Fernão Perez fe tornaíTe pera 
!vfalaca, & no feguinte anno torna-
ria lá outro capitão, pera trazer o 
ditto embaixador, porque já neíl:~ 
.tépo poderia fc;r def pachado. E por 
quanto elle Fernão Perez auia dias q 

·era vindo) & fora detido n1uito tépo 
per o Pio de Namó ,' onde cõ hum 
téporal ouuera de perder íeus nauios; 
lhe pedia que o maes breue que po-
deífe_ [er, o defpachaíkm. Ouuido 
efte recado pelos gouernadores, ref-
ponderáo a Fernão Perez muitás pa-
lauras de contentamento, q tinháo 
de fua vinda , & fabião qµe auia de 
rerelRey da China, pala boa fama q· 
naquellas partes auia dos Portugue-
fes, & do feu Rey. E qnanro ao em-
baixador, que logo fe daria auiamé-
to, pera fer agafalhado em terra: &-
tanto que elles recebdTem a entrega 
delle, efcreuerião a elRey [eu fenhor 
:a caufa de fua vinda,pera fabero que 
mandaua que mffo fezeílem, por 
quanto fem recado feu, n~o podia 
àali partir .E fe elle capitão entretan-
to algúa coufa qu.ifeífe da cidade, ou 
trazia mercadoria pera fazer com-
mutaçáo com as r1a terra, que q po-
dia mui bem Íél.ltr: & ifro feria def-
pois que o embaixador efreueff e em 
terra.Fernão Perez afsi per efl:a ref po-
fia, como per recados, que def pois 
tntre dles ouue, Cabido o modo que 
auia de ter, ordenou de p6L· em ter-
ra o embaixador com as peíioas,que 
com dle auião de ficar , & prefente 
f:IUC: -!~~~~a: o qua! auia ~~iue !ho: 

me Pirez, qüe Lopo Soarei na India 
efcolheo pera iíio. E poíl:o que nao 
era homem de tanta quálidade, pot 
fer boticario , '& feruir na India de 
efcolher as drôgas de botica, que 
auiáo de vir pera eíl:e Reyno : pera 
aquelle negocio era o maes hahil, & 
apto que podi<J. fer: porque' alem de 
ter peíf oa, & natural difcriçáo com 
letras, fegundo fua faculdade, & l,ar..: 
go de condição,& apraziuel dn ne ... 
gocear: era inui curiofo de enquérer 
& faber as coufas,' & tinha hum ef pi 
rito viuo pera tudo. Finalmente no 
dia que Fernão Perez o entregou no 
caes de pedra com grande eíl:rondo 
de artelharia, &trombetas, & a geri1 
te veíl:ida de feíl:a: elle cõ fette Por~ 
tuguefes, que ficarão em foa compa...: 
nhia, pera irem com elle a eíl:a etn~ 
baixada,foráo leuados a feu.apoufen-
tamento, que eráo búas cafas das. 
n1aes nobres que auião na cidade~ 
O qual foi logo viíitado dos princi-
paes da cidade , & os regedores lhe 
ordenarão certa coufa pera feu man-1 

timento, fegundo o vfo que a cida-
de tem com os embaixadores: ffi<\.S 

Fernão Perez · o não confentio, em 
quanto ali eH:~ue: dizendo que def-
pois que eíl:eueífe poíl:o e1n cami-
nho pera a corte delRe.y, que então 
feguiria o coíl:ume da cidade. Fe.~ta 
eíl:a entrega, mádaráo os gouernado-
res pedir a Fernão Perez que ouue[4 , 
fe por bem fair em terra, pera ver & 
feíl:ejar foa peffoa: de que [e elle ef-
cufou ,dizendo que fegundo feu vfo, 
tinha dado menagení a elRey feu 
fenhor daquelles nauios, dos quaet 

-· ·- - · G n~q 
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nao i)ódia foir: mas qrie em íeu 'lu-
gar m ãd:iria o feitor daguella arma-
da com algúas mercadorias, que lhe 
pedia o rncmdâílem :igaíallur em al-
gGa cafa perto de -aguoa, por dbr 
rnaes vizinho aos n~rnios_,pera o ma. 
neyo dellas.Ordenad:i efra c;ifa)má-
doo Fernão Perez o feitor, & efcri-
uáo com algús bomés da feitoria, & 
mercadorias poucas & poucas, foz é· 
do feu commercio com o melhor 
regimento que podia fer: dando li· 
cença a algús homés que fo!fem á 
cidade> pera elle tambem ddconhe-
cido ter modo como a podeffe ver, 
& notar as·coufàs della, como fez. 
E def pois gue pos tudo em ordem 

·corre me> fucced.eráo duas coufas, 
que lhe connc:yo partirfe dali: a pri-
n1eira , virHíe noua de Simão Cle 
Alc<içoua, que fora cometido per 
algús juncos de co(fairos: mas como 
. dle eíl:aua a recado, não poferáo

1 
em 

o effeito feu defejo : & a fegunda, a-
doecerlhe gente, por aquelle rio fer 
enfermo aos noífos: & em quanto 
ali eíl:eue, que foi todo o mes de 
Outubro, lbc morrerião de febres 
11oue homé.s, o principal doi; quaes 
foi o feitor Ioannes Imoolc.Aísi e1ue 

1 l 
por effas coufas, elle fe mandou ef-
pedir dos gouernadores da cidade; 
dizendo que fe tornaua á ilha Ta-
mou, onde lhe ficarão as naos, pe-
ra as if repairar do danno que tinháo 
recebido no temporal pa11àdo , & 
afsi o fez: porque como era já acei-
to na terra, mór proui(aõ ouue de 
todalas coufas pera fe repairar, do 
,qu~ podera auer efhmdo na ribeira 

- ' -

de Lisboa, tanta hc a abaíl:anç1 de 
tndo nagudla terra. E clle t"Ji o pri~ 
meiro homem que por ver dle bom 
vfo aos Chijs, lançou lapez ás naos, 
& nauios que leLJou, o que íc ora co 
íl:uma entre n Ós: & aiSi as varandas 
fobre o leme f ôra do corpo da nao. 
O qual lapez he hum forro de ta-
uo:ido delgado, que fe prega per to~ 
do o cofiado da nao,. víndo debai •. 
xo até hum pollco acima das cimas,. 
já onde o mar não chega: ·.& emre 
efl:e tauo?do nouo, & o debaixo, [e 
mete hum betume feito de cal, & 
azeite de peixe, picado ali do mace-
me velho da nao, com que a rauoa 
de cima fe gruda com 'a o urra de-
baixo. E def pois em lugar de breu, 
fômente com a cal , & azeii:e vae CJ 

nouo tauoado cuberto per cima: a 
qual compoíição · he tão proueitofa: 
ao tauoado, que o bufano não cn .. 
tra nelle~ .& fazfe dl:c betume com 
aguoa et11 pouco tempo quaíi pe-. 
drJ.E de fer coufa que faz durar hmri 
junco muito tempo,& o tem eíl:an-
que de aguoa, entre os Cbijs fe a .. 
cbáo juncos, querem guatro,& cin-
co lapez, conl qqe o cofiado delles, 
pareçem hum muro:pcrô ficão com 
eíl:a fortaleza rpuiw pefados na vela. 
Fernão Perez, porque kuaua regi-
mento delRey àom Manuel, que fe 
dereudfe· neftas panes da China o 
maes tempo que podeífe, por fe me-
lhor informar das coofas delia , & 
em quanto efieue naquella ilha da 
Beniaga, & vieráo ali ter algús jun~ 
cos dos pouos, a que chamáo Le- ' 
quios>de que já ~11l Ma!~~a ~uja grá? 

non: 



notkia· qne , habita~1áo em húas ilhas 
adjacentes naqudla coíl:á da China 
& elle vio que a: 9Jaes mercadoria 
qu.etraz~àó, era grande_copia de ou-
ro, & outra de rn,uito preço, &·pa-
receolhe maes de[pofta gente, que 
os Chijs, & melhor rrattados de foa 
peífoa, defejando ter informação. da 
terra d~lles per olho dos propnoii 
Porrncruefes: ordenou de mandar a 

b 
iffo lorgc Mafcarenhas em o [eu na-
uio, pera q,ue QllUC licença dos go-
uernadores de Cantam. O qual lor-
ge Mafcaren~as partio dali em com-
panhia de algús juncos, que i:io pe-
ra a prouincia Foquiem , que. he a-
lçm de Cantam pela cofia em dian-
te contra o Oriente: á qual prouin-
cia os noffos, por razão de h~a cida-
de que ali eftá maritima chamada 
Chincheo, onde al-gús defpois forão 
fazer commercio , gêralm~nte lhe 
cbamão 6 nome da cidade. E por-
que lorgeMaícare.nhas foi hú f>OUCO 

tarde,peraatraueffar dali ás ilhas dos 
Lequios, que feráo contra o Oriente 
obra de .cento & tc:u.1tas leguoas, .a 

. primeira das ciuaes efiá em vimecin 
co graos & meyo do Norte, & da-
hi vaõ corrédo búa corda dellas per 
o muro chamado Lefnordefi~, & 
deshi caminh~ do Norte: auendo 
confelh~ com os pilotos Cbijs, que 
lemma, não pareio dali, & leixoufe 
eíl:ar fazendo (en comrnercio com 
dobrado proueito do que; fe fez em 
Cantam. Porque como aquella par-
te não he tão fregu encacla dos mer_. 
cadores, v~lem as col!lfas da propria 
terrà pou~o,, &. as de fóra muito, E 

~ • • OI 

J 

' j 

; . 

Foi. so: 
nefie mefmo tempo cfpedio·FcnJâO 
Pernz' a Duªrte Coelho, por dlar já 
de todo prefl:es, pera leuar noua a 
Malaca como fora recebido o em .. 
baixador que l·ooara, & tinha a.ífe1) ... 
tado paz com os gõuernadóres de 
Cantam, & como noífas coufas .e-
ráo mui bê recebidas naquellas par .. 
tes. O qual Duarte Coelho(fegundo 
atras fica)chegou aMalaéa na fim de 
Março do anno ·de dezoito: & efia 
boa noua que trouxe, .<?aufou a.rmar. 
o .capitão & officiaes bum junco,pç 
ra irá China, & afsi pera dar noua a 
Fernáo Perez dos trabalhos, em q a':"' 
quella cidade eíl:aua por caufada guer 
ra q lhe elRey de Bimão fazia, como 
pera vir carregado de munições' & 
mercadoria .Fernão Perez fabédo per 
Iorge Aluarez capitão defie junco, o 
efiado de Malaca, por fer coufa tão 
importãte:mãdou logo per terra cha 
mar Iorge Mafcaren,bas á cidade 
Chincbéo, onde fol.,l be que efiaoo,' 
&nao partira pola razão do tempo, 
o qual teue logo efterecado per po .. 
fta que naqudlas· partes tambem. v-
faõ. Sômente os correyos çm lugar 
de .corneta,coJTio vfaõ os no!Ios,tra-
zem o peiwral do cauallo çheyo d~ 
mt1ytos cafcauêis: afsi pera ferem co 
nhecidos, como pera com o rugido 
daré e[pirito ao cauallo em feu çur-
fo, como coíl:umáo os Cafl:elhanos 
da villa deXerez,pera .correr melhor 
a carreira. Chegado 1 orge Mafcare-
nhas onde Fernáo Perez eíl:aua,JJ~O 
teuc elle maes gue fazer, que man ;-: 
dade ef pedir dos go_uernadorts 'de 
Cantam: dos quacs tinha 11oua co .. 
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mo lhe era vindo'rcc·ado do feu Rey das armadas d,elRey d~ '.Bintatri. Em 
·que podia mandàr o embaixJdor · companhia do q~1ai dle eórrou em , 
Thome Pirez a elle.E ante de fua par Malaca• mui prof pero em hoúra & 
tida em Cantam & na villa de Na.n· . fazenda, coufos qt1e pouc~s vezes 
r6.i ~omo naquelle t'9orto d~ T~m~n . juntamente fe co11feguern: porque 

' ern que elle eH:aua, mandou Fernª.º. ha poucos bom és qu~ per feus tra-
. Perez lar_1ç;:ir pregões gue. fe qu~na .. balhos as mere;cém, pdo rriodo que ·, 
, _-partir, que [e ouueífe .Peíloa. ~ue de, Feniáo P.erez naquellas partes as ga-

algum Portugues teueíle· recebido al nbaua. 
· gu111 danno, ou lhe deudfe coufa al-

gúa,. vieiTe adle pêralhe , 11.'1and~r fa~ 
tisfaze1~ rudo: a qual cou~a fo1 mLil 

, . · , louuada dos namraes, · & nuuca en-
tre elles viíl:a,& -ouueráo [ermos ho- . 
rnés de mui~a verdad~,& juíl:içJ.Par 
tido Fem:io Perez com toda fua fro-
ta no fim de Se~tembro do anno de 
dezoito & fei1do tanto auante corno 

CAPITVLO IX. 

f- 'De a{~uas coufas que paffe-
r ão em /Walaca, er.11 quanto 
do~ Aleixo de Jldenefes efte-
ue n,ella. 

, . 
· ailbaAynam,onde[epefca aljofre, f~ ~(\) ChegadadeFern~o .Pe~ 

<]Ue he.junro de húa pohta d~ rerra ~W ~~l~ rez ~Malaca, foi m_m 
da China, quando querem entrar na t, · \~ feíl:ejada de rodos, nao 
enteada Cauchinchina : com tem- · ~ e-<:._ ~ ~ fômenre por as coufas 
po fe perdeo delle o nauio fanto An- e q leixaua feito na Chi- , 
dre,,capitáo Pero Soarez com certos . na em fauor no!fo,por fer te~ra mui . 
Portuguefes ~ E defpois ·quando Si- proueitofa pera os que eflauão 11fl-
n1áo d' Andrade irmão delle Fernão · quella cidade Malaca,& retorno que 
Pere;z foi á China ( com,o.,fe a diance vinha a muitos dos .que Eernão Pe-

··vc;rá ) : os Chijs lhe entregarão dl:e rez ali lei.xara, por mandarém fmrs 
..,. Pero Soarez, &_os Porruguefes qm.r tnetcadorias em os feus nauios:. mas 

forão ter á cofl:a perdidos . Fernão ainda porque ·vinha ~lle mt.li proui-
Perez feguindo fua viagem, guai1do do de muniçõ(O:s de toda.a forte pera 
entrou no dheiro de Cingâpura , q as necefsidades que aquella cidade 
he na cofl:a de Malaca, per onde en- . tinha, de que fe elle aprouera pelo . 
tr;lo os que vem daquellas partes: recad.o gue lhe Iorge Aluarez,leuou 
·ac}1<:>u Diogo Pacheço com húa ar.:. do eíl:ado em ·que clla ficaua. ·E cla-
mada., que dor;i Aleixo de Mendes quella viJgem náo [ômente á feito,-
maridara em guarda delle ~emáo ria de Malaca, mas ainda a t9dolos 
Perez, efperando que por razã~ da qne leu,arão feus empregos naquella ' 
monção do tempo pod.ia fer ali a- armada, fezerão µmi groffa fazen-

. flº~L: m~s,,& ~c~e~~~ algúa afron~a ~a: afs~ ~5! qu~ fe ga~J~e~ r11aCbióa, 
co1110 



Liuro· S egúndo. l ; Foi. .5-r ./ 
como.no retorno em Malqca. Af- . Lopez, ~odauia p~r náo têr cau(a qe~ 
fonfo Lopez d' Acoita cot? todolos ·. fe .ínaes qneixar, . nem t~r que temer 
officiaes dei forrale:za·, & a(~i Duarte daqu ella parte ráo vizinbaJ ordenol!l 
de Mello capi.táo do marJ & os ou- dom Aleixo que o ·mefmo: Affoi1fo . 
tro.s que ,auião de-ficar por morado- _ Lopez foffe per peffoa com a gente 
res em MaJaca, ante da vind~ delle necdfaria. i;: p~fio que elle fe efcufa-

. Fernão Perez, rinhão pedido muito · ua por ca~1fa da m_enagem que tinha 
a dom J\~eixo que oul:leffe_ por bem . dado d~ forraleia: dõm Aleixo que 
de i~·em dar hú~ viíl:a á força, que o lha t~mara,a. ouue por leuamada na-
capitáo Ciribiche tinha feiro á entra- quelle cafo: & elle <lom Aleixo iiáo· 
da do rioMuar, donde lhe conL1,pe· . _fo.i a i~o, P?r trazer per r.cgimento · 

. ralhe desfaz~rem aquelle couil : & deLopo ~oai·e·z que por nenhu_m ca~ · 
ifro ame que dom AI.eixo fe partiíle Jo fai_íf e de Malaca,, póis 6 não eriuia.: 
.p~ra a India. ·O qual requirimento ua a maes,que a prou~r das defordés 
lhe dom Aleixo não conceJeó, por- della~ de que atras efcreuemos.Nem 
que def poi.s que elle-chegou ,áquelia men.e>s f ói Fernão Perez: porgue não 
.cidade,cdfara o capit.áo Ciribiche de / auia de ir debaixo da capitania de Af 
vi'r qar os rebates, que ame dauà á ci fonfo Lopez~ po~s não 1~ o rriefi.no 
dade, com fuas lancbár'as : fôm ente dom Aleixo. Fit)alrneÚte foráo cotn 
com elle dom Aleix~.-mandar . pór .Affonfo-Lopez d'Acofia, dom Tri-
iria boca do rio Muar húa galtJ & al- fiá.o de Menefes ~ dom RoÇJrigo da 
gús calaluzesde remo,& iíl:o bafl:aua .· Silua,Joni Manuel f~u irmão, Alu_a- . 
p~ra ter aquelle Mouro çercado, fem rode Soufa, Francifco Pereira, Duar-
lhe poder vir m.antimenrÇ> de fóra, te Furtado, lorge Mafcarenhas, Ior .. 
tom -que lhe perec~ífe a.gente á fo... ge Botelho, Duarte de 1\:ridlo · capi-. 
111~. Porem porque Fernão Perez e- tão mór do mar, Diogo Pacheco, 
ra vindo da. China, & alem da gente · Manuel-Falcá.o, Pero de Faria, Antó- · 
que tr'oux.erJ, tinha prouida a cidade nio Lobo F~lcão, & ·om:ro~, .que !áo . 
com _mpit~S munições; & Affonfo . por capitães de calaluzes, & lanchá...:. 
Lopez fe aqueixaua. a elle dom Alá- . ras: & Jorge Mafcarenbas que vier<;t 
xo.qoe fe queria · partir pera a, India, da China em ofeu Í1a~io,qu~ era fõr_ 
& em fu~ companhia Férnáo Perez, te, & may0r que as oonas vehs, pe"'" 
(om.os quaes auia d.e ir muita gfae, ra ~om elle poderem abalroar com .. 
. & elle ficaua co1n a guerra.á porta_, a tranqueira da força, que efüiua na 
'qúaíí querendo encarregar fobre elle borda da aguoa:~ comi elle feriáo a 
tlomAleixo qualquer coufa,que por ré trézentos ho-rnês Pormguefes'; aL 
ef~a caufa fuccedeqe:. chamou dom 'lê de algús principáes Màlayos com 
'Alei:co a ·confelho todolos capitães, gente da.rerrJ.Cbegada efta frota au . 
&·notaueis ·pGífoas; & poíl:o que to- rio Muar, · f~i . a ~épo quea m_arécd-
~os ~ão eiáo ~e~~ .~~t~ d~ ~ª'oni~ meçall~. de!~~~~~ar , ___ ~ _. defc~b1 ·1~n 
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··búa gro{fa dlacada~ cõ que os Mou meter a forq.leza: foráo de noite to-
ros rinbão atraueílado o rio hnm bõ do~ chama~os, & afSi os maes prin-
efpriço da fo,rralez'0: &1 porem não ci paes capiráe~, & fidalgos á gale de 
tão oerto que com J noffa.arrelharia Affonfo Lopez d' Acoíl:a,a canfelho 
eib tpode,ffe receber danoo.

1 
Affonío fobre aquelle feirn. O qual no pare-

Lopcz quãdo vio que não podia paf- cer de algús. [e ouue por rão duuido- 1 

fora eíl:acada em a galê, e~ q i:a, né fo,,por. 'muiras razóesL1ne derão,quão 1 

menos o nauio de Iorgc Makare- focil parecia a outros de contraria o~ 
nhas,que era o mayor, em o qual le- pinião: entre· os quaes era dom Tri- 1 j 

. uauáo muita artelharia: furgio á qué Hão de 1'v1ei1des, ·a quem o cafo pa· 1 [ 

tfaeíl:acada com toda a frota.Alua.ro recia maes leue,que a I.órge IV1afcare. 11 
de Soufa filho de NiCola9 de Soufo, nhas, & Affonfo Lopez,que o auiáo 11 

· & cunhado delle Affonfo Lopez d' por'mui duuidofo.E não era muito 1 I 
Acoíl:a1como era mancebo de atê de parecer eíle cometimento facil a dó i [ 

zoito annos de animo gener,ofo ,que Triíl:ão, porque como o a ROO. d~ 
. d~[ejaua ganhar honra naquelle feito, .,quinhentos & oito, quando dc:m 1 I 
em hum cala luz, em que leuaua [et- João de Mene[es[eu tio irmão de fell 1

1 

· te Porruguefes, paífou alem da eíl:a · pae, fa:io na praya de Arzilla laf?çar 1 I 
cada, & foife por.diante da fortaleza. elRey de Fez fóra da villa gue tinh~ 11 
Affonfo Lopez feu cunhado quando tomada, elle dom Triíl:áo foi o pri- 11 
ovio afsi defrpandado,& metido em meiro homem que pos os pés em 1 j 

tanro perigo, porque da fortaleza ~i- terra, & ~peito na boca 'das bom~ 11 

rauáo com efpingardas: ma.ndou de- bardas dos Mouros: tinha pera íi 11 preífa a Iorge Botelho que em hum que menos feria cometer aquella tri 
11 calaluz~ em que 1a, o foífe recolher: queira de Muar. Porque a· differença 

mas por muita diligencia que Iorge que auia da pr.aya de Arzilla á tran- ' li 
Botelh? ni{fo pos , quando o reco- queira de Muar, he a que póde a1:1er 
lheo, eft~ua ferido dos tiros de den- de bun1 leão a bum .gato, poíl:o 1 

tr~,de que logo ·morreo em Malaca. . que tem a me[ma figura, & natu· 
1 

Iorgc Botelho por lhe parecer gue e- . reza . Câ fegundo afhrmáo homés. 
f\:a~a maes prdtes, pera quando ao que. fe acharão em l~onrados fdtos, 
outro dia pela manhaã ouueílem de dous ·viráo que tinhão a m,ortc an- . 
dar na fortaleza, leixoufe ficar den- te ós olhos, d~ quem ·os cometeo: 
tro da eil:acada: ao qual outros ouµe- eíl:e do focorro qe Arzilla, faindo 1 

ráo enueja, por [er lugar de honra,·& erp 1 pequenos batêis en1 hum recife ' 
forão[e para elle tres ou quatro capi- de pedras, onde queb.raua o mar da 
táes de calaluzes. E eíl:ando elle, & cofia braua, & pondo os pês em 
os outros comenres,cuidando terem terra, punhão o roího na boca das 
bom poilo,pera quando vidl~ a ma. bombardas: & oo.rro focorro quf: 
~~~a manhaá; e1n que aujâ~ d~ co- em outra tal cofia & recife ~ez do~ 
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Henrique de M~nefes~ fendo gouer- dos capitães _que Affõfo d' Alboquer 
nador da Indi~, C]Uando, focorreo á que lá mandar3 (como atras efcreue-
fortaleza de Calecut, dlando nella . mos). E nellas mui dheitamente pe-
por cap_iráo .do~ Io~o de LimaJ co- dia eíl:e Rey ao gouernador, & capi· .. 
mo a híil:ona cotara em [eu tempo. tão de Malaca, que mandaffe lá na-
Afsi que desfeita eíl:a ida de Muar em uios & geme, pera fazerem húa for:.. 
pedias, tornaráofe pera Malaca com taleza: obrigandofe elRey a roda a 
menos honra da que leuaráo: com a defpefa, que fe niíl:o fezeífe,por defe ... , -
qual coufa dom Akixo não tinha pa jar muito ter amizade, & commer-
ciencia, lembrandolhe quão pefada- cio com elRey de Portugal, & feu.s 
mente cqncedera aquella jornada, o vaífallos, efcreuendo tambem Fran-
cafo da qual elle auia por rnayor de- ~i[co Serráo muitas coufas daquellas 
faíl:re,que fcr cometida a fC?rtaleza,& rlhas, & quão proueitofa coufa feria 
virem os homés bem fa.ngrados fem auer nellas húa fortaleza noíla, dan-
vittoria algúa. Mas parece que não do pera iífo muitas razões. Finalmé .. · ,, 
quer Deos que nefies cafos ?a vitto:- te domTriíl:ão fo parti o pera aquelle 
ria contra os imigos, os homés vão negocio em hum natlio, ein que Ie .. 
inui confiados em fuas proprias for- uou cincoenta homés, & dous jun-
~as: fômente na efperança de fua a· . Gos de mercadores de Malaca; a via-· 
juda. Donde vem vermos cafos co" gem do qual efcreuemos em feu lu-
1netidos per tantas & taes peffoas, . oar. ElRey de Bintão per algúsMou-
que· no juizo dos homés parece não ~osJ que da fua mão tinha em Mala-· 
~mer coufa que lhe poffa reíiíl:ir, & ca,foube que não cometerem os nof 
tudo fucccde ao contrario: & ou- fos fua fortaleza na ida quefezeráo, 
nos em que tudo fica na mifericor- fora 1naes por paixões,~ diflerenças, 
dia de Deos, & fuccedem prof pera- que ouue entre os capitães da frota, 
mente, como aconteceo nefia tor- que por outro cafo: & que dom A-
nada a repetir dabi a poucos dias.Dó leixo de Menefes que ali efi~ua, era 
Aleixo paílàdo eíl:e cafo, qúe elle a- fobrinho do gouernador da India,& 
uiá por proprio feu , determinou de trazia os feus poderes_, & efiaua tâo 
mandar a .dom Triíl:ão de Menefes inclinado contra os capitães,por não 
ás ilhas de Maluco, como lhe Lopo cometerem · ~ fortaleza com as pai-
Soárez mandara: & fuccedeo ainda xões que teuerão entre fi,gue lhe pa~ 
pera o elle fazer melhor, chegarem recia ante de poucos dias elle em peC-
JUncos da Iauha.Em os quaes!vinhão foa com quanto poder auia na cida .. 
cartas de Maluco pera o gouernador de, auiáo de fr outra vez fobre fua 
àa India , & capitão de ?vfalaca: as fortaleza. ElRcy tanto que foi diíl:o 
quaes cartas mandaua elRey Boleife íabedor, como era fagaz,& mui pru~ 
de Tarnáte, hum das ilhas de Malu- dente em fcus negocios, coníideran-_ 
~?'- & ~ranc~"Ç~~ -~~!rã?,, que e~~ ~um do a maneira que teria pera abran:.." 
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dar eHa fu ria de dom Aleixo , deter-
minou àe lhe mandar· cometer al-
gum modo de paz. Porgoe fabia q 
partido cl le pera a India, pera onde 
eftaua de caminho, fegundo lhe di-
ziáo, em cuja companhia auia de ir 
Fernão Perez, & mlllta da géte que 
viera da Cbina:com· a que ficaffe em 
Malaca) def pois da fua partida, dle 
fe aueria bem. Com o qual fuóda-
111ento mandou algús recados a dõ 
Aleixo : pedindolhe que mandaíTe 
algúa pe[oa a elle, pera r praticar fo_ 
bre el1e negocio. E como lhe foi a-
ceitado per recados q farão & vie-
ráo,, ouue dom Aleixo, & Affonfo 
Lopez d'Acofl:a quaíi por 1cabado 
tudo, & que fômente fe decinba,por 
e!Ies não concederem algúas .coufas, 
qoe elRey delles queria em modo 
de fegurança, pera q elle pedia von~ 
.tade do proprio gouernador da In-
dia: ln.oHrando defco11fiar, fem võ ... 

- ··- • -· • . ··- - . • _, . .,J 
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rade delle aq~eUe negocio ficar fe, 
gnro}ndo iíl:o a fim de o dilàtar até 
fr chegar a parrida de dom Aleixo. 
O qual parrido na monção, trazen-
do comfígo Fernão Perez com al-

. gús que com elle vierão da China: 
ficou o negocio quafi cn1 modo de 
treguoa,aré elle mandar cófirmação 
do concerto da paz,. guc elle elRey 
de Bintan1 queria: tendo elle no pei~ 
r.o guardada a traição, que posem 
obra ante de pouco tempo,como [e 
verá. E porque quando dom Aleixo 
chegou á IJ.1dia, Lopo Soare~ em 
e begando de fazer a fortaleza de Ce.i~ 
lão,a entregára aDiogo Lopez de Se 
quc:ira,o qual gouernaua já : he ne-
1;:diario que nefl:e terceiro liuro,que 
ora queremos começar, entremos 
com o oouo gouernador, ef creuen"': 
d~ ~~ ~~?fa~ de (e~ !em po. . 

LIVRO .. ) 
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ASIA DE IOAO .D·E BARROS: DOS FEIT.OS Q_yE 
· os Portuguefes fezeráo no defcobrimento,& conqui!h das terras & 

mares do Oriente : em que [e conrbem parte das coufos ,que 
fe nelle fezeráo,em quanto Diogo Lopez de Se~ 

queira gouernou aqueilas 
partes. 

![Capitulo 1. (omo elRey d01n .lvfanuel o anno de qrúnhentos f5 
dez.oito mandou por capitão gerai, f5 gouernador da 1 ndia a r ' 

:JJ iogo Lopez. de Sequeira. 

~ O R que Lopo Soarez 
. ~ nefie anno de quinhen-

tos & dezoito acabaua os 
rres annos, que elRey dó 

Manuel per ordenanç·a qniz que os 
gouernadores das partes da India re-
fidiíl'em nella, & afsi todolos capi-
tães, & officiaes das fortalezas que 
ndla tinha: mandou fazer húa grof-
fa armada, pera ir Diogo Lopez de 
Sequeira,almoracê môr do Príncipe 
dom Ioáo feu filho, & alcaide môr 
da villa Alandroal, filho de Lopo 
Vaz de Scqueira,que teueraa mefma 
alcaidaria. Ao qual Diogo Lop€z el-
Rey otme por bê dar dl:a gouerna-
ção da_ Incha, pola experiencia qne 
tinha de foa peífoa:não fôtnente qn 
a viagem qne fez a Malaca, ciuando 
a defcobrio, ( fegando efcreuemos) 

- mas ainda em outras armadas fobre 
n1ar, & principalmente na villa de 
Arzitla.em Africa, onde eíl:eue por 
capiliâo_'. E porqu~ com· Lopo So~rez . .. 

. . . 

acabauáo tambem muitos capitães; 
& officiaes os rres annos que aoiãa 
de feruir, & por efia caufa conui-'. 
nha iré outros , que os fuccedeffem,1 

& gente de armas perá defenfaõ da~ 
fortalezas,pola muita que era faleci-: 
da: mandou elRey aperceber noue 
velas pera mil & quinhentos ha"'.'· 
més: de que efl:es erão os capitães.1 

Dom Ioao de Lima, que fa per~ 
fernir dRey de capitão de_ Calecur, 
Rui de Mello filha de Fernão de 
Mello, pera capitão de Goa , dom 
_Aires da Gama l?era capitão de Ca-
nanor, Garcia de Sá filho de Ioáo 
Rodnguez de Sá, Lopo Cabreira pe~ 
ra alcaicie mór de Malaca , leão Lo-
pez Aluino pera andar na cofia. de ' 
M dinde pera Sofola,Pedro Paulo. fi-
lho de Bartholomeu Forlétim, Ioão 
Gomez Cheira-dinbeiro,peraas ilhas . 
de Maldiua . Aprecebida dla fro .. 
ra, parrio Diogo Lopez de Lisboa, 
a vintefe~te do iues de Março defte, 

anuo . e _ _,;,,_.. 
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anno de dezoito: & com bóos tem-
pos que tene, chegou :i Moçãbique. 
E:mtequechegaíleaquina paragem 
do cabo de Boa-efperança , hum 
peixe deu húa ~ncontrada em a nao 
de dom Ioâo de Lima ,que cuidarão 
algús no eíl:remecer que ella fez,que 
dera em algum penedo : & acodin-
do logo á bomba, parecendo que _ 

· podia a nao fazer aguoa, virão que 
não fazia: maes} que a ordinaria. Po-
rém defpois em Cochij dando pen ... 
dor á nao, acharão metido no co-
fiado della hum focinho de hú pei-
xe, que Íeria de comprimemo de 

- dous palmos-& QJ.eyo,agudo na põ-
ta, & preto & duro , á maneira de 
corno das alimarias,a que os Gregos 
chamão Rhynocero, & nós Ganda, 
como lhe os Indios chamão.Sôrné--
te tinha eíl:e húa differença,éj a cref. 
pidáo da fup~rficie delle era á ma-
neira de gro.íla de forro, & tão dura, 
que o limaua, como faz; húa lima de 
dura témpera. E parece que quando · 
deu eíl:e encontro no cofiado, en-
trou grande parte per hum liame,& 
aa cf pedir barafuftando com o cor-
po,, fez eíl:remecer a nao,& efnocou 
per junto das cachagés : o qual.foi 
trazido por moftra a eíl:e Reyno,di-
zendo fer de hum peixe , & outros 
deoutro. Defpoispaffados algús an-
~1os confirmei fer dü"peixe Agulha, 
como algús diziáo: porque indo eu 
pera o caíl:ello de faõ Iorge da Mina, 
que he na cofia de Guiné,leuando o 
piloto per popa do nauio húa linha 
cõ feu anzolo pera tomar o~ peixes, 
~que os mareantes chamão Albecó-

- - -- - - - · - -- - _ _ ....-; _ _ _ J 

ras, q faõ do tamanho & feição do 
Atú, veyo cairno anzolo bú ddh:s 
peixes Agulha. O guaI anzolo ficou 
metido entr~ as duas farpas das ca-
chagés, com gue teue o peixe, atê q 
ao eíl:remecer do nauio acodirão to 
dos: & fof p_endendo o focinho fóra 
da aguoa, ou (por melhor dizer) o 
bicp, tanto andarão marinheiros có 
6fgas & arpões,que o prenderão per 
muitas partes, & lhe lançará.o no 
gouerno do rabo húa laçada. Final-
mente erão ao arribar maes de vinte 
homés, & repartido defpois per tO-

dos, tinha maes polpa, do que hum· 
touro tem de carne: & o feu focinho 
poíl:o que limaffe o ferro,& foífe da 
feição do da nao de dom Ioáo de Liw 
n1a, era maes pequeno , com o que 
·o outro peixe era mayor: & porque 
ambos eíl:es dous focinhos,ou bicos 
de peixe tiuemos na mão , & o que 
fe tomou neíl:e nauio, af6rmaráo às 
mareantes [er peixe Agulha,nos pa-
rece que també era o outro. Diogo 
Lopez· partido de Moçambique, 
chegou a Goa a oito de Settembro, 
onde fe deteue poucos dias , por a .. 
char noua q Lopo Soarez eíl:aua de 
caminho, pera ir a Ceilão: parecen~ 
dolhe que o podia tomar, ante qne 
{e partiffe pera lá.E fendo táto aaan-
te como Pondarane,foi dar com elle 
Antonio de Saldanha , que ( como 
atras fica ) ·vinha de Ormuz , onde 
in.uernara: & poíl:o que o topou de 
noite, ella foi bem alumiada com o 
fuzilar da artelharia,com q fe arpbas 
eíl:a·s armadas faluaráo,Acabatlo eíl:e 
pr~z~r , f o~ logo A~t~n~o .de Saldha-

. n a 
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nha e.m hum batel"viGtar Dioi:ro Lo~ · feu ofEcio .a t é dell_e receber a entre-o · 
f)ez ,. & ficou Iá com ellc toda ~glla ga, fegundo a elRey rnandaua el.'U . 
noite,dandqlhe çonta,d.Js coufàs· do foas· prouifõe~ com as [9lennidadeg 
efiad0 da India: éj fez aprdfai: 1:nae~ coíl:urnadas : po,r-éj _tinba .Lopo Soa~ 
a dle Diogo Lopez, não fe guercn~ rez húa pronifaõ que gouerna1ffe té 
·do deter pelas forraleias, per que fe d.e todo embarcar. : Defpois da ' 

1 paífou, fômente leixaua os capitães virida do qual,que foi a vinte de Set-
que leuaua, pera reíidirem ·ndlas. térnbro, te l.1e ainda Diogq .Lopez 
Porque fua tençác> .. era ('como diffe- muito primor nas ~omprimeáws '. 
mos )' tomar Lopo Soarez primeiro de honra com elle:o que,.tê hoje náo 

1 que paniffe de Cocbij, pera ir a Cei- , · temos .viíl:o,ante grandes defg·oíl:os: . , 
láo, & ~ mpédirlhe aquella ida: por & .taes, que podiáo bem macular ' 
náó [eJ coufa tão importante nagl\e a honra, não dos g [e embarcarão,;- . 
tern.po é\ fortaleza que 1a fazcr,cot).1ô ( porq~e os maes· deíl:es muita ga-
.omras coufas,q lcuaua d' elRey maes .. riharáo na paciencia do qúe lhe foi 
ehcomendadas, pera. as qüacs lhe feito) mas daquellcs: per cujas cul":' 
conuinha. ag~iite· ~ uaos,queLopo p·as fe partirão bem defcontentes; 
Sc5arez leuaua pera aquelle feito ,Mas · materia certo não.de barões,que en-
os temp.os farão ~aes, que em Bati- · rrão 'em tão grande caufa, como he 
calá o deteuerá0 noue dias , donde " o goci.erno da I11dia. A qual neíl:es-
mandoú recado a Lopo Soarez fô- . aéto·s, fempre lhe vimos aos fcus· 
mente polo eo~reter: & chegou efte nouos goueri1adores l!lofhar bom : 
feu recado a Cochij húa tarde· da ma- . roH:ro,& o contrario aos que fe pa.r-· 
11baá qqe elle Lopo Soarcz ·era par- tem della: & o éj pior he; que quertr 
tido. E pofio que eíl:e recado per nella tnaes foor & fangue verteo po. 
mandado de Diogo Lopez não paf- 'la [emir·, menos .. galardã0 tem. de 
fou ma~s ;:i diante ·, ·ao .caminho foi fells frnitos:quali como q quer [erti-. 
aui[o .a Lopo Soarez da vinda delle da por crua niadraíl:rarde hús , & a 
Diogo Lopez : o qllal elle difsimu- tempo· lífongeira madre. de outros, 
lou> & foi auame com feu imepto, cerw dllro cafbgo de Deos,c.uja call· 
que acabou ( com ó eícreuemos Y. fa he efcódida a muitos~ & a poucqs 
Chegádo Diogo Lopez a Cochij, de[cuberta. Lopo Soarez entregue ft. 
onde foi rect'.:bid com muita feíl:a: India a Diogo . Lopez, partiofo dei 

' teue elle tanta têper~'nç~ & reuerécia Cochij,& veyo per Cananor, ·onde. 
á peíl~a .de Lopo. Soarez, que pão tbmou gengiure, & . dahi per~ eíl:e 
quiz poulat na fortaleza A he o apou- Reyno a vinte de Ianeiro, a,nno de · 
fentamento dos gouernadores : & dezanoue, c'Õ noue naos ca,rregada.s, 
,agafalho1,.1fe em l~úa çafas de Lou- com que chegou a dle. P~reç~' que 
réço Iv1oreno,cn1 ~uanco Lopo Soa- roda a fortuna delle Lc:po Soarez e-
·rez não veyo d.e Ceilão,, né vfou de íl:aua em ir &. ~ir cõ fua froraJ& boa... . 

- ·· _, - --- --- .. '- 1"' ~ - __.I - - - --- -· 
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carga de ef pecearia:porqqe deita vez ' fez corpo de cínc~ velas,em que le-

.; -1120 1 be fuccederáo as e o ufa$ da go- uaua atê cento & feffema _homés ~ 
uerna.nça da India ·~áo profper:imen.:. Diogo Lop«::z, defpsich~dos dl:es ca. 
te, ao menos na ida do m::ir Roxo, . piráes, & prouid::is as coufas de Co-
como· a primeira vçz o ann? de qlii-· chij,parrioí~ pera Goa.: & de cami-

·nhenros & quatro no feito de Paná- · nho vcyo prouendo as fortalezas de 
.ne. Dioao, Lopez ficando em feq go- Calecur,& Cananor, & afsi no leuá-
. uerno_,e~ guanto ali dl:eue em Co- · tamenro de :Ba9calá,onde tinha má. 
chíj,efpedio algús .capitáes per diuer- · dado dom Affonfo de Menefes, to'r- , 
fas partes, p'or a necefsidad~ que .dif-. nando o gouernador á noífa obedi- 1 
[o· auia .: dom Affonfo ·de Menefes encia com pag:.ir as pareas que deu ia, 1 
com tres 'nauios, pera dbr fobre a . & outras fatísfações gU.e Bi~g.o Lo- 1 
barra· de Baticalá, fem leix~r entra;- pez quiz delle,por caufa da rébelliáo · 1 
O.\J foir vela a'.lgúa,áté elle Diogo Lo- paffàda. Chegado D~ogo Lopez a 1 
pez ali [à,& tomar vingança do gó- 'Goá, ,começou logo a entender-em 1 
. uernador da cidade:por dlar aleua~1 - mandar outros càpitáes a di~erfas 1 
t•19o contra ü~s,& não querer pagar partes : o ·primeiro foi Antonio de 

. as pareas, que tleuia. E' afsi ef pedio · Saldanha cõ húa frota de maes qua ... 
a João Gomez Cheira-dinheiro, pe- tro velas alem das, que. trazia 'comfi-
ra ir fazer húa fortaleza nas ilhas de go, pera al1dar tia cofia qe Arâbia, ' 
Maldiua: onde elRey- dom ~nuel & dahi vir 111uer11ar .a Ormuz: & de 
mandaua.que ell.e ficaíTe por capitão.- · caminho paHar pela coíl:~ de Dio:, 
N-o qual rempo . rambem .efpedio· onde fe au ia de deter, efp~rando· as 
Chriíl:ouão de So11fa com búa arma- nabs de Mecha pelo modo gue fez, 

·~a de tres velas: elle em búa·galê,& ·quando Lopo Soarez .o enuiou. E 
em dllas carauellas Rui.Gomez d~ A- .afs.i mandou Simão d' Andrade pe-
zeuedo d' Eluas, & LourenÇo . Godi- ra a China . c6m certos nauios.: ao 
nho. Ao qual (e auia ·de ajt,mtar qual elRey dom Manuel pr~ueo de 
João ·Gançaluez de Caíl:el- bran- cá per [eu . aluará da capitani~ 1nôr 
co, que com tres foíl:as cllaua. fobre daguella viagem, defpois gue vieífe 
a-barra de Dabu.l por n~andado de · feu irmão Fernão Perez d' Andrade. 
Lopo Soatez: polo . que ali paílàra O qual a efie tempo er~ já, cbega-
dom loáo de Moni:oy por cablfa de doá India em co panhia· de dom 
Alnaro de Madureira,que andaua lá-· Aleixo de Menefes,que (como atras 
çado com os Mouros (como atras fiq) 'partirão de Malaca·: nas cofias 
·efcreuemos).:.& de caminho auia eHe dos ·qllaes veyo noua com.o ·os ·co-
Chriíl:ouão de Soufa leuar de: Goa rnerimentos de paz, qne elKey de 
dous catures,que lhe auia de dar R.l!li Bintarn mouera, tudo fo,rá fimu la,.. 
·de MeHo capitã.o della1 como deu: ~çpes até fe ·dõ A,leix~ parcir, & qu~ · 
~?m q.ue elle .ChriO:ouã~ de S?uf~ yiera fobre Malaca cõ'grappe poder. 

· - · · ~qual 
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A qua.l rn,etera eín grande·rrabalho, O tempo que dom 
&·qucfic.aua cm h1LÜto mayor, a~i Aleixo de Menefes 
por.eílar desfalecida. de mantimç:~1- pareio de Malaca, 
tos,co ;no de geme, & dfa pouca . 6caua a cidade no 
queauía, era toda enferma:por cau- eíl:ado q diífemos, 
fada qual noua, & afsi por aprouei- & peró que com 
tar Amotüo Correa, com q~e tinha · efperança de paz, fegundo elRey ?e 
razão.de parente[co,elle lhe deu húa Binram íim.ulaua, com as ta9tellas 
nao & hum nauio, que foíle a Ma- que niífo m.oftraua ter~ leix,óu.a dó 
·taca com algúas prouifoés que de lá Aleixo nfsi fortalecida, <jüe pode [6 .. 
p~diáo. Onde o ~apitáo Affonfo Lo- ' frer o i1npeto da vinda d'elRey, que 
pez d' A coíl:a lhe daria m.'.res d?u.s dahi a poucos dias per terra ·& mar 
juncos,com que ,foífe a Pêgu aílen- . a veyo cometer. Per ~erra com maes 
rar paz &.tratto com o Rey delle:& de mil .&.gurnbent0s homés co1u . 
carregados os jt1ncos & nauios de muitos elefantes armados : & .per 
nlantimentos, por ali · auer grande mar com feíf~nta lancháras1 & cala. 
copia delles,os en~iaífe a Malaca,pe- luzes,nauios mui guerreiros,& l.eues 
ra prouifaõ della, & elle carregaífe no remo. Chegado húa manhaáfu- . 
a nao de outras mercadori~, que · bitamente com. eíl:a frota & exerd..: 
tem valia em Ormuz, & as leuaífe to, pos os noífos em grande confu.'. 
lá. Mas Deos ordenou ep:à fua ida faõ, & trabalho : porque na forrale-'. 
de outra neira maes em fauor das ze náo-aueria maes que até duze11t99 
coufas de Ma~aca: pera entendimé:. homés, muita parte delles doente~ 
,to das quaes,conuem dizer primeiro de febres, & outras enfÇrmidades~' 
o que fe nella paífou,defpois da vin- · que fe gêrão da corrpp~áo

1 

dos· peíl:i-
da de dom Aleixo. "' feras ~tes que a terra tem, por razá o· 

de feu íitio. Porém · como a honra 
& a vida nos tãâ conflitos, ambas 
[e anir:ião pera [e defet!der: foi efia. 
vinda q' elRey de Bintam quafi. h'-!s.n,_ 
aziar , pera ef quecerem todalas fe-
bres, de l'!Janeira que a h1uitos não 
lhe vie~ão maes, & todos cobraráo 
força pera [e leuantar , & vefl:irf)lll 
as arrqas' ~ Affonfo Lopez ame defia 
vinda d' elRey , tinha rep3Jçida ' a 
vigia·& guarda da cidade em dlan-
das :. & eíl:as em capitanias, per eira 
maneira. Na_ par.te dq pouoaçáo 

.:cha·lnada Ilher;em duas eilqncias fei~ 

CAPITVLO. . II. 
r . 

-!{'Do qHe fe pajfou e'!' Mala-
Cd, d~fois que dort; Aleixo de 

~ Mene(es fe partio:afsi no cer-
co que ih~ . e!Rey. d~ .Bintam 
pos, to.mo n.a. 'Vtttoria_ que os . 
noffos ouuerão na· ida do rio 
Muar, tomandolhe a for ta/e-

·za que ali .tinha feita na en-
. t'r ada cf o rio. 

~ 
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' 

. t~S 
... li;.:~- ' 

) 



): 

1 
. ( J 

<])a Terceira Decada · ) J 

tas fobre a caua, efiauâo· Francif co -
Foga_ça~ & An4re Pdfoa : '& no ou-
teiro; que eíl:â fobre a no!Ta forral~~ 
za, onde defpois Duarte Coelho fu-
dou húa ermida da vocacáo de noL . ~ 

fa Senhora da Graça, .eíl:aua Iorge 
Botelho d~ Pombal, & os Portu-
guefes cafadós na terra, onde cha-

. mão a Bato Chil?ª· E na ponte, que 
atraueífa G ri<? per onde vá~ á po-
uoação granqe· dos Mouros,, que he 
comra-Vpij, guardaua Ferná.o de Le-
mos : &·a guarda deHa mefirla po-
uoaçáo, que tambem eH:aua cercada 
decaua,per que entrana aguoa,(in ha 
elle Affonfo Lopez en~regue ás pnn 
cipaes cabeceiras ,dos Mouros,& Gé. 
tios que ~di viuiáo : a[si como ao 
Bendára,ao Colafca~, ao Tarnungo; 
&·outros : todos offerecidos a mor-

. rer por fua cafa~ mo_lher1 & " filh-0s: 

.cá tinbáo por cerró,fe elRey de Bin-
6'm entraffc; a cidade,náo auer de fi-
car algum com vida, polo odio em 
que eH:a:ua com elles. Do mar tinha 
cuidado Duarte de ~ello capitã~ 
môr delle, com os outros capitães, 
que eráo dom Rodrigo da Silua,Fer-
não Figueira,Diogo Médez, Gabriel 
Gago, Carlos Carualho : & e1le Af-
fonfo Lopez ficaua pera aéodir ás 
cf\:ancias da terra, onde ·viffe maes 
11~cefsid~sf e. Chega~o el~ey húa 

a duas naos de mercadores já defcar. j 
regadas. E e.orno a primeira.noticia, 1 

que os noílos teuçrão deíl:a. vinga j 
d'elRey, foi a mqfha da fua arma- 1 
da do.mar, já quando punhão fogo l 
a eíl:as peças : todos naqu_elle pri- j 
me iro fubito da viíl:a acodiráo á pra- J 

ya, cuidando que queria poyar em 1 

terra. · Por~m quando elles nas co- J 

il:as..ouuirão hGa grita de Óutros,quc: 1 
fairáo do mato, onde eíl:a1Jáo lança- J 

dos em c1lada, & rem~r.iáo ás eíl:an- f 
cias que diífemos ~ leixou Aftonfo J 

Lopez d' Aco"íl:a ella parr.e do mar l 
entregue a Duarte d.e Mello, ~que a 1 

defen:ieíle,& com a outra ge_nêe or- l 
denada ás eíl:ancias acodio a elles 1 

. , 1 

onde já achou Mouros da cidade, 1 
que lhe defendiáo a fubida. E poíl:o 1 • 
que eftes imigo.s da tjlada naquelle 1 
primeiro im peto oufadamente co. J 

n1eteráo as efiancias, e o quem J 

nellas achou fraca deféfaõ,por fer da : 
gente: da terra : tanto gue ps nc;>ífos 1 

chegar.ão, afsi lhe poíerão o ferro 
de vontade, gue os fezeráo decer 
dos lugares das ef\:ancias, oiide ri~ 
nhá'.ó íubido, anendo entre dles húa 

· - tnanhaá,(co1nó diffemos)foi a tem. 
po que a marê era vazia,~ çs i1of-
fos na ios eíl:auáo quaíi todos nava~ 
fa: que ca_~f~u terem_ os imígos lu__.. 
gar pera por fogo a hua galê no fia 

-ddemmaíl:eada,qu~ eíl:aua pera fere- · 
~1~uarJ po~_[e~ j~ ~~.~ !~!~a.,~ ~f~~ 

. cruel competencia á culta do fa? .. 
gúe & vida de muitos, afsi ás lança-
das, ef pingardad~s, como com al-
gús berros encarretados~que Affon-
fo Lopez mandou trazer aos luga-
res de mayor perigo, que varejauão, 
& defpendião bé de pelouros. D_u-

. arte de Mello com os outros capi-
tães, por caufa da mar&, deteueráofe 
hui~ bóm pedaço prime~m que na-
daílem, pera ir cometer os_imigos: 
& ~a~~? qu~ .~C>me~aráo def parar 

nellcs 

.. 
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nelles fua artelharia, defaoarelharáo 
J. 

tantos, que lhe conueyo a elles alar~ 
aaremfe hum pouco, com q.ue os 
~oí1os teuerão tempo de apagar o 
fogo,que tinháo poH:o. M;:is não foi 
eíl:e negocio t.áo leuemente de fazer, 
que primeiro. não cufiaíle vidas & 
fangue dos noff os: porque Gabriel 
Gago com quantos leuaua na foa 
lancbára, [e afogarão per defaH:re de 
lhe íàlt::ir fog~ na poluora, Cem po- ' 
der [er focorrído, c.1uando a lanchá-
ra (e abrio, por todos terem ran to 
que fazer em fi, que não podião ÍO-
correr aos omros. E a Diogo Men-
dez capitão da outra, húa bom bar da 
dos imigos lhe leuou ·a cabeça fóra 
dos hombros,6cando o toro do cor-
po em pê. Finalmente afsi no mar 
co1no na cerra, os noffos teueráo 
tanto g fazer per ef paço de tres horas 
que durotl aquella foria, que fe con- -
tentarão .com ficar cm poífe do feu, 
recolbendofe os imigos aos Iugares, 
~elegerão pera [eu al'ojameóro. ·os 
do mar, pera a ilha grande, que e1H1 
defrõte da cidade_,& os da terra qua-
fi á viíl:a das eíl:ancias, fazc:ndo[e ,to-
dos fortes_, como goem vinha deva-
gar, & afsi o fezeráo: porque clRey 
pe'r dezoito ou vinte dias continuas 
teue os noffos cercados , dandolhe 
per muitas vezçs duros & fo1tes cõ-
bares,, que os trazia mui canfadós 
afsi do trabalho , como da vigia & 
.necefoidade de mantenedores , que 

. lhe começará.o falecer. Mas aprou-
ue a Deos que cm rodo dte tempo 
os imigos acharão nelles tanta reíi-
1fiencia ~ & ouue r;ntro elles tantos 

. - - -· - - L . -- - ·-•·-

l, 

mortos , & feridos~ -que vendo elRey 
qne recebia maes danno do que fa: 
zia_, & qne os no{fos começauão Jª 

.tornar tanta oufadia contra elles_,que 
o iáo cometer : temendo que íalraf-
fom com ellé dentro no feu proprio 
arrayal,búa noite o maes caladaOlé-
te qne pode , fe parci9 · rornando(e 
ao Págo, donde viera. Na qual vin .. ' 
da po(~o que deu muito trabalho 
aos noífos, & delles morreífem de~ .. 
zoito bomés, afsi no mar como na 
terra, de que os principaes forão os 
capitâes, que nomeamos : dos imi-
gos fe Coube forem maes de-rrezen-
tos & trinta~ & hum grande nume-
ro de Íç:ridos: com que elRey entr,_e · 
os Mouros, que viuiáo en1 Malaca, 
perdeo muito cr~diro,vendo q defl:e 
feiro em que elle pos rodas füas for_. 
ças,& os noffos.eráo poucos,& mlili 
debilitados nellas, -por caufa da en-
fermidade & fome, _que p.adecião.: 
em todolos combates fempre leuo1:1 
a cabeça quebrada. Elle como tem; 
eH:a expcriencia , que roíl:ro por ro-
frro nã9 podião le,uar o 1Tlelhor del-
les, por pelejarem como ge1ite gue 
não tinha maes faluaçáo que o feu 
braço, determinou tornar á guerra, 
que lhe ame fàzia , por fe acha~ mt-
lhor delb ,·mandando fuas lancbá7 
,ras correr·a l\,Jalac,a, & a faltear os 
jUncos, que a dia ~inhã(). E algúas · 
vezes per terra maod~ua\-ente, que 
cometíáo as tranquciras,con1h:ite,n:. t 

~ - . 
doas de dia & de noite., & como a~ 
cb~mio defenf~õ, tornauãoíe reco,..~..__ 
lbcr: parecendolhe qqe . ~J.gum ~i~ 

podiá~ to~~a~ ~5. ~?~º~ def cuidd~:, 
1 $~ _.9 j 
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' dos; Ou ao Ínenos pera os canfa"r 
tanto, q entre eH:e trabalho da guei-
ra,enfermidade da terra,& fome que 
lhe fazia padecer , defendendolhe 

' \ 'trazerem mantimentos . : os podia 
din1inuir, de maneira " que não ou;.. 
Úeífe quem defende!Ie a cidade;& [e 
·vieffe meter nella. Per~ confeguir o 
·qual effeiro,tirou da força que tinha 
110 rio de Muar,o capitá9 Citibiche, 
·que vinha fazer efl:es faltos : & pos 
1outro per nome S~nfotea de Rája,· 
que era o maes afamado. caualleiro 

,.... daquellas partes. E o que tinha dado 
aefte Mouro tanto credito entre el-

. les, era por ter a cima do artelho hu 
mamillo de carne duro á maneira 
de callo,á femdhança .de efporão de 
oallo, & auiáo todos que 'efie final 
~ra de· animofo : porque naguellas 
partes como acbáo gallo, que tem 
grande efporáo, dão por elle muito, 
p,or os achar .inaes feroces que os ou. 
hos,qile o tem n1enor, nos defafios 
cm que os ~etem. Por fer coufa 
mui cofl:umada,& hum grande paf-
fatem po & delicias, que _os nobres 
daquella região coíl:úmáo ter, prin-
cipalmére em Patane,meterem eil:es 
gallos em defafio. E perdefe, & ga-

. nha[e grande foma· de dinheiro nas 
apoíl:as, que fobre i!fo fazem os que 
·váo ver eH:e ef peél:aculo-: poréj hús 
põem por pártede hum gallo,& 01:1. 

tros por0utro: do qual duello & pe-
'./.) le1a ha juizes,que julgão qual delles 

.,_ ó fez melhor. Efl:e Sanfotea de Rája, 
P.ollo que era caualleiro de fua pef-
f oa,& .bom ·capitão': maes tinha ga-
~~ado ~fia ópin~~~. qu~· ~~!l~ ~\lia, 

.. ........ . .. 

com ~rtificio & ardi,is da guerra,qt,Ie 
por feu proprio braço. Por não per. 
.der a qual opinião, & maes molhar 
quáta diffe1éça auia delle aCiribiche: 
per huµi grande tépo, afsi per mar, 
~orno per rerra fez muira guerraá 
fortaleza. E tanto a ·apertou com de. 
fender que lhe não vidl'e mamimé .. 
to,& da .Jndia foi tarde prouid:i,que 
valia algum que fe achaua,tanro pre. 
ço, que quafi ficaua pefado a ouro: 
& de não auer vinho , moiros dias 
fe leixou de celebrar ~1iífa. Com a 
qual necefsidade' pos os homés em 
tal efl:ado en,tre fome & doença, 
principalmente a géte cõmum, que 
não podiáo ·mouer os braços : no 
qual tempo teueráo algum focorro · 
com a vinda de Antonio Correa, q 
(çomo atras diífemos)Qiogo Lopez 
de Sequeira ffi'1;ndára áquella cidade 
com algúa prouifaõ, & dali aura de 
leuar'dous juncos a Martabam, ou a· 
Pêgn carregar de mantimentos. O 
qual em qu.anto dles fe faziáo pre-
fies' a[si com o que trouxe, como 
com fua peífoa, muito reíífl:io aos 
rebates, com que eJte Sanfote~ ~e 
Rája apertaua.a cidade: até gue fo-
breueyo coufa não cuidada dos nof-
f os (fendo já Antonio Correaparti-
do pera rêgu)com que elle Santoteél 
perdeo a vida,em húa vittoria que 
ouuerão delle,& o cafo fuccedeo pet 
ef\:a maneira. Continuando elle eHe 
modo de nos fazer·a guerra, per ter. · 
ra rebates nas tranqueiras,& per mar 
correndo a Malaca , ás vezes maes a 
{e moil:rar, que a pelejar : conuertia 
~ yingan~a do que não podia fazer - ---- em 
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em esbulhar Ós naüios: que vinhão~ táo erâ homeg1 mui podero(o, & à-
cidade: principalmente águelles que credirndo na cidade , emr~ rodo los 
erão de~partes, que eílauáo em nof- mercadores, fentio muito eíl:e mal 
fa amizade,& aos outros fazia eorrar · que lhefoi feim: pqrq perdendo d -

. 1~ 0 rio de Muar, & romandolhe o leó feu,(em ourraemédapu rdl:iruí-
melhor do que trazião, -como direi.. ção·, . não o ufa ria merca~o~ atgmn 
tos, & do maes pagaualhe ao preço virá cidade, com qqe fe perderiáo 
que queri~ :-dizédo que aq~ellas cou- - de .~odo,pois ella de íi não tinha cou 
{às erão pera elRey de Malaca [eu fe_ . fa algúa. E defpois que o confolQu·. 
nhor, o qual poíl:o que -teueíle per- de foa perda, dandolhe efpei-ança de 
dido a poffe do íitio da cidade; não rdhrnição della: .dleuelhe pergan-
tiÍ1ha perdido a poffe da naueg;:ição tando polo lugar onde Sanfotea ri.-
d?quelles doos eH:rcitos, per gue [e nha aílenrada a fortaleza: & outras· 
nauegaua a ella:por razão do qual fe- c0ufas de que defejaua ter maes in-
n horio·. fe lhe deuia tudo o que lhe formaçáo,do queellerinba viíl:o del 
pagauáo,quando em fo~ profperida- la, quándo lá foi, com? efcreuemos 
de elle e(laua em Malaca. E aconte- atras .O Mouro defp01s qoe fatisfc:z 
ceo que entre eíl:as toma~ias foi o ás perguntas de Affonfo Lopez, ·af .. 
junco de bum mercador Iao de na- 6rqioufe em que elle daria ,modo 
~io, que~ continuaua vir muitas ve- :. como aqudla fortaleza foJ'.fo toina-
zes a Malaca com tnantimenws: ao_. da: d~ndo pera iffo razões, por cau .. ' 
qual elle meteo d~ntro 110 rio Muar fadas emradas & faidas, que elfe no 
& kuou á fortaleza que tinha, com tou, afsi pela parte do mar como da' 
1he diz~r queretlhe pagar quanto tra terra. Finalmente pofl:o e1l:ê nego-
zia. Po1:em defpois que o esbulhou cio em .confelho,cbama-ndo Affon-
de rodo), diíTelhe q11e da vida lhe fo_ ~ fo Lopez pera iffc»as principaes. pef-
zia gra.ça: pois fendo nós imigos del foas, def pois que'fe· ouuiráo razões 
Rey feu fenhor,com quem elle eíl:a- húas em cõrrario de outras, . em que 
ua de fogo, & fangue, por o terem auia duuida no cometimento defl:a 
lançado fóra da foa ~idade, elle tra- fort~leza \.' pola ida paffada que foi' 
zia mant1me1)tO & outras coufas,pe Jem fruito algum, como por parre 
ra no~ fufl:enrar, & fauorecer. Final.,. do credito que fe âaua pera tama-- ~ . 
mente o Iao quando fe vi.o perdido nho feito", a eHe Iáo: vencerão ou:. 
de todo, fômeme com o ca[co do n'as razões. E aífenmufe que Duarte 
uauio veY,ofe a Malaca aprefe1'.tar a de Mello deuia ir cGmeter efia for_. 
Affonfo Lopez d' Acoíl:a : dizendo ça, repartindo.logo o cometimento 

_.forlhe feito aquelle danno por Jo[--· deUa .per duas part'e.s :· búa per mar 
fa éaufa, & que Sanfote~ náo daua qe rolho a ella, & ot1tra per terr~, 
outra razão de: o esbulhar.do [eu.Af. per hum ·cerro lugar, porque o m~f"t _ 
fonfo Lopez _d' Acofta, porque eí.le mo láo offendido prometia lenar a· · - ·· - - - -. . - - ·-- · ,_ -·-· li. gen~e 

.. 

I 
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11 gei1te ei)cnbertamente,at~ a pór pe- , 'dolos Santos do anno· de guinhen~ 

gada nos paos da tranqueira: .onde tos, & d~zqnoue: leuando em toda 11 

não auia rnaes perigo, que refguar- a frOí:a até duzentos hqmés, de que 
11 

darfe dos efr,erpes .~dc prçonbaJ gue [efiáo c~nto ·& v,inte Porrugllefes, 
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ali d1:auão fcmcados: os guacs elle & os maeserão Malayosda terra,& 11 

iria tirando todos , por os no{fos · foi a tempo que lhe amanheceo no 11 

não c::ncorreré ndle perigo . . A qual lugar, onde rvfanuel Falcão auia de 
11 

·entrada per terra Affonío Lopez d' fair. O qual tom~ndo o Iáo por guia 
Acoíla encomendou a ~1nnuel Fal · fegundo rinbão aífrntado,começou 11 

, cáo:debaixo da càpitania do qual a, çaminhar com affaz trabalho: por- 11 

uia de ir Antonio Lobo Falcão. feu que como a t~rra era alagadiça, & 
fobrin~o, Diogo Paçheco, Manuel auia algús efleiros que paífar, 8{, [o_ 

11
· 

Pacheco feu irmão, Diogo Brandão , bré iífo aquella noite chouera, !á<_> 
do Porto, Ioáo Guedez de Sã tarem., rodos maes pera tomar pôr repoufo 
& ~urras pdloas nobres, & o me[- húa chamii:ie de fogo, on~c fe en.· 
m oláo C(')ffi dous filhos, & algús · xuga!fem> que do fogo de poluora 
criados)'.áo diáte por gnia de todos. gue aébarão. Duarte de I\1ello; par 
Leuando ma·es efia brdenança, que lhe dar cfi)aço a elles fazere 111 dte 
tanto, que entraífem no rio Muar, caminho, & rambem por fer n1e-
hum ped<iço ame' d.e chegar á.for,taft nos femido., a ren;io fordo foi de 
leza:qqe auia de fair Manuel Paéhe- . vagar: a.ré .-que flO tempo que lhe 
·co com foa gente cm bum cerro parcceo que feriáo -no lugar que o 
lugar, &ç, ir per húa vereda, que cor- láo dizia, Lê moíl:rbu ante a fortale-
ria entre a efpdfura do aruoredo ao /za)dando Santiago com a artdharia. 
longo do mar. A qual vereda 1a dar Manuel Lobo tanto que a ouuio,co 
nas tr~nqueirns da fortaleza , per a mo ainda não eíl:aua junto da rran-
<]Ual· o Iáo os auia de encaminhar.&. queira, aprdlou·o· Íao gue ú1 diante 
não anião de cometer a entrada del -~ ás coH:as de hum efc"rauo (cu tirando 

· la, fenáo defpois que ouuiffem va- os efterpes: o qual com a preffa de- · 
rejar a artelhar~a, -com que Duarte ciclo dos hombros do efci"auo, por 
de' Mello per· mar a auia de comba- muito refguarqo que teu e , nãc:> an,. 
ter. AíTentadaefia ida.o maes fecre- dou muitos paílos·q não foi encra-
tamente éj fe pode fazer·: apcrccbeo- uad<?, e.oro que lhe conueyo torqai: 
fe puarte de Mello, com fama que a fobir' aós hombros do tnefmo ef-· 
auia de ir ' ao eftreito de Sabão dar crauo: 1nas aproueitoulhe pouco, 
,guarda aos nauios que vinhão á ci- por fera peçonba delles de tanta po-
dade, por não r~ceberem d~nno1 ~a . ténc~ a, que morreo lqgó . Manu~l 
armada .. que trazia Sanfotea de Raja. Falcao pofto que perdera a güia, 
E tanto que de to~o foi prdl:cs, par... _ não leixou de' feguir feu caminho, 
~~ !2uarte -~~ Mel!_o, ,yefpeE~ ~e~º:, lcuado ante íi dous filhos do Iáo ho - - - ~ mcs,, 
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11Íés,& os feus efcrauos ;que thé fof- fiíl:encia : porg~e eila dla\1a naq1,1d- . 
fem tirando dres eíl:erpes·.Dos quaes b parte já inaes elefenfauel, do qu~ 
poltá que . Deos guardou Manuel · a ltixou o Iáo,qµe leuou dte ardil de 
F~ká:o; não [e pode dlt'. gDardar_na: come~erem ff entrada per aguella 
pdmdra _ cbeg~da, . con)e~end_o eL~- parte·. Duan r?:le Mel lo .pela outra_, 
trarrna tra11quc1ra : porque v_eyo hua que eíl:ana fronteit~ .á ·rnargem do· 
das bornbardás, gue às imigos na- rio, pozfe a1.dar bataria : per. meyo. 
quella, parte tinh.io poíla, que lhe . de fo_go,fetas·,& o1;Jttos agúilhões de . 
qLiebróu b_úa perna, com que logo . ·morte, hús~· de arremeífo, outros a 
ficou qdaíi morto ao pê de húa pal;.. _mão _tepei1te: paífando auante, atf. 

' n1eira . . ,Vendo os _noífos que com ,. que fez afaíl:a.r os ?vfouros. E porque 
elle ião, em que eíl:ado ~caua o feu . afai neJl:a fua~enüada, como na ou~ 
capitão·, & o Iáo guia que. ps até li tra do Sântiago gue,deu J?iogo Pa-
tróuxera, era eH:erpado, & outrõs d~eco, era taµ1~0J1a afu·rna,ça ., & 
que fe não p'o~eráo guardar dica-· · tãnra a confu[~õ, que bús fe 1)âÇ> ·éo~ 
rão :fufpenfos no que farião : por- nhecião d~s outr_os [ómente no ~ap.:.. 
que ainda neil:e tempo náo tinbão pdlido : feria coufa mui_ro maes, c?l.. . 
. fabido do que .fazia Duarte' d~ Mel..: fofa & ~ncerta, querer dar r~záo _do . 
lo, fômente ouoião na parte c,io mar - que _ccrdah~m fez & diífe, defpois ·<Í' 
ds rrõs da arteU1aria, per que fa_ a furia a_cendeo o animá de todos~ 
biá'o f~r já diante da fortaleza . . E e- bafie faber que efpaço de dóas ho:O:_ 
Q:ãndo afsi confufos, leuanrou a voz ras;os Mouros fe defendiã·o animo;,., 
hu.m Ioáo Fernandez de Santaréín, · fomente. Pqrqµe ale111 de paífarein 

· . & -tliíie confra· todos. : Senhores , de ojroccnto.s homés, numero muf 
que fazemos? Aqui efiá .o fenhor defigual dos .ncífos, eráo todos gen .. 
Diogo Pacheco ·, . ro.memo~ a elle · te limpa~ eJ.?-1 que entrauáo obra d~ 
por capirã_o,porque elle l:1e tal caual .. _ trezimos Man~arijs, que faó comó 
leira, quenos meterá etn parte, on- entre· nós os fidalgos: .8f. m·uiros de-

. de ganhemos honra , com .virtoria. fies tinháo dl:e appelli~o, Rája, que. -
_Com o qual parecer ouu.e nos que (como já efcreuem~s.) fe .dâ em de'- . 
fe ~li acharão · juntos" hum n;nnor · notação. de grànde ho11ra, ao-m<?d_c> 
que eráo neíl:e voto.- _Ao que Dio- qne nós tem.os . 9 titulo de Conde. 
g() Pacheco refpondeo : Não he té- Pç:.rÓ -Bem a cauallaria, nem a no-. 
po de m~es eleiçáo, nem de ··capi- breza, lié Õ [eu c;apitáo tão nom·ea-
tão, cadahum .o (eja de íi mcfmo: d.o Sariforea de _Rája, o qual ah.fez 
Santiago. ·No ·qúal. appellido -~fsi fi- maraüilbas, os.pode-liurar de mo~:.. 
c(:lráo a imados, que como 'homês te : lex~ndó a fua be·m vingada etU 

1que fo _offereci~o em facnficio a ~ · vidas &- fangue, que derra_mará.0 dos 
Deos;todos juntamente cometerão · noífos. Fi n4lfneL1te efte foi pum, dos 
·a tranqu~ira, çmde acharao aífaz re- . honrados feitqs , que, fo 11agµellis · . 

. H .z. par~e~ 
' ' 
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partes fezerao, aísi nq com.etímcnt~, · dado atrõtueífar o .tio com.: gradde 
como no pelejar ddle:no qual qua{t · rranqui a de madeira em panes:, por. 
~9dolos Mouros_, qm: dcfepdiáo ~~ que as noffils qúand-o fobiílem a ci-
8uella·força,ficarão dlirados no m1ç:. ma, fo.ffe per caneiros Bl1.Ü1eitteit.ós) 
yo del'la, & deHes foráo catriuos.,: &'. ~ic paffagem peri'gofa. O .. primei-
fem ·aloum· dhr inteiro · em , fuas. ro.atalbo dos qu·acs,ç:ra ante·,de,cbe. 
carni;:s:~-\: . dos .noffos morrqã? i~1ui~· gar a d}a força g'~e Jbe tomarão~ & 

·p~ucos·; . porém feridos ouue - aílc~z.. a cim~ della o urro · & outros : ·: de 
. j\.uida d~a virtoria; mandou Duar- man'eira q,ue . dahi á pouoação do 

_te de MdlÓ reco_lber a ar-telb:;iria·que Pág.o onde elRey eíl:aua_, 11os loga-1 
nella d1:~ua,.a q~1:il pa.iTou de trezá1, res maes eíl:reitosa-uia eíl:Ç'.s an~ueíia- · 

· p~ peça'.s ,: ~.m que auia muitas,. dç <.dos de nanquia. ·E fegondo Duarte 
bronço [eni otltro.esbulbo: porque . de MelLo foube qos. ca~tiuos' que ali·· 
:e9rno w·.dos. cfb1t1á0 ali c~1 gcí~t-: o~ue, ·a caufa porque. Sanfo.tea de 
J'liçáo, & dcfenfoõ ddl:a força> náq · R.ája m;mdou que f~a armada fe . 
·!in.háo nues m·ot:id , gue quaqc<:? · foífo per o·rio a ci~1a: foi po'rque . 
,traziáo fobre fuas i~~Ooçis,&. per d~r- , lhe par~ceo que dle Du~ute de Md~, 
.rad~iro. foi'.queimada, & feira em lo n~o v~nha a rnaes, gue-:;i iha quei- . 
finza. Du,an~ · de .I\1dlo porq1;1e a a~~ ·mar, _& não-~ comet~r a fo_rrá]Q~a,: 
~nada, que.!a dar os rebates a lvfala- · ppr dtar mm defeniaud, & .c01n 
·"ª' tant9 que ,dlc: enqou no rio per . maes gente' que qt;Jando 'ali foi t~r.~ 
«mandado. do ~apitáo · ,Sanfoteà ~.e o capitão Affon{o, 'Çopez d'Acoíl:a; . 
.R~ja, [e 'recolheo per elle a cima: que · foual1a dob,rada frota,. do qm~: 
<jui[cra irtras'ella'até o lugar do.Pá- e.lle trazia. Vendo Duart4 dê Mel-}· · 
go., onde elRey de Bint~m eílaua, lo,d~fpois quefe·embatc?ú,a fegu.n71 
,&; em modo de. falto dar tamben1 .: da e,fi:a~ad'<i. de :tçanquia, que e~auai. 
f?bre d!e coµi,aquella vitroria_, qu~ - logo a -cir.na da fort·aleza; .. & que ai 
lhe noílo Se~hor móH:raua :mas não. cima a~ia outras, qoe lhe impedião, 

. ·O po,de fàzer. ,Porque · como dRey . ~eu de[ejo ,: contentoufe co1n aqueV 
tinha fab~do que a.fua arn!.ada, -por la táo illuíl:r~ vittoria_, que lhe n0.ífó) 
grande: que f<?ffe, náo ai.lia de poder . Senbor deú; & veyofe pera M,alic.a·.! 
.r~Çilhr a n?íla: ro.da a fo~ gt)erra era · Onde foi rec~bido ·ca.m grande fe.J 
fa1rem dah as ruas lancharas a falt~ar fia & prazer de todos, por ficarnm 
os juncos~ qúe vinbáo a Malrca, & defabafadós dos fobrefa~ros deH:e ca- . 
ás vezes dar _moH:ra de íi á cidade, pitá'0 Sanfotea; & 1nacs. poderem 7 

em m?do .de rebate, & tornar[e lo'" 'aúer ~ua'i1rimentos d~ fóra,qqe com,.'., 
go'a recolhyr a db guarida do rio. · temor delle não vinhão-, e·' fa ·que.1. 
E.tetne_1?do qu~ a n~ífa ~r,inada po- .. os maes atortnentaua, que · ~ mefrna :-
pia ~ubir pelo_ no a cuna,rç: onde era guerra. 

· p _!'ago 1~~ apoufcnto ; tinha µ1a11.;.1 
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f (orno. Ga;qia de Sâ foi ter tt 
Malaca, f5 .Ajfonfo· ?opez., 
d'Acofta, por eftar mtú doen- ~ 
te,lhe entre!,oÚ. A- cttpitaria da 
cidade,(5 fl rueyo .á lndia,on.., 
de morr_ea . em chegando : f5 
do q·ue Antonio C orrea pajfou . 
afsiem .Pêg.u, como em Ma-
laca,onde'IJiogo Lopez. de Se-

. q~eira o mandou. , 

de màntimel'itos~porque de todas 'é~ 
. fias coufas ~wia de.ir bê prouido : & 

n1aes tornaria na monção de D~zé
bro ·cb~1 o crauo, noz, maça,·& as 

. outras fort~s de drôgas ' q d:aquell~s 
. partes foyem vir pera a carga das o aos, 
que at.Jião de,parrir o laqeiro fegu·in-
te de qoinhen'tos & vinte. Affonfo 
Lopez d' Aco'íl:a ·quando vio Garçia 
de s~ peífoa tá·d prind'pal;& que le-
uaua . comfigo pafümce de fdfentà 
homés de armas; -alem da gente que 
amarin!1aua a 11ao : ouQe que üoílb 
Senhor o vinha a ver & á mefma . 
cidade, porq.ue dle dhuá -mui d.ef .. 

· confiado de fua vidaJ,~ fégundo ll1e 
Védo pouco tnaes dizi~ o mdl:re, no mar ou na India 
de rres m_efes gue podia 'auer faude. Finalmçnte ,cha-
efte feito -era paífa~ . mando· ell-e Affonfo· Lopez os ·c?pi~ -
do,adoeceo Affon tães, officiaesJ & pdfoa~ pri_ndpaci 
fo Lopez d' A cofia dà cidade,l~e propos o efiado em q 
capitão da cidade: dhua_: &. que vendo quanto com.:. 

a qual quiz· 11óífo Senhor liurar de · pria a feruiço d'elRey, & bé ·daqud .. , 
outras raes reuolras, co1110 · vimos q l~ cidade, fer g·ouernada· per húa tàl 
ouue.nelh fobre o fucceder'á càpira peífoa, como era Gatciá de Si, dlê 
hià por falecimento de Iorge de Bri. deíill:.ia da~cápii:apia, & lha encrega-
tb, porque em tal d!ado eíl:aua Af- ua,poisa {ua doéça era trlaes. de m'or~ 
fonfo Lopez,que não dalla a (ua do- - te,que vidq~ E foa t~i.1~ão era irfe pe~ , 
en~ muita efperança de vidr: E an- ra a India .. •apropria nao, eni q dld 
·te qu_e o noílo Senhor leuaqe, acer- Garcja ~e Sâ fora : côm ó quál (' fe.., . 
tou de virá India Garcia de Sâ filho gundo jao .tinha praricàdo)~ui~o 'de 
. de Ioáb Rodriguez· de Sâ, qquem ficar maes defdfet1tq. h0més,que vi7 
Diogo Lopez de Sequeira deu licen. · nháo em foa -compa11t1ia>p.er_a gl:tar~1 

~a ·que em quanto nãô entraua cm da & defenfa9_ da ~idade: que_enrhu 
cargo ~lgutn,& elle não fa ao eíl:rei- grande focorro pára ella, por_ quââ 
.to de Mecha, onde cfperaua ir o an-: desfalecida efrauà de gente, & a qüe: 
.bofeguinte: foífe e~ húa nao a Ma- ao ia (~orno rodos fabj~itJ) e!bua d6~ 
faca; fazer feu prouei~o. E tambem ente,'& não mui inceita tias forçás 

-â_fim qúe com foa chegada Mal~ca · corporaes, pera fofrer os 'ttab~lhds
i:ttebe!ia Xaú~r, afsLde g~nte como . daquclla . t~rra, 'qué fetnpt~ auia mi· .. \ " 
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fierfer cêüada com gente frefca pera . podia p6r cm' dfeito fcú defejo: que 
iílo-. A.efl:a .voütade_ de AffonÍG> to- . era ante que eíl:a ~rpc ·ctiaífe ii'.1aes 
·pez d' Acoíl:a contrf}rion Lopo C~- tabeça_s das que gneri:i ajuntará fua, 
brcira· alcaide ri1or da fo1 t3 leza, alle..: irá forraleza d~ Pago a lha cortàr, [e 
ganclo ~ regi~enro· d'e~Rey ferem• .º D~os ajudaíle ·: ~onuertia .efia .fo_a 
contrario do<} elle queria fazer, por tençao> em prol)er & repair~r 4 q~ 
<]Uânto a elle pertçncia a fucceffaõ dade, reforma,ndo tambem ·nauios 
da .capitania,fazendó f/.bre itlo algú~ velhos, de F]Ue tinha necefsidade.Al· 
requirimétos: m~s tudo ceífou,aoe- ·. gús dos quaes deu.aDuarte Coelho,cí 
do refpeito á.s qualid~des de Gare.ia . era vindo do Reyno de Siã<?,-0ndé o 
dç; Sá~ & á geüte gue cõ elle fiéaua. ma.ndou dorr.í Al'e.ixo,fegundo a tras 
Por a qual razãq .Affonfo Lopez lbe fica: o q\1al per efpaço de tres .mefes· 
entregou~ capitania per lwm a·aó andou no elhefro ·de Sabam, & iu~ 
.folel1ne: & elle partio em a nao ca~ quelles canaes, per onde vinhão os .. 
Il)Íl) ho da ·India, onde faleceo em imkos a Malaca em gua'rda dellesJ) 
~begando, por ir já rn~i debilitado. . por cau(a das armadas d'elRey de / 

Çirda de Sá; tanto que começou Bintam. Até que aprouue a Deos q 
entender rio g?':lerno & ell:ado da tornadO, Antonio Correa de Pégu · 
tenaJ & nas coufos d'e!Rey de Bin-. 9nde.era ido, veyo ter a Malac;i, có 
ram: foube que rodo eu intento,&' que elRey foi fugindo do Pago.Pera 
trabalho era ajuntar parér~s amigos, eptendimento do qual feito (ainda 
& grand~s appararcis de gucr!a,com . que vae maes a diante') conuem fa.' 
fu'ndatnento de vir cerc;ir Malaca: - zerm os aqui relação do .que 'primei-' 
& . náo fe leuantar della ·ré a tomar, · ro procedeo: A trás efcreuemos co .. : 
ou morrer (obre ilro ~ Porqué ainda ri10 Diogo Lopçzde Sequeira man~ 
que tínha muito fe~1tido tão' grande doll Antonio Correa com búa l'iao 
<jUebra, como foi ~ perda de: ta,nta & hum nau1o que ·viefle a Malaca, 
gente,&. munições de gu_erra,que fe i onde .Affónfo Lopez lhe daria jon-
perdeo na forraleza dor· Muar ( fe cos~perà ir a M~nabam & Pégu. ar .. 
gundo vimos)_: .muito maes fentia regar .de mantimentos J pera. proui.•. 
ir já perdc;ndo o credito en1 t.o~as a-. · faó da citlade: & elle carrcgaíle a na<? 
é}uellas partes. e~ os parentes,géros, & natiio de lacre.J & outras merca-
& outras ajud11s , q ~eueméte acbáua do rias;& [e .fo.De a Ornwz entregala~. 
no ~émp~ ~~ fua ~rof~~ridade, qoã- aos officiaes ·~'dRey, Bºr o rnujto. º.º a·s.ped1a, comf,Çª~ªº,...~c lhe fale- . proueiro ~ue; fe nefra .viagcn(l fazia. 
cer: r~,, fer \cqu07my1 ~er~' o fauor ~e~e riamo ~ue elle )eua~a, ~ra ca. 
fegu1v.i prof pen6~de, & n40 a que- p1tao Anromo Pacheco, que ia per~ 

- _bra( As ~uae~ coufas pofl:o q Garcia feruir .o feu cargo de capitão rnór do 
· ~{sa fab1a,ved?fe pobre de ge1~te,~ n1ar .de Mala~a; '<do qual ~argo for~ 
/d~ o~~!?s }JCOU!~~~llt~s~ ~~rt: q na? ~~~ado 9e pofle , quand:> ~ p.rendeç, 
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LiurõTercéirá: Foi 6 ~ ~ 
Nnno Vaz Perdra fo.bre foas differen- _irmãos Pachecos ·. Os quaes {e teu~-

, ' 
. ças,como 6.ca a tras:& táro q o nauio ráo ranro fauor da forruna na India., 
fo{fe em Malarn>auia de ficar porca- quat1to tinbão de {eruiço & caualla-
pirâo delle bum caualleir~ pqr ,no- ria: elles forão bem p~ofperos . en1 . 
me Dçarre Franco~que i'a no mefmo fazenda. ·Peró cõmo neíl:e Oriente, 
nauio, '& afsi 1a tambe.m · M~nuel _,a que ·cbam~m~s India, reyna n~~es 
Pacheco irmãá delle Antonio Pa- a cegueira da forro na, que a luz -da 
checo. E alem ' ddle nauio , . ouuera razão, d1ílemos-já por ell;i, fer crua 
de ir em companhia de Antonio madrafha dos 6êís, & lijongeira 
Corn~a até a ,ilha C,amatra Diogo · madre dos artificiofos : coufa tão , 
~acheco irmão deíl:es dous: 'o qual ·app:ouada na boca ' elo powo deíl:e 
auia pouco <.]Ue com Manuel Pache- Reyno cabeça della, . que guan9o 

, co vk~ra de Malaca; f;(. rràüxera grá- vem_ paífar hum defi:es feus mimo-
des informações das ilhas do ouro, .fos co1n a pompa d_íl .foa profperi-
pe que auia géral fama na rndia efia- d~de, dizem; Vedes ali vae hum fi- . 
ré ao Sul de G,amátra. Sobre 6 qual ~ho da India. O quóll ditto nunca fe 
deG::obrimenro Diogo Lopez o má- pode dizer por algum· deíle~ irmãos; 
daua , p-or elle Di9go Pacheco fer porque quat~o de que fe ella .feruia, _ 
nnü experto n~s coufas dom-ar, & a tres fepultou em li : & hum qqe_ cá ' 
ter 'grande b1bilidade pera defcobri- . veyo, foi Anronio Pacheço, 'acabõu 
dor; alem de fer. caualleiro ·de fua _neíl:e Reyno maes far_ro de-feruiço~, 
peífoa:· & pera iífo lhe mandou .ar- ·que de galardão;. E tornando á ·via- , 
rp·ar hum nauio, em que elle fa, ~ . gem de Diogo f4theco, que pa,rri9 
hum bargàntim, de que,e-ra capitão logo nas cofias d.e Antoq~o Correa, 
Francifco de Sequeira. E como pera tanto que começou tomar per rumo 
.o refgate & commercio ,do ouro fe de fua : nauegação a cofia . da_ ilha 
auiáo mifler algúas fortes de pannos C,àm~rra pela par~e .do Sul., fendo 
deCambáya, que i-íãoJauia na feito• tanto au(!nt:e· çomo o Reyiío cha- · · / 
ria de Cochij, aõ tempo que Anto- mado Daya, que feria vinte leguoas 
11io Correa dali partia, não pode ir do àe Achem, que fie.a ao Occiden- ' 
;com elle: fômcnte Antonio Pache- ~é mi ponta da ilha, com "lrnm t~n~-
co feu irmão, ,cuja cornpanli4i lhe . po que teue, .perdeofe delle o bargã:-
durou pouco a elle Antonio Correa, tirn:o qual foi ali 4ar 4 c"ofta,& ~elle 
com hum têmpora!' q.ue fobreueyo, efcapou !ô.mente hum· efcrauo Cá-· 
com que foi ~er ao porto de Pacem, narij,que defpois ~veyo ter a Achem .. , 
& dahi a Malaca, & def pois parti o onde os no{fos o. acharão, & dell,e 

. pera Pégu, como já diffemos: .& do foubáão a perdição .defte _bargan .. 
_q~e lá p~ífo_u, adii-nt~ ·fe ~~rá: por- - rim. Diogo Pacheco (eg:uindo a co-
que queremos contmear .~íl:e _capi- . fia, foi t~r ~o ,Reyno d~ Barros, n1qi · 
·talo, relatando os trabalhos deftes nomeado · naq.uellas partes, , polo 

J-I 4 n1uito 
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11JtÜtÓ ouro que nelle ha : & afsi o 
.cheirofo. beijoim, a que os 1)oífos · 
por a ro ~rnidade cbamáo beijoim de 
boninas, & por onrras mercador1as 
de preço. Por caufa das quaes cou-
fas co.ncorrem ali algúa~ naos de 
Cambaya, & nauiosdos·Reynos de 
Paceni, Pedir, Achem,& Dáya: da.s · 
quacs partes elle achou furtas tres . 

· veias, que como conheceráo frr na-
. uio noílo,6.carão defamparadas,aco-
·lhendo[e a gente a ter.ra.'-Dio'go Pa-
checo entendendo o feu temor, fez 
fi.naes de paz:cqm o que os gouérna. 
dores ela terra ii.Mnd:uáo faber aucm 

! 

era;& o' que queria, viGtandoo com 
algurn refrefco. Aos quaes dle ·def-
pois de gratifica~ feu prefente com 
algúas coufas, das que ali pod1áo frr 
dbmadas: refpondeo fer hum ca-

.piráo. d'elRey de Porrngal,mandado 
·pelo feu gouernador da India, tode-
ar aqudla Hha per.a banda do Sul,& 
nos portos que defcobriífe, notifi-
ca[e l1Ue feguramcnte podião leuar 

' fuas mercadorias a Malaca : & que 
t~mbeni podião vir a elle, fe lhe a-
prouudfo : porque merc1dorias le-

·ttma, pera com elles fazer pacifica 
commmaçáo .. E quanto á gente 
que fogira dos nauios com fua che-
·gacla, feguros podiáo tómar a d tes, · 
·poflo que foffem de lugares, com q 
·os Portuguefes teueffem guerra: por 
.que por reuerencia de dl:arem i·rn-
. quelle porto d'elRey de Barros,con1 
C]uem el.Rey dom Maimd de_Portu-
gal fea fenhor defejaua .. rer conhecj-
. mento,dle lhe faria n:rnita honra,& 
.'?$ em pararia, f~ ~li out~e!.? }l:e qui- , 

) 

fc:.1.Te fazer algurn mal, ou danno. Da 
qual r~f pofl:a o Rey dá terr~, & Ceus· 
gonemadores ficarão mui conten:. 
rc:s: &'mandaráo logo a bordo do 
nat1io refrefco ~ & que foí.Tem fazer 
com elle commur_açáo das ~oufas 
que: auia na terra com _as que elle 
trazia. Diogo Pacheco,porqu~fe vio . 
fem o bargantim, que era ·a prind. 
pal coufa que dle auia mifl:er pera a-
q uelle de[cobrimento, a-que 1a :·de-
terminou de gaíl:ar os pannos, que 
l~uaua pera o rdgate do ouro, a tro~ 
co ç!o que lbe ali d~ráo,qüe foi hUln 
pouco de ouro & beij'oim,& a'IgGas 
cóofas que dali lcuão a Mllaca. Por-
que· os Mouros como faõ ciofos de 
nos, poucas vezes em terras onde ' 
nouamente imos ter,. defcobrem a 
groffora que tem: teine'ndo que nos 
·focamos fenhores della.> & os lance-, ' 

mos daquelle proueito, que elles lo-
gráo. E em quantoali · dl:eue~ fômé-
te ttabalhou em duas coufas, em fc 
vigiar,temendo que de noite per in ... 
duíl:ria dos Mouros , de , Camba.ya, , 
não lhe foff e feita algúa traic~o, & . 
em fe informar dos da terra do que · 
rinháo fabido;& [e dizíJ das ilhas do, 
ourô, ·que efbuão ao Sul daqudla 
ilha C,amatra: por quanto gêral ... 
mente em Mala.e-a, onde !ão algús 
mercadores daquelle Reyno Barros~ 
fe dizia que na terra não auia tJnto 
ouro, como ellcdeuauáo, mas·que 
a ~ayor contia auiáo per refgatc; nas 
ilhas do ouro,a qqe elles nauegauão. 
E p6{l:'o que o~ N\oúros &.nar,uraés . 
da terra,defte negocio ~ráo mui cio-
fos : .tanto poderão peit'as, que Dfo-

. - go 



Foi. 6r: 
~o Pacheco deu a dous ot1 tr~s na-
~oraes daJi,que já lá forão,9ue vieráo 
a lhe dizer o que tinbáo viíl:o,~ ex-
perimentado : dizendo gue quaíi ao 
Sueíl:e daquelle porto.de Barros ccn-: 
to & tantas leguoas, auia húa corda 
de baixos & reíl:ingas,em ineyo dos 
quaes eíl:aua b{1a ilpa não m ~ito rafa, 
& per as fraldas ·chea de palm~res: 
dentro na q_ual viuia 1:nuita gente 
preta, com que fazião r~fgate de.ou-: 
ro á borda da aguoa, p~r não con-
fentire1n que alg.uern fofle onde elles . 
habitauáo,& por'iífo náo.fabiJo·o íi-

'acertauáo d~ eí1rrãr ou fafr per elles; 
em dia que não foífe muito brando 
& feFeno : g uebraua o -mJr e.m frol, . 
& acapellauà qualquer coufa, que a .. 

· cbaua diante . Di.ogo Pacheco peró 
que dles homés lhe fezeffem mayo-
re~ difficuldades, ciofos deíl:e nego..: . 
cio, fegui;ido elle entendia :_não lei-
xaua, de Lhe perguntar muiras coa- . 
fos, afsi · perá fcu auifá, con)o ,. pera 
ver [e os comptendia em 3lgúa con ... · 
tradição.~ defpois qm; delles tirou 
o que po-de,como iíl:o era o princi .. 
pal que o ali fez deter algús dias: má- · 
doufe efpedir d'elRéy,& de fcus go·'. 
uern\ldores, & fez feu caminho cor·..;' 
rendo a coíl:a da ilha a diante, a~é 

t ~ 

tio d:i terrapet dentr~,nem o maesq 
ndla auia,nem o m.odo da vida da .. 
quella gére-. A qual daua mµ~ta -qtiã-
. tidade de o)uro a troco 'de bús pan-
nos de Cambaya da forte_ qu~ elle ali 
trouxera:q erão vefpicias,mant~zes, 
& bretangijs azues, ~, vermelhos. E 
poll:o que' elles faziáo . bom baratG 
dai ouro ~ troco de tão baixos p~n ... · 
nos, ainda auia muitôs homés; .que 

_ fe lá foffem húa vez, por maes ouro 
· ·que rrouxdfern,náo t~rnariáo lá ou-
,tra,com temor de perder a vida:po.r-
que gêralmente de vinte velas que lá 
foffem, não ficaua a quarta parte, 

·por fer eíl:a naúegâÇáo muí perigo-
fu. A caufa era não fo poder ir~ e~a 
~lha, fenão em monção de teivpo, 
que dutaua tres mefes, &.~n1 vaíi-
lhas mui pequenas, por os moitas 
baixds & reíl:ingas,que tinha : em q · 
àuia algús canaes, per _qu~ nau~ga
·uão, & efl:es ~ui dl:reito~,& que. ca-
da anno f e n1udau.ão, por. ferem d.e 
area,cÓn1? reuoluçáodas ag'uo~s : nP 
inuetno daquellas partes. E quandô 

,, 

.chegar ao capal, que dla & a.terra 
de Ia1:1.hafazem,chamado de Polim ... 
barn ·:·de húa cidad~ cabczça do Rey.} 
no da mef ma Iauha,que jaz fobre a-1

. 

quellas prayas. E dahi torneando a. 
ilha per a outra _cofia do .Norte, foi 
·ter· Malacà~ onde ach~u Garcia de 
Sâ_pqr .capitão,~ partido pera a In-
dia Affonf o Lopez d' Acoíl:a.O qua~ 
ante que ad.m~ceffe, fen~o já· Amo-' 
nio Correa e~ Pêgu: pre.nd:eo a fett 
irmão Antonio Pacheco, & q tinha 
mandado á India> fe1n o querer lei... · 
xar. feruir a capitaúià môr -do ma~~ - . 
Algús dizem que a <::aufa prinsipa[ 

. ddta prifaq, foi f er Affonfo Lopez 
d' Acoíl:a homem de fone condi~ão, 
& . rixofo ertl quanto dl:eu( em Ma-' 
laca,.c9m -muitas pd1oas: &-por-· 
que ~ntonio Pacheco ep home,1l)lq. 
não lhe atü~ db.fofrer· algú~ . folrura' 
. de palauras, que elle' tinha, quando . ', 
o vio em. Malaca, & . q\JF yÜÜÍa co1n 

· . elle 

\, 

(. 
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elle [eq irmão, Manuel Pacheco,&· 
que Diogo Pacheco do de[cobri-
mento qlle 1a fazer, a}i auia de ir ter: 

l . . ~ . . ... 
. temeo qeie tres irmaos, & r9aes tao 

-. cobrimento do ouro o ~nno feguin-
r te q.iera onde o armou G~n::iél de -Sâ 

em hum iúuio-da terra,& hqm bar-
~amiin. com aae ch(:!gàu ao .porto v "' , J . 

caualleiros auiaílem com elle ter.. 
m.oderaçáo de_ palauras. Finalmente 

. dle mandou fazer aútos de foa pri-
faõ, dize'ndo· que· lhe er:~ d~fcortes, . 

, & homei11 .. maL fofrido ~ & cond~- . 
· nandoo em \culpas, que ellc mc;:tmo 
A~onfq Lopez .t·inba,, o entregou a 
fi:u irmão Gafpar d'Acofia, que .elle. 
:m?ndou á India ~m húa nao, que fe 
foi t:erder na_s ilhàs de Gamif polá. 
As quaes, por (erem fronteiras, & 
1nui vizinhas á çidade f\chern, tán._ 
to que fe foube rn;lla que a · gente. 
daquella nao dlaua ali. perdida, fo- . 
úio a elles lanchál-as de ·Mouros: . 
com. os. gu.'.les pelej~ráo ta~1to, qu~ 
não ' ficarão·. maes viuos, ,que o ca: 

, ·pitão Ga.f pafd' Acofl:a, Antohio Pa-
che_co, ~regorio ~onçaluez do Al-

. garue, . J?iogo Feri1andez, .& óutYos~ 
cres, cujos nomes 11,ío vierão~a nof-
fa noticia _; & tqdos tão feridÓs, · qtae 
fo ouuerá<;> por .tão 1norto~, como-
os ontros. Dos.quaes tantô que Gar-
cia .ele Sâ, que já frruia ·de capitão 
de M_;ilaca.,fo_ubê pane: elle.os ma11" ' 
dou ref gatar per meyo de Nina Cu-
11'apam hum gentio grande no!Ih 
amigo , que ell:aua po~ Xabandar 
em Pace9l .. que ferá de Achem até · 
·vinte kguoas .. E a efie· negocio el1-
ui~u Diogo Pacheco:q qüando che 
gou a Malaca ('como diílemos)eíl:a-
ua bem innocente dos taes traba.:. 
lhos de feu irmão. Mas mayores as 
padeceo clle, cm. tornar ao feu def ... 

-~ - _ _,,_ -... - - - ;-·· .. -"' 
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de Bar_ros, onde . .dl:euera. No. qual 
tornou achar quatro ou cinco· velas 
de Cambayá,& de outras partes:guc 
lhe não confentirão tomar poufo 
d~ntro i10 porm,tirandolhe ás bom-
bardadas. Diogo Pacheco,porgl]e o 
vento lhe era. contrario, &'vio que 
gente da terra a grão preíTu [e metia 
ern lancháras;pera vi,r tambcm con;. 

. tra elle: _meteofe no bargamim,gue-

. rendo tiràr á ioa o nauio ao mar lar~ 
. go, polo não tornarem: & Íoj o té-
po tanto; que o mar c0meo o bar ... 
gantii:r1,& o nauio veyo á cofia. Do 
qual efcaparáoalgús Malayos homés ' 
do .mar. tafados em Malaca : que fe . 

, ,, i r. ,, d ·1h e · 1' meterao p~ o i~rtao a 1 a,ati;aue -
fando~ toda ; & víerá_o ter da outra 
banda do Norte, onde acharão em· .. 
~arc;açá.o, que os leuou a Malaca, os 
quaes c·ontar~o eíl:a perdição dé Dio-
go Pacheco, que foi o primdro dos 
noífos que perdeo a vída,por dcfco~ 
brir eH:a ilha do ouro. 

CAPITVLO nn.-

f Corno e.Antonio e orrea che-
gou ao Reyno de ,Pegu:f5 afli 
Je. defireue o jitio-'f.5· coufas 
. del/e, f5 da paz. que e.ile-.A·.n-: 
tonio e orrea ajfentau c,om º' . ' 

jeU, Rey, f5 do nuies que fez., -
tite chegar a MA.faca~-

T otqancf c> ' 1 
~- · -· 



, Liuro e:Lêrceitó· . 
. ~? ;;AAr: 9,?".;t: ;. , · Ornando a co.nri: · iíf~ orde1~ou !\nro~J·io , Paçanha' 11a:~_ 
'-.~ . ". , nuar com~ v1~g~ . tural da "?lla Alanquer en: 1:1odo-cle 
~- ~~{j que Anton;~ Cor~ . m~n.f:~geuo, ~ por efcnuao ~e,fl:a 

'~.Jf ~ reafez a Pegu; co . meí1aJe Be!ch1or Carnalho,& ~eis ou 
· ~ ~· ~~~ bom ·, remp? que f~rtc l~ornes P?la fTlaes aur~nza.r; a 
·. ·"'"~- . tcue, defpo1s que fora {eqs {ermdores, & algns .p1aes 

partio de Malaca : chegou a~ porto da cetra, que o goue_rnad.or da ci~fa .. 
da cidade chamada 1\tfarrabam, que ·de llw ordenou que foflem eJU fua 

· be dd e~bdo d'elRey de Pêgu. Eco- companhia c.0111 prouifóes, ·peraos , 
rno pet hum rio nauegaud (]UC tem, ' ag[lfalhar per todo o camiribo. E 
.do ferrão co1fcorren1 ali quaíi toda- porque Ar'.itonio Correa foi o pri.- . 
las mercadod::ts,que vão terá -cidade meiro capitão, & p~-~o~ ·notáu~I.
Pêgu cabe~a defie Reyno afsi cba.: que ali foienniado affentar paz com 

,mado, & na propria .terra an_ia os elRey de Pégu ,, ~efpois gue Af- · 
mantimentos· que dle 1a bu(car, & fanfo d'Alboquerque· de Malaca. 
1nuità to pia de lacre, & dali .per ter- mandou a elle Rui d' Acunha ,_ &: 
ra á cidade de Pêgu onde dRey dh- efra paz & ami_zade., que elle Anto-
·ua,feriào at~feffenta leguoa's: deter- nio Correa affentou~ foi com gran ... 
minou nã.o fobir maes pela cóíl:a a de fole~1nidade: ante que vÇnhamos. 
~ima, pera entrar per o rio de Cof- · á relação della, fare1nos ·aun;á das 
mij, per onde vão ; terá propria ci~ coufas de fie Reyno. Pêgu, per que 
dade Pêgu. Porque como naquelle . gêralmente nomeamos eíl:e R~yúo, 
tempo toda a cofia d~íl:e Reyno e- nome he impoíl:o pelos dl:rangei .. 
fiaua ainda por defcobrir por nós, a . ros:cá os·naturaes chamãolhe Bagou, 
quàl he mui.chea de ilhas,& os maes . . & afsi. chamão ·á principal cidade, 
dos rios dos prü;cipaes portos tem ·donde o.Reyno tomou o nome. Pe~ · 

. táo grande rnacareo , qtJe perigdo la parte do Pon_ente be cerc_ado eíl:e , 
n1uiras . naos_: abaíl:ou1 o em que fe Reyno do mar da en[ead~ de Bégàl- · 
elle vio no porto de Marcabam, pe- la,& o [eu cõprimento he da cidad" 
ra não_ querer fazer maes experiern;ia, Rey marítima, q eíl:~ qn quatorze; _ 
& tambem pareceolbe que per eíl:e, , graos & hú terço de eleuaçáo dopo-
modo podia· dar maes preíl:es auia- lo Arético, & acaba em dezoito na.. 
meüto aos junco~, · que au_ia de car- cidade s.edoe ~ambem ma-riÇima.Po~ 

. regar de mantimento pera _rv1alaca, rém neíl:a coíl:a [e c_óthem maes Ie~ 
por a necefsidade em que. a leixaua, guoa do que [e · moftr~ per eíl:e~ 
& principalmente por achar ali mui- quatro graos & hum terço,p9rq vao 
tos juncos.~ que a frete vão cada dia dla repartida per eira maneira:o p,ri-
a ella,por fer n1ui,breue.viagern .Afsi 1neiro terço dç: toda a diíl:ancia f~a, 
que por dl:~ <:~ufas dali quiz man~ he de Norte s.ul,& o fegundo de Le-
dar recad9 a''d~ey de Pégu, & pera · u.ante a Ponéte, & o omro torna ao-

. - - -. -- ·- · ~9rée, 

. l 

. . 



<JJa 'Terceira 'IJecada 
Nor'te, per qnde fe ve g os dous ter.1 
ços fômeme ·mulriplicão-etn graos, 
tX. o maes em numero de leguoas 

. por afeição que a terra fn.Peb-bat1-
da do Norçe v~e entd.hr em o Rey-
·no chamado Arracarn, cô que m~i
tas· vezes tem guerra; & 'üáo póde 
-tomai", por fer mui ·rnonruofo; & 
cercado de grande aruoredo . E cor-

. ~ 

· demarcaua dl:e Reyi1b (como diffc-
mos) em que aueria dé con;ipr~men. 
·to pouco maes de nouenta leguoas, 
&. no m.aes largo outro táto. Porém_ 
de poucos a:1nos ~cá com a commu 
nic:içáo noíla,& algúa ajuda goeou-
ue dos noff os ,que lá eíl:~uáo fazen. 
do foas fazédas, fei elRey gt~erra aos 
pçmos Brammás,& tomoulbe algús 
Reynos,até que a forrnna lhe.virou 
as coíl:as, &·o roíl:o a hnm vaífallo 

. delle m ef mO' Rey , que eHe tinha 
· pofio por gouernador do Reyno 
· Tangú dos Brammás._ O qüal co~ 
eíl:à gente Bramrriá,que he. mui bel-
licofa, lhe e,_omou o Reyn.o,& ainda 
cufl:ou a· vida a bum caualleiro per 
-nome Fernã-o de Moraes Portugues, 
éj lá efialila.com hlilm galeão fazen-
do car.ga de lacre per mªndado do 
gooernador da India:cõ o qual mor. 
reráo agqeiles;que comftgo tinha no 

. g~leã0.-E foi_ça~anha a fortuna de-

. fie nouo ryrann-0 J qn~ não fômente 
tomou rodo, efl:e Reyno Pêgu; ma~ 

:·reàdo deíla parte dentro pelo fer-
rão atê ç,hegar . ao ferrão da . cidade 
Rey, onde dle fcnece da band·a do 
Sul: vem fazendo búa faixa d~ terra 
á.- maneira de tn·eya lúa. A mayor 
pàrte da qual he montuofa ~ & habi-
tada dos po1:1os Bràmniás & Iango-
más , que fe metem pela pane ido 
Orienre ·ddl:e Reyno, entre elle & 9 
grão .Rey1:10-Siáo : o qual Sião vem 
beber110 mar da cidade Tauay pera . 
baixo. Toda efl:a terra de ·P:égu , om 
Bagou, como lhe chamãõ· o~ :na~u
raes,be mui chaã á ma·~'leira de cam-
pina, que a faz fer alagàdi-ça com 
1nu'itos efl:eiros do mar, que entráo 
per ella, & per. as· bocas de dotJs no-
taueis rios' que à retalbáo roda em 
grande número de ilhas á mJneira 
tle húa horta regada. As guaes aguas 
doces .a fazem mui ferril de todo 
genero ·de ina.mimento , afsi dos a-
gricultados,como <?los que a propria. 
terra brota de fi: & pe:l~ mef ma i;na-
n~ira tem a criaçá0 dos gado·s ,, & a-
limanas• com grande cnpia d aues, 
& peixes,que fe pefcão na .aguoa fal-
gada & doce, c0 que, a terra he mui 
abaíl:ada.de nrnntime_ntos . Té cfie 
tempo q.ue Antonio Correa chego«: 

. :qui, & dcfpois per algús anno~ (e 

1 • 

.. 

fando todolos pr_incipaes da terra 
hmn & hum , por [e íegur~·r ddles: 

- mas ainda c-0nquiíl:ou eíl:cs Reyt10s, 
Prom )Mditay, Chalam ,Bacarn ,Mi-

. ra:Hdu,& .Auá,quecorrem conrrao · 
'Norre maes de·cento & cincoetita 
leguoas, todos de pouos Brammás, 
fempre ao longo do rió, que vem 
do lago Cbiamay. O qual com fuas 
.correntes rega grão diíl:ancia.de ter-
ra, por vir per campmas: & quan-
do com fua crefcente fae ·da· madre, 

· fe alarga maes de r;inta leguoas, 
com L]-UC as terra-s ficão 5.fierc:.idas do 
feu naceirq,,& ref põdc tão .em breue 

· com. 
,. ' 



liuro Tercéir J-: . . Foi: 6 i, 
f;o:ÍP -â ii~J.iid:ádc; das{e:~1tn'.te~ras de que que01 o iti1i~a ,delle deüe p:i-oc.c,;' 
a~roz . &ç ~riªç.ão d0.s J!;ados ,; ·a ma- der. E ~d1íftoria · dd1a foa gêra~áo; 
!~,Yira <la 1.rerr~ .d~ Egypt0 çÕ, a cref~ he CJ. ue .yirido· .ter á· ·ço(}:a daqúeJl.c: 
~d~);te dá~h_áa do Nilo. B defpoiS .d~ · :Reyno Pêg(i, . ~ que en.rffe·o er.ão 'terh1s; 
;lpjda;;~eíl:as vitçorias, ~em que ram, ennas, but).'l junco da:Çhina .; .~6n1 . 
.,hem algús .dos noíf os·milir(!ráo;qua1 . türmenra-fe.i:).e.rdéo, d~ ·que fôme~1~e 
íi nós annos 9ue t&punliam·os efla efcapou hGa _ moH~e,r ·&· hum e.ão), . 
J1i.íl:oria: ~eptou ~~ 'ir tomar o Rey.:. · con1 o qual ella teu e c~pola de· q~.e 
n~ Siá_o, per6 -não lhe'. .ftJccôdeo co- om:ie_filhos, que de.fpois ds ouneráo: .. 

·mo elle · d~f~jaua . .Cà por fer c~m~·- della, cqm 'B a terra-fe yr;,y<;J -a -muli 
·nho comp~jdo~ & m4_-ita.' pa'rte mõ... tiplicpr, _& por não deg~nerare·m cio 
~uofa · , & .tão, cego com ·aru.o~cl9.t R~e,inueprar~à os Cílfcállêis. :·&da.' 
~<,]lle: lhe cont:Ün~~1~ fi. fp:rça: ~enfach~- qui defpois que a gente foi muíra-,{e· 
.do fazer cftr~~a ·pe'r diíl:ácia de mu17 paffou a Sião, donde os· daquell? 
.tà·s -leguoas: 1,1~0 g.m-1hPtJ neíl:a ~oi:~ Reyno·rem_ o ,mefmo c.qH:urne: ,&;; 

··,nada _ma~s;q~c .p~rdãfdê grande nu- porq·em ·ambas dl~s parte~ ·as mo~ 
· '11ilé.ro de gen~e, & .po.r~n,1 ch.egoq 4 · lher~s tem melhor p~recer ~ que os_ 
.lTiíl:a da~ ,€idade. Haq(:i càbe·ça;· d.o bot_nés , , dízrtn dlas qu·e as ferneas-
Rcyno.Siáo,:.quc lhe-foi, bem de:fe~1- fsié"á prÜT\ei~a máein; & os mf;tcho~ 
~ida .. EU~. pq11-o de Pêgu ,_t~n1 Hn- ao Fªe·: O~trós dizem que eíl:a terra; · 
.gu~ propria:. différenre .d.os : Siam.eS..1 & a-de-A;rJtarn foi pouo~da de de-: 
nr~m1nás; Arna}:am ,:co~ que v_i:~i .. . gredaclos,.&_qu.e o vfo dos éafcauêis·. 
pha, .. por qdai1um te;r lingqa per .~·- ·foi remedia contra aql1elle nefando 
, nortm qqantG· ª'maneira de foa re_; peccado CQntr~ natµra . . E ainda al-1

• 

!ígião:, tei:nplo_s, facc;~ote$, grande- gús 'jt:ldeus. daqtc1ella .regii0, · <-Jlle fa-' 
~~~- de. ido los ·, & . cerimoi1ias de fe~s beni a língua> & enren.dcim a efcüt-1 · 
foçrificio~, vfo de . corou toda i.m ~ tora delles,dizem qu~ c'íles degreda-
mundic1a. ~ ,torpeza .de trazer caf~ dos _ eráo eiiuiados per telRçy Sala,.' 
çaueis folclados no- iníl:~u~nento da mão de Iudca,i.10 te_m:pó que as fu~s 
gêraçáo: con_uerp_ muitó cõ os $ia:; naos nauegauáo · áqu.ell~s partes e:ri 
mes. E ainda diz'e-rn elles que _us Sia- bufca de onro,tjue kllauão. de·Offir,-: 
!J1eS proêede-11} da fua _linhágerp. ~ & qtJe elles tem fer na- il~!-ª . C JéH:l1atra,:, 
~ra afsí: potq dh tçrpez~ do~- c~f- . . qü_~ náqpe.lk'tc1npo ~uiá.o fer terra. .. 
cauéis em coq~s ·aqudla~ partes não conti(rna a: efl;a. Sqa com.o for pois. 

. fo ,acba _eni outro . pouo. Donde [e. de· tempo~ .. ~áo . anrigos ,Qáo temos· 
p.od~ crer fer v,erdade _o que elles co..: é[crit~füas : ·fôrnente o .qQe o pau o 
tão, _qt.ieaquella terr~ fe.p,ouoou do, ;~cebe depae ~i filba ~ : &'fegundo · 
~j,untamento de hú cão & búa nío- q demon·\~ . naqudl~ · \en1 po, & 

_ ' ~her:pois que no a~~ ~o ajLú2ra~1 .é-. . ~ünda ag_o~a ,reyna· · ~m. ~~da aquel- ~ .. ,,, . 
~o de!l~s, qu~~e1n lm1tar ~s caes:~o~ .~ ,gçp~1hd~de . , m.aç~ -: 11.cfandos; ·~ 

· · · a bufos) 

/ 
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abuf os, fora Cfo pei1fa inento no{fo muito defejaÜáo J pol.a vizinhança 
tem entre íi. Baita p'ara notícia das· que tinháo c·om Mal'lca, qne era 
c:o0fas ddte Reyno, & di[curío de . a vida, & principal commercio de .1 
no{fa hiíl:oria, fube r as demarcações toda aquclla ú1feada . de Bengalla~ 
cddle; o fitio, abail a.nça, & religião· onúe entrn elles, & Antonio Çorrea 
dól gen~e: ornaes de [e~·S coH:un;es~ fuas viíit~ões.. E quaüdo veyo ao dia 
gouerno & eíl:ad~ de fcu. Rey, vfo· que rodos rres fe auião de ·ver, per~ 
de·foas arm~s~ & ourras coufas qué jqrar eH:as pazes: º· qQal aél:o pera 

. . t1ntre elles {e vfà: leixamos pera os mayo-r foleonidade, fe auia de fazer . 
Cõmentatjos da noífa ~~ographia; no templo da cid'ade, com m.uita 
a que fetnpr.e nos remetemos, por · génte qu_e v.eyo a eUe, efperarão por 
fer da propria materia,quando·maes Ant"onio Conea. O qual foi com os 
particularmétefalamos de cada Rey- feus PJa mayor p~1npa q·ue ellc pode, 
p:o' per fi. E t:ornaLf·do aos rnenfagei.: , por maes folennizar efta fefbi, kuan 

'ros q.ue Antonio Corre.a mandou a do o ca~ll~o da.nao, ~~lC lhe Cernia 
o Rey de Pégú,que reinâ•ua ~m rem- de Raulirn : E como J3 ê,JJtre clles 

. Fº qu-e elle chegou ao ·port'o de Mar- · ·as pázes efta9ão ,.a.ffenradns , & não 
rabarn : tanto que per elles foi·ü1-· via.há.o áqudle lugar a m'aes que [e.:. 
forr~1ado com() qae .eíl:a.u~ ali,& que rem jur~d?s, feguúdo feu vfo ~ tant<'.r 
fua vinda não era a rnaes ~ue a!Içn....; que todos fôr~o jqntos;, náo oun; 

"t<Ir pazes, .& amizade com. elle,c9n1 ._ -maes que fozer, que tirar o Samibe-
. a.fgús juíl:os frnpedimentbs de· iláo . ·legam b4a folha de ouro batido, on 
po.der ir a e II e, forão logo def parha- de (Íégundo vfo dos Re..ys daqudle 
·dos <::om cfadiuas. em retorno dq qu~ · Ol'iente) v ir1hã~ · efcricto ellas capi-
~·he Antonio ç::orrea .inandou.E pt=ra relações. E eurregues a·hum official; 
effoit:o-da amizad~, & paz que dle foráo lidas e1n alta' vrvz duas vezes: 
queria affentar com Antonio CÓr- . a primeira na propria lingua da ter-

. rea ein nome delRey de Ponugal, ra, pera ferc::m. e1.1tendidas dos natu· 
com~ feu capitão que crà : enoiou . raes: & a fegund:l' inter_,rretadas em 
com o meüno f\ntonio Paçanh~ . a nofsa,pera os no~os: . & per modd 
duas peífoas· n.otaueis de: fua cafa:· femelbante mandou Antonio ,Cor~ 
hun1 fe~u1ar, & out~o religiofo,' rea ler as fuas per o efcriuão da naoj 
que era o feu Raulim.-mayór, a qu~ . efcritas, em papel a nofso vfo. Lidas 
todolos ou~ros 'do Reyr10 Pêg~ o- & afsjnadas as quaes coufas, guan .. · 
bedecem . Chegadas efias ·duas· pef- do yeyo ·ao juramento gue o Sanli~ 

. foas táo principaes á c~Elade f0arta- belegam ania de fazer; o [eu Raulim 
'bam' que por ca:ufa de foa vinda, começc:u a ler per hum tiuro.de' fua 
foi logó metida eqi prazer~ & feita religião, & per fim da-lição tomou 
& maes Cabendo fore.m vindos a eíl:e h4s papêis arnarell-0~ ·(cor dedicada. 
~Qent?. ~e arn.~zad~ noffa, que elle~. ao q Üto diuino } do-tamanho de· 

- letràs 
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letras de cambo, & algúas folb~s das ~1uáes he do, Ec.clefi~ifhces ·de Sa·· 
jlé ,· aruprcs odoríferas , , e1:i . que 'lamáo ·q~1e começa: Vaidade das · 
ráo eícrirtas palauras, as quaes acen- _ ,v:üdade's,& tudo,he vai.da~e.Na .qual 
didas em .. fogo, fe fezerác> dn Cin- ora por razão <feil:a_s palauras,romou 
·.za: E ' defi ,to~o. !J as mãos dó SJ.mi~ . tamanho receyo a Ant<t>'nio' Correa, 
beleaam entre as foas) & as pos fo_ com admiração dellas: & 1hefalrou 
b~e ;quellas cinzas: d~zendo algúas no efpiriro bum tremor, como fe, ,·~ 
palauras: á que o . s.a~nib~legam reÍ-; . pofeífe as mãos nas palauras de toda 

_p a ~1dia como que. coce~ha naqudle 11off fé. E tet1e pera fi, que era obri-
juramerno, prometendo em nome . gado comprir aquelle íimulado ju- . , 
d'e\Réy fer firme ~ valiofo o que 1amen70: porqüe D~os não he refii:.. · '. 
affentaua;n~do ífto com 

1
tanra ceri- munba de enganos ,.ainda que (ejã:o 

mania, attençáo, & íilencio, que os tàes aétos,feitos entre pdfoas dif- . 
foi o-rande admiraçáG aos noíl'os. ferent~s· em fê, quando ambas as· 

V e Antonio Co.rreJ quando veyo ara- partes conrrattão de paz, & ccmcor-
zerCeú juramemo1.cheg.ou(e â elle o dia em bem cwmum. Acabado eíl:e 
capel\ão da nao vefbdo em fua fo"7 a'éto/d~ paz & concordia , que cau~ 
brepeliz aluà. E~poréj em a ,riao não fol1 fer log.o Amon~o Correa proui·' 
auia outro limo, que fezdle n;iayor .do de todolos mantimentos, qtie 
pornpa,porfer ~e~olhFt .. de papel,in- : ~~fa rniíl:er per<;t · Malaca~ lâcre, & 
teira, que hu'Canc10neiro de troua' outras coufos pera a fua v1agem de 
imprimida~, . em o , qual eíl:auáo Ortnuz:ante que fe partiífe_, ·lhe a-
,as obras que os :fidalgos ·=- & peífoas conteceo coufa,que lhe mudou eíl:a· 
de~e Réyno ~ que tinhão vea pera ' ~iagei:n, & o cafo foi efre. Auia na- ' 
Hfo, té aquelle tel'npo 'tinbáo feito: . quelfã cidade MJrtabam ao tempo 
q.uíz Antonio Corre~ leu;ir ante eH:e que elle Antonio Corrc~a chegou, 
liuro, qur; à breui~rio do clerigo, oú algús ·Moq-ros ali eíl:ante~ 'fazendo 
algum liur'o de rezar, que na viíl:a fuas mercadçH·ias ·, às que~ foráo 
do gehtio qne· era prefente, parecia · prefentes-atodo o aéto de paz, que 
pouca coufa, & que não ornamen- ~elle aífentou : & como iíl:o fo'i Pª:-
tauamos be1n . as p~lauras ~e noffa ra elles húa grande dor, P?rque lo-
crença:. FiL1almente tomando oca- gi;au~o o commercio daqudle Rey-
pellao·o liuro na m~o., & aberto pe- no,· on~e tê aguelle tempo nau.ias 
ra Antonio Correa jmar ~ pondo os no(fos nãó continuaná9, ém a.Igúas· 
o.lhos na letra' começou a ler alto vezes que o piloto & mdlre da naet 
( fegui1do o aéto req~eria,) o prin- ' de -Antonio .. Gorrea forãà a tfrrá. 
.cjpio das trouas, que tinha feito Luis ~õcerrnr as velas,& prouerfe do net:' 
da ~ilueira guarda ·môr. do, Príncipe ceflàrio pe~a foa viage.m ,' em ban-
-àom Io~o, qúedefpqis de;: Rey o fez qu~tes :que lhe pe\os da;çerra forãd 
.Co~1~e 9.: ?q~~c!~1~: o argumenr~ , ~~d~5- .per alg_ú.s prin~japa~s, pomdés 

· I ,.. , . . , . ..a. 
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·, déí terra~ coi110 ,i10Óos amigos,pare- , ze,_rao, até a chegada ddle -Anton,io '. 
ce que reuerão os I\1ouro~ ral indü- Correa, deráo muico rrabaHi~ á ci-

·. firia,qu.e. lhe deráo pe.çobl:a,_de que dade, ~or não au;r nel_la maçs de[_ 
n1orrc~Táo, eftando An"romo Corr~a canfo que armas as ~o{hs, dos reba. 

. pçra partir. QUando fe el te vio m~- tes & cerc.os d' d Roy de Bintam, fQ· 
· - có·defias duas tá0 princip?es_ p:utes me de que fua~ arrnada.s erão caufa, 

de fua nauega'ção_: tornou pçir ret~1e-· defendendoos mantim~tos,~ doe-
'dio. ro.rnarfe a Malaca e'm ·cõpanhia ças que cada dia ráo ~a~ando a g·en~ 
doi1uncos, que ti~1ha carr'egad~ dé te., que nacída,deauia. Com .a vinda 
mantimentos, porque iidles auia ·pi- do qual Anton~o Gorrea,porque do 

• lotos da terra; que fubião efia naue- çome'r gêr~Lmente pende ·a mayor 
gaçáo, & não os tinha pera a India: parte do contenrnméto dos hom'és, 
&fem efperar nyaes, ç'?mofez te11).- trouxe elle tanrá abafl:ança á terra, q 
po, Çe pareio pera Malaca, ?nde- che~ defl:e esforço tomarão rodos força~, · 
gou,.a tempo que tanto aprnueitou J com que os r}:~ates d'clFsy ~e Bin • 

... com fua peífoa,como çorn os mao- tam ceifarão; acban9o tanta refifié. 
timentos qlle leuatia . Pàrece q pera eia na's trauqµeiras que fo1áo co_me-
iífo permitrio Deos . o de(a{he da· ter, q~e enrenderáo ·ier vindo á ci 

. morte do pilom & meíl:.~e, como [e dade focorro pe mantimento & gé • 
. verá neHe feguinte . capitulo. . , . çe. Gàr~ia de Sá como vio queelRey 

de Bintam .maes· danno lhe fazia per 
· e A P 'l·TV LO V.- fome, que per armas; determinou 

nefta p~of pe_rida.de & alegria gue os 
.f (omo ·carci_a de Sá ordenou _ hom~s tinhão com aquellaabafian. 
', hua armada 'a .A nto.nio (or- ça atãlha-r ao diant\'.., &· maes aos a .. 

rea,pera_ entrar no.rio Mui::tr, j~nrarnentos gue elRey de Bintam . 
e~ ·hst· ·r p 1 d IR · fazia ( co1no atras c:fcreuemos) pera \,;:;' a.1 J t a o afJ'(J on e e e'll .. rr . .d d . 1 d B · - 'f:> . J v,1r em peuoa cercar a c1 a e . Fma • 
e tnt1,p··n eftaua:ao qual elle mente elle pos fua tenção e1n con. 

desbaratou e5 deflruio~ . frlho, & propofras mu~tas razées, . 
· & inconµenlentes Cobre · o cafo : aL 

~; · r~~ fvl- quanto Antonio fentóu g·u~ .pera tirar· aquella ferpe 

I~ ~. · i' Correa fe deteue neíl:_a , que tiríbáo tão perto como era o 
~ • ~1 1 • . il I \ . > ' 
~ ~ _ ~ 

1 
viagem ue Pegu, em .. . Págo , donde cada dia erão come-

e~ e . "~ ~~ji M~laca paffa.r~~.as COU· tidos, con_uinba pera quieraçáo da-
. fas que a~_as ~ot~ruos, . quella cidade ir fobre elRey de Bin., 

r a~s1 ~o tempo de ~ffonfo ~opez ta.m,.ante que [e ' fezeífe maes pode-
d Ac?fia, c~~o outras deípo1s que . rofo coin as ajudas que conuocaua _ 
, Garcia de Sa entr.ou na càpi~ania~ & , a.íi, &,.. o b1~çaffcm da.qúella fortaJe-
!~~:s ~~ m~~s que f~ nefl:e tempo fe.. za._'. E q ':ii!a~ as _qualidades da peíloa 

· · ' - - .· de An~ . 
. .. 
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~e Arntonio Correa, & qua,nto ·bem e[peífo arnoredo, que o affombraua. · 
aquella cidade per meyo dclle rinha et:ri tanta maneira, que não enrraua 
recebido : eíl:e por fer o princÍl)ª'' o fol nelle, fenáo quando [e podião 
<.::omii:nha que tambem- vieffe 9a fua enfiar os feus rayos com a n:'ladre do 

- mão, que era ir poi capitão inôr 'de me(r:no rio. E qu~ndo i'ão per elle, 
húa armada,gue fe faria peraeíl:e fe~- tombaua a folha, ou qualquer mo-
to. E porque demos o feu a cadahú; to que [e fezeíTe, como em húaabo-
as principaes peffoas que erão neíl:e bada : de maneira que hirm batd 
voto, for~o Garcia de Sâ, que auia que .foffe remando, era ouuido lo_n-
dias que o trázia no peito, dom R9- ge. Sômente nos cotouellos q~e elle · 
drigo da Silua, Duarte Coelho, Ma- fazia com fuas torturas,agui era im-
nuel' P~cbeéo,& outros tres ou qna- . pedido, & [e quebraua muito o ter~ 
tro. Prefl:es à frora, que frria 'de rrjn- m.o do ouuido: em os guaes _lug~res 
tª velas, as maes dellas nauios de elRey de Binram rrazi_a fetnpreefcui-
rem-o, & algús redondos, & cara- tas, pera .fer auifado do que ef'ltraua 
uellas~ que Duarte de Mello capitão per eile, com temor noílo.' O qual 
môr do mar tmzia de armada, em eftauá-etb húa fortaleza fituada não 
que. iriáo até quinhentos boi és, a~ longo deíl:e grande rio de Mua·r, 
cento & cilJçoenta Portuguefc & . de qqe faiamos, mas nas correntes 
·os inaes era gente -da terra ·: partio de outro pequeno, quaíi como eíl:ei-
Antonio Corre_a a quinze de· Iulho ro, áo qual os naturaes éham,ão Pá;;. " 
do anno de.qninhentos & vinre,em / go, donde ao lugar & íitio della 
cuja companhia alem dos nomea- chamauáo Págo: ~ vinhafe _meter 
dos, do maes dl:es capitáes, Duarte ndle grande, que corre mui longe 
Furtado, Francifco de S~qlleira, Hé- pela terra fempre per luga(es baixos; 
rique Leme, Carl~s C~rualho, Bar- & apaulados,& o Págó cerno he d~ 
tbolomeu d'Afonteca, ChriH:ouão pouca agu~a & m1üdheito,paífado , 
Diaz, Rui Mend~z, .Diog~ Dfaz, o lugar o de; elRer r'inha feito fou _ 
João Saluado, & outros, cujos no·- affento,náo paífaua mui adiante. Na ' 
mcs não virão á noticia noílà. Eíl:e margem· do qual de ambas as p;Jrtes, 
rio> p~r que Antonio Correa auia ao modo de Malaca,elRey tinlla fci-
de ir ( como já diílemos ) na entra- to húa grãde pouoaçáo toda de ma . ." 
da tinha aquella força, que Duarte deir~ : a húa das qoaes pan~s ficaua 
de Mello deíl:ru1o,& e~ algúa par- o pouo,& ell~e na outra;,& no meyo 
tes onde .era ei1:reito, tinha algúas atraueffaua húa ponte,p~r que fe fer-:-
cíl:acadas, & rranquia que o atrauef- uiáo. E poíl:o que dl:as_forças,& Pº"' 
fau~o, leixando fómente algús e~.:- . uoações faó de madeira, principal-
naes,per ond~ riauegauáo as lanchá- - mente-a_s que elles ordenão em.moM 

1
, 

· ras d' elRey: todo per Clmbas as 11ar- do de: fortakza : he coufa tão defen~ 
gés.)del!e ~u~ c~b=~~~ de gran · ~ & Çaud,quca ~~uiias delfas náq chega 

I muro 
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n1tiro de p~dra & cal. ~arque fazem 
húa dlacada de paos tão fortes & 
dmaneis, llUe lhe cbamáo . os noífos 
pao f~rro, & delles tão groffod co-
mo . q1aíl:os, · & .ráo juntos bús aos 
outros, que não póde bum homém 
paffar per entre elles,& faõ .emulba-
dos per dentro: & eíl:e entulho he 
bugi terço de roda foa altura,.& per 
c:fte modo foõ-entulhados os baluar-
tes, em quetem aíl'ell:ada arrelhar.ía. 
E como el{\~y de Bi_ntam [empre te-
ue receyo ~e o cometerem ali, não 

· fôméte neíl:e .lugar de fua habitação, 
rnas ainda ondé eHe pequeno rio Pá-
ªº [e metia no de Muár: tinha feito b . 
em bú cotouello delle outra tal for- · 
ça de groffa mádeira de h.ua banda,& 
da our.ra do rio, onde fe recolhia par 
te da fua armada,& a entrada do rio 
era per búa cancdla, que [e fechaua 
cada ~1oite:onde auia gente de guar-
nição, que guardaua efie lugar, gue 
tarnbem tinha muita arrelharia . . Fi-
<i1almente em baixo & em cima tu-, . ' 

do erá~)' pe~~gos & trabalho, per que . 
' os noffos auiáo de paífar : pera tirar 

os quae~ imp'edimentos madeira, 
aihda que não foífe tomar a ef pada 
& lança na mão, fômente macha-
. dos pera a cortar, cansaria .milho-
m~s, quanto. mae.s tão pouca gente, 
como a noíla era. Porém afsi con-
fiitLÚO Deos as obras dos homés,que 
os mdinos homés per.outro artifi-
cio,quando lhe a clle apraz, as ven-
cem & desfazem.Porque como An-
tonio Correa per algús Malayos,que 
fabiáo bem eíl:as enrradas, era auiía-
~? de tanto ~mb~ia,ço ·& impedi: 

menta : leualll ante fi húa manchua 
com mae~ de vinte homés com ma-
chados pera os desfozer. Indq afsi . 
com eíl:a ordem pelo rio a cima,an ... 
te que chegaffe ao cotouello, que 
diílemos terem os Mouros feita a pri 

· meira força, que feria obra de fette 
leguoas da barra, foi fentido : & ou~ 
ue logo rebate, afsiondedles eíl:a-
uáo, como na pouoação d'elRey. 
O qual folpeirofo de (eu mJl,a gnm-
de prdfa mandou recolher muita 
. parte da armada, que tinha em bai. 
xo per~ a pouoação, onde elle efta ... 
ua : & dçf pois . ele recolhida, cortar 
muitas aruores das que eíl:auão á bor 
da do rio ,pera o ene!berde tra1iquia. 
E e 1 algus paíios mandou decepar 
ot s t_ê o meyo, & eíl:;m:m afsi có 
cordas lançadas nas pontas c·om 
gente da outra banda- P!eíl:es : pera 
que qt,Ierendo algum dos no!Ios naw 
uios· pa!Tur-, que as aba'reífem fobre 
elles. Antonio Correa quafi !10ite · 
chegou .junto da primeira eíl:ancia; , 
que os Mouros tinháo feita, & co~ 
mo a terra ali fazi1 hum cotouello 
ag~do,ficaua a tra~queira dos Mou-
ros da parte dianteira, · & a 1Joífa ar-
mada da parte trafeira, tão vizinhas 
pela.s coftas, que [e no meyo não 
ouüera tão alto & ef pdlo arnore· 

. do> virãofe todos : & porém . ou .. 
uiafe o rumor de ambalas partes, 
.por as razões do tombar do rio, que 
diffeinos. Ouuindo Antonio. Cor-
rea eíl:a vizinhança, paífada parte 
da noite, em que a gente algum tan-
to affoffegou do rmnor; mandou 
em hum bàlácS pequetlo a Iorge Me. 

· · . furado 
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fJradó feitor da foa nao, por. Caber a 
lingua Malaya, gue lhe fo!Te efprei"": 
rara tranqgeira dos Mouros~ & ef-
cuiraffe o rumor delles,pera faber eni 
que dererminaçãn .dl:auão. O qual 
tornado a Antonio Correa., diíie gue 
a prati<:a da vigia dos Mouros era, q 
pela manbaã auiâ~ de pelejar com 

& animarfe hl1s aos outros : & 
e Cegando o rumor delles, lhe pá-

recia ·que era muita gente. Ant9nio 
Çorrea, por ter daê1o pera iífo hum 
certo final : tanto que foi ouurdo, 
todolos capitães farão com elle:on-
de [e co~1fulrou o.modc;> que auiáo 
_de cer ao outro dia ante manhaã,em 
que dle fe dererminaua cometer os 
imigo~,& a ordem que pera iílo de~, 
foi eíl:a. Que Duarte de Mello cap1-
t~o mór do mar, por ter húa cara-
uella, que podia com qs caíl:dlos fi_ 
~ar igual das tranqueiras, & cancel-
1a per que era. ·a entrada, iria diante, 
leuada carauella p~r barêis á toa, pe·-
ra pelá. enxarcea, & 111areagem dei.-
la fobir a no!Ta geme: & logo jun-

_- to a ella iria clle Amonio Correa, 
por caufa de hum tiro groffo, que 
leuaua na galê em gue i'a, .& afsi os 
outros naqios tnayores, que leuauão 
artelharia pera fe {eruirem nag ella 

. chegada della, & maes ferem ampa-
-ro àos 11a1:1ios de remo rafas, ~né en-
teíl:arem nas tranqueiras , & prinêi-
pal.mente a paffagem da car~rnel la. 
A qual aiSi eíl:aua feita, & fechaua a-

". no rn~~Yº da vea~ glle cometer a for-' 
_ç~, que os M<?nros rinháo feíto á de 
dentro ~ella,. onde tinbáo pqth foa .-
arrdharia. E ~orno dle irnpedimé .. 
.to era, o-que lhe mayor confufaõJa-

. zia: ordenou que na carauella fo!fe 
da gente do mar a rnaes_ de(pachada 
_& deíl:ra, pera fobirem pela enxar ... . 
cea: & tanto que e1np~raffeLn com 
si cancella,~ lançaíle nella hui~ gol-
pe de homé.s,-& e11trados dcntro,fof-
fem com machados cortar qualquer 
fecho, ·com q eíl:eueífe fechada. Po-
fto Antonio Correa neíl:a ordem, 
tanto que foi manbaá: começou a 
defcobrir o cotouello,éj a terra fazia, 

, na volta do quál 0s Mouros tinbão 
feito foa forral-eza. E ainda a carauel ~ 
la não era defcuberta de todo,quan_ , 
do a ar-telharia dos Mouros? que eíl:a~ 
ua ai aponrada, comeÇou a várejar: 
fem dla lhe ref ponder com a fua,por 
afsi o ter ordenado Antonio Correa, · 

_ quelle lugar da entrada, que muiro 
roaes r'e-ceaua Antonio Correa o e'm-
para.ço, que lhe ella podia fazer na 
_paífagem, e1~talandolhe , os na ui.os 

: fenáo def pois que elle tiraíTe cõ húa 
efpera, em final que daua Santiago. 
D~do o qual final, com q a artelha- · 
ria de ambEilas partes ~omeçou afu ~ 
zilar .=entrou no vão dJquelle rio hú,, 
rrouão conrino,coufa tão efpanrofa, 
que pão parecia fer iníl:nimento de 
homés,maes q a narareza da terra,& 
o furor do ar ,com todolos elemérns 
.conc~r:ião em guerra,& propria de~ 
H:ruição fua ,com <]os homés não fa.. 
biáo em q lugar dl:auáo. Porq eíl:e 
conrino ~ efpanrofo rrcuão per húa. 
parte, a groffura do fumo, q não foi·~ 
daqlle opaco & fombrio lugar, per 
outra,& a l_u'Z efcu~a dos relampados.ll 
. q de qnando em quando per omr~ 

I z. , ~ifuzi .. -
_.;, 

) 
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afuzil auao~ & perdcrradeirü"a grita 
de: tanta gente : fazia todo búa tal 
miíl:ur·a nos ounidos & viíl:a, que [e 
nã9 pod1áo :mendcr,. rcfpo11~~er, ou 
conhecer bus aos ourros, fomente 
~s cegJs cadahum lançaua mão do 
que acbaoa anre fi. E guaíi apalpan-

.. do maes,,gu'e vendo,o que fozião, os 
_da caraudla de Duarte de tv1ello,pe, · 
ró que lhe f<:>i' aíÍ?Z rrabalbofo,fu-

. birido pela enxarcea ouuerão a can..-
cella á n1áo, & def pois que foráo fe-
nbores della, fe lançarão dentro da 
t~anqueira: ~ como não leuauão 
curro intenro,por lhe afsi Íer manda-
:do, a pr.imeira cou.fa que fezeráoJoi 
vir abrir as portàs da cerca~ cara uel,-
la~ pera entrarem os outros nauios. 

· Na qual entrada frm tnaes pelejar, 
afsi (e ouucrão os Mouros por ·en-
cidos,que nenhum lluiz efperar a fo_ 
ria do noífo ferro. Finalmente An-
tonio Correa .. corri tod~ foa gente ~e 
fezerão [enhores daguella fortaleza, 
até do alrpoço · q os Mouros cinhão 
poíl:o ao fogo,que erà arroz cozido, · 
~ outras ~iandas (egunclo fcu vfo, 
que 'os noílos ouuerão por melhõr,éj 
as lançadas & frechadas,que na,guel-
·Ia c:ntrada efperauão achar. Mas a:.-
prouue a Deos que o.s liur,ou deH:e 
perigar, & ficarão cõ o animo do-
brado ,pera. logo com eíl:a virtor.ia ir 
aµante onde dRey efhua: o q An-
tonio Correa fez, tinto guc os nof- · 
fos esbulharáo o que ali foi achado, 
·que por· [à de gente de guarnição, 
erf! pouca coufa, & a melbor forão 
vinte & tantas p~ças' :de àrtelharia, a 
,.-nayor pirte 8e~~a ~e ~et:al;~ algúa~ 

/ 

que forão noílâs, q'ue"elles tÍnhãà a~ 
uido nas afrontas · q~1e nos deráo etn 
l'vblaca. Antonio Correa P?rque te~ 
meo q indo elle per aquelle peque~ 
no Págo a ci'ma, nas cofbs lhe po-
diáo dar algúa afr01~ra lancháras da 
armada d' elRey, q per ventura et~a" , 
riáo efcondidas per eíks efteü'os,qlle 
vinhão dar· no rio grande: leixo · · 
Doane de Mello na fua carauella, 

. o urros nauios, que ·por gra nc!e·s não 
podiáo ir a cima,por ficar fegu ro,& 
maes _entretanto recolberião a arte-
} baria, & ~unições que ali fie.auão. 
E aísi _ordenou por caufa da11 amo-
res, gue eíl:auáo arraueffadas . per o 
rio qoe auia de ir,& ou:ras que dla-
uão ferradas,pera darem fobre dle á 
paílàgem dos noíTos, ou ao O}·enos 
peta lhe fechará tornada o qminho~· 
que foJTem diante os batê is com os 
hornés de machaclo, pera lhe tirar 
ell:e impedirncmo & perigo. A qual 
prouidencia aproµeitou ' tanto, que· 
íem ~lla não podéra ir a diante: poI-i 
que alem da tranquia atraueílada, a-
uia ~m algúas partes muita eíl:aca 
menda 'ao rúaço, tão profunda na 
vala,por a terra [er apaulada,que lhe . 
deu grande trabalho o arrancar, & 
cortar deíl:a madeira~& foi ,caufa que 
[e detene muiro em chegar á po-
uoação, onde el Rcy eíl:aua. O qual 
com eH:a detença de Ahtonio Cor~. 
rea, teue tempo de·pór [ua gente em, 
ordem, & feus elefante~ armados, 
& tudo rio a ponto, que quarido 
os noíl~s chegarão, & o virão dl:a.r 
em húa cbapa da terra, que [e fazia 
fo bre o rio onde ·elle' auia de defem-

. · barcar 
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barcar, lhe fez aGaz. de temor. Por-
.<.1ue. alem deíl:a viíl:~, que parecia [er 

· de dous mil homes bem armados 
pera dar & re~eber, en~ elles de~co_
brindo eíl:e lugar, forao recebidos 
~om húa grita, que rompia os ares 
·:efhogindo as o~elh:s : & quando 
foi aos noílos querere poyar em ter:.. 

··ra foráo recebidos de muita artelba-
J ' 

ria, & húa .nuuem .de frechas, que 
.cobriáo o fol. No qual feito Clara-
. meme os noffos virão obrar maes o 
poder de Deos , que ~ fed ~ porque 
no primeiro ferro que começarão . 
pór na carne do~ Mouros,afsi os cor-

' 

forio esb!:llbadas do melhor,que ·em 
tão peqtfenas yaíilhas, como elles 
trazião, fe pode leuar, & 1 per derra-
deiro fe pos fogo~ tudo: & os Mou-
ros em fogindo,por nos não lograr.-
mos dellas, o poferáo em· maes de 

. cem peças de nauios, hús que erã"o · 
da armada d'elRey, afsi como lan-
cháras, calaluzes, & outras de [eu 
feruiço : em que auia algús de efl:a.:. 
do dourados as popas & proas, or- · 
namento em q eíl:es prjncipes que .. 
rem mofirar a mageíl:ade, & policia 
de feu feruiço : a.lgús dos quac:s por ' 
mofira Antonio Correa leuou a ·, ' . 

. Malaca, leixando feito em cinza a· ... , 

" 

. tou o temor,& perderão as forças & 
fcntido, que em nenhúa outra cou-
fa o tinháo,fenão em os p~s : o' qual 
desbarato caufou porfe elRey em 
faluo com toda a potencia . de feus 
elefantes, parecendolhe que.det}trÓ 
no mato · os no{fos o auião de to-
mar ,tanto foi o termor que lhe Deos 
pos no animo, fem auer homem, 
que tornaífe atras. Acabando eíl:a 
gente de def pejar a cidade, poíl:o q 
os corpos de algús ficarão atrauc(fa_ 
elos per eílàs ruas, os no.ífo~ife fi;ze-
rão fenhores della, fem Antonio 
Correa c6nfemir que entra!Iem pe-

ciuel,les dous fitios. Ná qual ,cidasfo 
foi recebido cõ o mavor prazer, que 
ella auia dias que teu'eI~~ = porque cõ 
a deíl:ruição ddle tyranno ~ (a nque 
daEJ.uella vez não ficou hum barco~ 
ncnn .peça· de artelharia )_ 6.éaua ella" · "'" ,. · 
fegura das perturbações que lhe da-
ua .0 qual coiµo homem defconfia-

. lo mato em alcanço d' elRey, con-
tentandofe com: ra~~nha merce, 
como lhe Deos fezera em lançar e ... 

.· .fte i:yranno,que tanto nos perfegui;i, 
'3aqudle lugar tão perigofo de c:n-
trar : que fômente em o cometer, 
era gi:ande feito, qua.nto maes aca-
barfe f ~m morte· de alg~m dos no[ ... 
f~sAue foi o.utro nouo milagre. Fi~ . 
~1almeµtE ~· ~~d~de; &. ~~fas ~'elRey . 

. ' ' ..... 
• 1 

do de maes poder viuer naquell~ . 
parte, fe foi aíf entar .na ilha Bintam: ( 
que ferá , de . ~alaca .quarent~ lc- · 
guoas, onde·per algum te~po qui-
etou,em C)Uan~o n~o teu~ for~as. 

CAPl.TVLO VI. 

,!f (amo Garcia· de S â mandou 
de t1rmada aManuelP a.che-

. co.fabre o porto de P acem,, (.§-

. ./1.chem :· (5 do feito que cinco. 
Portugue~es, quecomellefó- . 
rão, fez.erão ,: f5 do maes.q!te 
fo/Jre efte cafo fuccedeo~ , . 

· . . I ~ Com 
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/ liuro "!frceiro. Fel. 68· / 
roda nao : pórqu'e pela e:periencia _corrcr·a t<an po, .f~m prüneiro paCTà-
qrie tinha de fuas pdioas, _ 1_;50 lhe rem pda foria daquellas 'ttes lanchá:-
auiáo :oe lcixJr o batel em ~ma os dl~S . ras: d~recmiparão cnorrer ante que 
Momos/uccedendo algum-cafo em fo leixar cat~iuar. E o confelho.que 
quanto os marinheiros fezeíl"em a.; tomarão~ foi offerecerfe à Deos em. 
guada. Enrrando dl:/e ~atei~~ l~um __ facrificio, di~end,o que nác;i.p,elejaf~ 
-rio cbamado Iacapar!J, ue fera do fein no b~tel fenao em .lanchara, a-
, p.orro de Pacem h0a leguoa, 0~1~e balroa~1do com eHes jun9roeme ~e 
fez fua nguada; quando veyo ao fatr, lançaílem dentro, & (e mete~em as 
como os Mourps os rjúháo em o- lançadas com os Mo.uros, & o maes 
lho, de b0a pan:e ~& · da oqtra cho- noffo Senhor o f~ria pór elles. A lan .. , 
uião feras fobre elles;por os virem ef- chára como vinha conY aluoroço 
pcrar á margem_ do rio. ~~do t1elos .de os leuar n_a ,mão primeiro 9~1e as 
emrerer,em quanto [e faz1ao prefies o_utras chegaílem, como coul.a ~e 
ti:es ·lancháras no porto d.e Paee:m.~ pouca prefa chegou a elles,quaíi.co .. 

. pera os yir tomar an~e <-1ue-faiílém mo que os <qneriáo _roma~ á mã9 vi~ 
·do rio ao ma~, onde a _nao•lhe po- oos: mas de nutra manetta lhe fuc-
dia focorrer: & déráolhe os l\1ouros cedeo. Porque ainda dia não che- . 
~anro trabalho com as ntrn~s de fre .. · gaua, quando,os noílos com o no~ 
chas que lhe tiratiáo, que fe "não [e me de· l E S V na bocâ fe ~ançaráo 
cobr'iráo com as adargas, as qua.es dentro tão Íeuemente~ que ~inda ó 
!áo cu berras das me(mas fçec.bas,ne- p_ê não era poíl:o na coxia, quaitdo 
nhum delles ficára com vida. ·Paffa- o ferro das lanças era no peito dos 
do o qual perigo j~ na boca do rio, Mouros-: afsi anirnofamenre,que co• 
começou vir a dles a marê, & com . mo carneirada em que dão lübos,os 
ella a vira~áo : que os emreteue tan- · fez~ráo logo r~moinbar~ E 'como · 
to, [em á . orça d~ braços poderem eráo muitos, .. hús em araçauáo os 
fordir auanre, que vieráo a elles ttes outros,por fe refguardar de fe nãofe-
lancháras,que o vinhào bufdr. Húa rirem : & os noffos não ti11háo ou-
qas quaesJque era a capitania, por fer tro officio, fellio foi:near & epfopa\:· 
maes veleira,vinha hum bom peda- _ a·s .lanç~s nelles, com que algús fe · 
~o' ~as omras: em cadahúa das quaes lançarão ao mar. Finalmente foi 'ta-

. paílauáo de ce11 o & cincoenta bo- mãnha a defenuo\tura . & defpachó, 
mês, tqdas mui bem remadas, & o qué dl:es ciilco homé~ com os ma ... 
capitão dei la era bum Mouro Iáo de rinheiros teu~rão naquelle çometi-
nãçáo· per nome Rája Sodamicij, q mento, que ainda que andauáo bem 
feruia . a elRey de Pacem de ca piráo fangrados, o Senhor Deos q e os 
·de fuas armad;is . . <:Js noffos quando animaua & fauorecia, lhe deu for-
fe vir do ráo longe da nao, & qne o ça pera ·que fica!Tem fonhores da Ian-

·ye~r,o não i'e~~ia pera lhe,poder fo:· cbára, morr~ndo grande parre de;>~ 
- - · 1 1 4 Mouros~ 
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'Dá e'['erceir~ Decada 
Moüi·os,delles ás lançada & outros que andaua . aliJ &tinha vindo ao 1 

afogados. E [eu proprío capírão rou- pont? que'García de Sâ d_efejaqa,quc 
co de .~ rado~· que fe não lan~aíkm era ter paz ~om db cidade· P~cem, 
ao marJ não como quen: f~gia, mas ·por fer m~1i importante ao d.lado 
corri indinaçáo ddks, fe lançop de Malaca; & dte tyrann? fe fc~
ta rnbem : & com .bum terçado na ineria com obrigação de. fatisfazer 
mão direita, remandd com os pês , ás perdas ue os noílos receberão, 
& a: efquerda, rnataua nelles por fe &.maes que lhe conuinha ir dar,faú 
vmgarJ como homem ,defefperado. folego á,gepte, que com elle anda-· 
~ndo as outras duas lancharas ua : fingia que e11~ não tinha po .... 
de 1011ge virão que os noffos-erão 9er p~ra ~!Tentar paz com elle,fenáo 
fenbores deíl:a, parccendolbe que fazerlhe cnia guerra : & porém por· 
o batel trazi~ tanta gente, gue po- quanto · a ell-ç,lhe conuínha c~egar 
dia fazer aquelle feiro, & niaes que a Malaca, daria conta ao capitão de-
a nao começau:l ·de fobrcufr a ell~s: fie (eu réquirimento. Parti.do Mánu-

. feze.rão a volta ao porto <lo_nde fai- el Pácheco, le~ou a lancbára,que os 
rão,que fo'i vida pera os11oílos: por noífos tomarão per:i eHar e.m Ma .. ' . 
efl:arem taes, qoe não tinbáo já a- lacaJ p<?r ,memoria de tád ·honrado , 

' · lento, & vazauáo muito fangue: & feito : onde foi recebido com mui .. 
o que li.P!fo Senhor fez m.aes p.or el- to prazer de todos . E porque Duar-
les, foi que das Íéridas que OLHJer~o, r.e.Coelbo eíl:aua pera ir á Chiqa., 
nenhum delles morreo . . ElRey de onde Garcia de Sâ o mandaua com 
!Pacem vendofe com dla iüjuria, & húa nao, & bum nauio )a fazer fa_ 
temendo gue pois Malaca defiruira zenda d'elRey, pera . á qual viagem 
elRey de BintarnJ qne outro tanto eram.ui necdfario leuar pimenta, & 
poderia fazer a ell.e com algúa ar- elRey de Pacem req~(Jria paz ~ pot 
mada : & tambem Cabia que era ido vir em tão boa conjunção e_fl:e feu 
hum prii1ci11e herdeiro daqudle e- , r'equirimemo, léixou de mandar a 
fiado ao gouernador 'da Indía regue- 1iíl? M.1nud Pacheco, por (e: não fa_ 
ter ajuda contra ~lle : por fegur·ar zerern duas defpefas, & foi Duarte 

, Juas coufas, mandou.dizer a Manuel Coelho a eíl:e negocio. ·Ü qual af-
Pa~heco que queria'p~z & l1áo guer- fenrou a paz·, & ca1tegou as clu'as 
r~a ; & que fe o capitão de Malaca a naos que'leuaua1 de irnenta & feda, 
mangaua fazer .por caufa de algúas & o.urras mercadorias, qucr ficarão 
perdas que Portugnefes ali~ tinháo . e.111 Malaca, em que fe fez boa fazé-
receb~do, ·em que elle não era cuL da: &'com a pime.nta, & ·outra car· 
pado~ (como fe mofiraria, quando · ga partia pera ~China : da viagem 
o qoife!fe faber) elle era contente · do qual a diantG faremos relação. E 
de compoer todo efl:e danno. Ma~ por fer já vinda a monção pera a In-
~~d ~a~he~o porque auia já tempo . dia, partiofe Antonio Correa càrre-

- - · ·- - · -·· --· - gado, 
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l~iir'o Terêeir& .. f Foi.- 6.9: . 
~ado- de honta ·: .& da faz~nda que tas vezes f.1latnos·. Eíte nome Mald ; ... ~ 

·fez em Pêgu, .coufa que pm1cas vc~ . ua pofio que feja i1orne proptio de ,r 

ze; [e confeguen.1: onde elle chegou húa fô ilha, como logo veremos, a : 
a [aluamento. E pei aqui acabamos etymologia ddle em ·a lmgua Ma .. 
as coufas que naquell<\S'. partes de Ma. · la bar quer dizç:r J!lil ifhas,, ·Mal roil, 
l~c,,a fe fezeráo o, anno de d~z~n~ue , & .diua ilh~s : po'rque tantas dizeq:i 
ti. vinte~no qual-tempo paílarao ou- 'auer em hua corda delhs. Outro~ . 
tràs na India, lde que 'cobuem dar~ dizé que eíl:a ~alaura ·Mal, he nome: 
Jrips ·razão, por.auer 1nuito tem.po ,proprio da. principal, el}1 que refÍde 
que della partimos. elRey~ (que fê intitula por fc:nbor de 

todas: & a ella cõmúmente.chamão 
Maldiua, como fe diffefk:n1 a ilha de 
Mal- : & corno ella he cabeça de to-
das, roaas Je int~culão della. E eíl:a · · 
.cord3: q co;rrç, á ferpdbança de húa 
faixa efiédida fronteira á cofia· da ln. · 
dià ; começa nos baixos,á éj chama.-
mos de Pádua na -par~gem do. mõre 
D.elij,& vae enreíl:ar na terra da Iaóa 
& coíl:a de Sunda: Iíl:oJegu.ndo de-
n1ofirão algúas cart~s da üauega.ção 
dos Mouros : po~éj o~ n~os até ora 
tem i-ioticia fômente de obra de tre ... 

cAPITVLO VII. 

! Em que (e de[c_reue o Jitio ~as 
· ilhas de Maldiua, f5 afguas 

· , coufas de/las, (5 corrw 1 oao 
.Gomez., que foi enuiado a f a~ 

· z_er hua fort afez a na princip.al 
chamada· lk:f aldiua, a fez, é5 

, . defPois o matarão os ... Mouros, . 
f5 a caufa porqúe. 

· O te~po que Dio~ zenta~ leguoas do cmfo ddlas : co-'. 
go Lopez de Se- meç~do nas a·q.chamáq de Mamál~ 1 

q~~ira defpachou le,nome de b~ Mouro de Cananor,',, 
Antonio Correa, ' que era fenhor das ·primeiras : que: 
Garcia de Sâ, Si- dl:áo apartadas da ~oíla Malabar per . 
mão d' Andrade,& . ef paç<» de qu.arenta leguoas etn a'ltu-

outras pdioas pera . as partes de Ma~ ta doze graos & meyo d<l: parte do 
faca, em á. relação do que algús paf- Norte. E as derradeiras neíl:a difian-· 
farão, nos deteueráo até eíl:e paífado ci~ de trez~ntas leguoas ~hamadas· 
capitulo : tambem defpacbou ou- CahdÚ & Ad~, e~láo em fetre graos.J 
tros capitães. E porque Ioão Gqmez· da parte do StJl: & qüaíi no meyo 
de alcunha ·Cheira-dinheiro, foi o ·deita faixa de trezc11tas leguoas, eíl:á .. 
primeiro 'pera fazer húa ê:afa .forte a 'principal dcllas chamada' Maldi.. -
nas· ilhas d<I':, Maldiua :·primeiro que ua que differnos, onde rdide .º Rçy,, . 
entremos na relação do que elle fez, que [e ü~titula por f~nhor de todas .. 
conuem darmos .hua gêral noticia As quaes ilhas as maes pequenas e- , 
?e~.~s i!h~s de: Ma!d~~a>em qu: ca~1- ft~o :pc~?.e~agas,fm .~~ n1ayor~s,_~·e .. 1 

111ane1ra 1 
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ma 'Terceira Deeada 
inaneira que húa goÍ.Jerna trini:a qua· velas nos palmares:. não quedem ta: 
renta, fegundo dhio íiruadas: 8: a. maras, como dão as de Berberia & 
dte numero afsi en~abeçado em hua, toda Africa, mas hum pomo do•ta. 
cbamão elles;'_ p.atána . E pofro que-. manha da cabeça de· hum homem: 
o Rey que [e intitula por Íenhor.de ao miolo do qual primeiro que lhe 
todas, _& rodo o pot10 deli as fcja gé- · .. cheguem, tem ~uas ca[cas á rnàncira J' 

tio.: os gouernadores faõ ~our~s, de n.oz.A p.ri~neira pofto gue per ci-
cquía gue elles fempre_ trabalh,ao, ma he rnm lifa, p~íTada aq ella tez 
porque com ter a gouerrfança das · llfa, todo o maes he tá~ ellopento, 
terras, pouco & pouco _fe vem a fa_ que fe fia todo me~b r q e(parro, da 
zerfenhorés· ddlas. E o. modo gue ~ual cord9alba [e ki:ue roda a India: 
ni(to tem,he fazeremiê rendeiros)a. & pri11c1palme11te em amarras, por 
renda_das terr(ls} principalmente dos · ferem as q fe fazem deíl:e fiado, maes 
portos de mar: porque com _dl:e·ar- feguras & duraueis no mar, que ne-
réntlamento anda junto-o gonerno nhúa forre de linho. E a caufa he,por 
dà jüíl:iça, por fe melhor ar~ecada- . que enuerdece com a aguoa folgada: . 

. ren1as rendas do principe da terra, & fazfe _tão c_o'rreento nella, que pa-
& eíl:c vfo que os .N1ónros tem ,maes rece feiro de coiro, encolhendo & 
he in'da nas terras firmes,c] nas ilhas: · efrendendo á vontade do mar. De 
A íÍt'uaçáo ddl:as de Matdiua-, aipda· màneira que hu-m ·câbre deftes bem 
que,algúas das mayores fejáo apJrta- gro(fo, guando a nao com a furia de 
das .húas das outras p~r e( paço de vin- tempdladc, eHando Cobre ~me hora, 
te, quinze,dez, &·cinco lcgooas : o ' por,ra muito per ella: fica tão delga-
mayor numero dei las he eH:arem rão ,.do;que parece não poder faluar hú 
-conjuntas &~apinhoadas, que pare- barco, & n? outro faluço que a nao 
Gem hum pomar meyo alagado de fai arfando, torna a ficar em fua 
aguoa, q guafi tanta p_::irre he cuber- groífora. SeruemCe maes defie cairo 
to com? defcuberto de lia: & que de em lugar ~ .e pregadura ! porque co-
falto em falto, por não mólhar os mo tem eíl:a virtude qe reuerdecer.,. 
pés, & ás vezes lançarido _a mão nos & engroífar no mar,cofem com ell~ 
ramos das aruores·, fo andt todo : E o tauoado do·c.oíl:ado dás naos, & 
fa-õ os canaes defta aguoa. q as reta- tem-as por mui [eguras : verdade 
lha, tão retorc18os, qcie os me(mos he que elles não naoegão pela fu-
~atura~s ás vezes húa maré os apa- :1tia dos mares, do cabo de Boa-.efpe-
nha,& lá os vae lan~ar em parte,on- . ránç1~ nem men05 tem hum pairo a 
de não fabem atinar. Porgue ainda éj pefar dos ventos, co.mo fazem as 
eíl:es canaes, muitos delles tem tanta noífas naos ': [ômente nauegáo n'c> 
:altura, ' prr que poffaõ nauegar naos tempo d6 verão em monções, que . 
ttmi gro~as: faõ tão eftreitos, q em faô tempos bonanças regulados em 

' 'par~~~ ~ao ~a~~~ ~~m ~ ~n~~~~~ da~ feu curfo per e!pa~o de tres mefes,. 
- · &como 



_ . Liuro Terceiro. Fol. 'º· 
& como entra-h1t1er110,"logo-ceílàó faborofa & de melhor Cubfl:anda, q 
de nauegar. Tem ma~·s efl:e pomo as amcndoas,quando na aruorc gue ... 
ráo proueirofo outra cafca de mui rell'l coalhar. Porq dl:e fruíto na fo .. : 

. duro p~w, per c~rha da qual ficáo os bíl:a_n~ia~na aluura,no v~o de comer;' 
finaes daquelles neruos, & 6os da & -oleo·q em íi tem,rnuuo Cernelha· 
outra, , á maneira do entre cafco da · , uel be ás auelaãs,& amendoas,& af ... 
[ouereira, ou (per melhor dizer) á- fitem percimaaquellac6rálicnada;' 
maneira de h0a noz defcuberta da & per dentro he aluo. Eíle pomo,& 

. cafca verde. Ei1a cafra, per onde a... a palmeira q o dá ,parece fer das maes 
cpdle pomo re~eb~ o 1~utrimen:o pro.ueitofas coufas~ que De .. os deu ao . 
veaérauel, que he pelo pe, tem 'hua homem pera fua fuftentaçao, & ne-
m~7neira agu :1a,que go.cr femdhar o · ceffario vío : porque alem de íerui-
nariz [)ofio entre dous olhps redon- rem no q já diffemos, fazem delle 
dos, per onde elle lança os grellos, mel, vinagre, azeite, vinho, & maes · 
qüando quer nafcer: por razão da he mui fqbfbncial mantim~n.to per 
'qual figura, [em fer figura, os noffos fi [ô com!do~& miíl:urado cõ arroz, 
lhe chamarão~ coco, nome impoíl:o & per outros modos, de que os ln- , 
relas molheres a qualquer coufa,cõ dios em feus comeres fe ferué deUe • 

. Gue querem faz~r medo ás crianças: E da primeira caída q o cobre, fe faz 
o qual nome aísi lhe ficou, que nin- · o caíro,que diílemosfer tão ccõmmn 
gué-lhe fabe out~o, fendo o feu pro- & neceifario pera. a nauegação de 
prio) como lhe os Malabares cha- todo aquelle Oriente, deípois que o 
mão, tenga, & os C~narijs narle. O curtem, mação, & fião, á maneira 
·miolo que tem dentro neífa fegúda do linho canamo. As palmeiras que 
cafca,ficará de tamanho de hú gran- o dão, tambern reruem de madeira, 
àe.marmello, & porém de parecer de lenha, & telha, porque ·cobrem 
differenre: porque foa propria feme. as cafcas com as folhas, por vedar 
lhança na cor de fóra,& de dérro 1e bem a aguoa, & afsi ~~e ferue de pa-
húa auelaã,que tem dcmrro.algú vão, pel , ekreuendo pellas da maneira . 
fem fer maciça, & d<? mefmo fabor, que já diílemos: & os feus palmitos 
U\as com maes groíiura, & .fwbílan- quando õ nctws, náo lhe chegáo 
eia, cá t(;: m maes partes 0lioginofas os da Berbern.Finalmente,co_ino hú 
que a audaá. D_enqo no qual vão {e ho'mem ii'aguellas partes tem bum 
efülla húa aguoa mui doce & corde- . par de palmeiras,ba gue t~m todo o 
al,principalmenre ao tempo que el-: neceffario pera feu vfo: & quando 
le e(tá na a~uore já de vez: & quan- querem gab~r aigum de bondade 
do quer nafcer, todo eíl:e concauo .. em foas obr~s:, dizem por ~lle: He 
~m q eíl:a aguoaeíl:á,[e faz húa rnaf- tnaes frurifero & proueitofo, q búa 
fa c[peífa á maneira de nata, a<] elles palm~1ra. Afóra eíl:as aruores, que [e 
ch~m~o !aiJha,, :o~i~ .~~~ [~a~e {>', ~r~áo ll~q~d!a~ .~lh~~ f~~re a _terra, 

F~re~c; 
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parece ·qae he tão viua a femére del- daquellas ilhas o apanháo & pefcão~ 
las, que a natureza ali repoíitou, que he fazerem grandes balfas de folha 
em ~lglias partes debaixo da aguoa de palma, liadas húas com -outras, 
falgada. nà(ce outro genero dellas: por fe não efpeda~arem: & lançadas . 
as quaes dão . hum pomo· mayor, no mar,fobe eíle marifco a dias buf-
que o coco, & tem experiencia gue · car algum ceuo: & con1ó efras bal-
a fegunda cafca ddle he nrniço maes fas 'e!l:ão bé cobertas delle ~ tiram-as 
efficaz contra a peçonha, ·que a pe- ~terra, & apanhado todo hc merido 
dra Bezoar, que vem daquellas par- debaixo da terra até que apodrece o 
tes orientaes, que fe cria no bucho pefcado que tem, & de fi lauado no 
de húa alimaria,a que os'Parfeos cha- mar;ficáo <?S buzios, (que afsi lh~ 

· mão Pazon : de gue nos liuros de chamamos nós, & os Negros lg?-
noíio Cornmercio trartamos larga- uos) nmi aluas, pera com menos 
me1;ite, falando das coufas contra pe · nojo os trattar nas mãos, q a moeda 
çonha. A maes comum & notauel de co.bre, de que nefie Reyno val 
mercadoria que efras ilhas tem, por hum quintal de tres até dez · cruza· 
.cuja· caufa fe nauega para dias , he o dos, fegundo vem .nrnito ou pouco 
cairo que diífemos,por fe não poder da India.Tem maes eíl:as ilhas muita 
nauegar em todas aquellas fem elle. pefcaria, de que fe faz grande copia 
E afsi tem húa maneira de marifco de moxama, que fe l~ua .pera muitas 
tão meado, como caracoes, mas de partes por mercado~ia, em que fe 
outra feição, & de hum offo duro, ganha bem: & afsi em azeite de pei-
branco, & luíl:rofo : entre os quaes xe, & cocos,& jágara q fe faz delles, 
fe achá o algús tão pintados & lufiro ao modo de açucare. Qúanto. as cou 
fos, que feitos em botões com hum fas de artificio que a gente dellas faz, 
cerco de ouro, parecem algúa coufa fa0 pannos de feda & algodão , & 

_ cfrnalrada: dos quaes fe carr~gão por delles faõ ~aes, que coufa de teceJu-
laftro muitas naos pera Bengalla, & ra não fe faz melhor em todas aqllas 
Sião: 

1ondê feruem de dinheiro, ao partes : & ifio priilcipalmente nas 
modo que entre nós ferue a moeda ilhas Ceudú, & Cudu, onde dizen1 
meuda de cobre pera cõp ar· as cou- que ha ·melhores t~cdões, que em 
fas meudas da praça.E a e.fieReyno de Bengalla, & Choromandel. Porem 
Portugal ta mbem fe traz·é por lafiro tóda a feda .& algodão ,de que fazem 
dous & tres mil· quintaes algús ai1- dh;s papnos,lhe vem de fóra,por fe-
rios: os quaes fe leuão a Guinê, aos re1n mui desfalecidas defl:as duas 
Reynos deBeneij & Congo, onde coufas, & afsidearroz, que todo lhe 
fe gafião no mefmo vfo de moeda, vae de carreto. Tem criaçá? de ga-

. · · & o gentio do interior daquellas ter do vacum,carneiros,&· oueHias: mas 
ras fazem deíl:a moeda thefou.ro . E não tanto que lhe cfcufem as m~n
~ m~~~~~~ de ~omo os mor~d~~~~ ~eigas, qu~ l~e !ão d~ c~~láo , & de 

/ · outras 
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outms partes~ ·~m qúe fe faz mllito 
proueito. ~~ geúte deitas il ha_s c~ti1 
que os noílos cem commumcaçao.! 
he baça, fraca, & maliciofa,coBfos q 
fempre and.áq juntas, não fômcnte 
em a natureza dos homés ,mas- ainda 

. nos brutos animaes : donde fe pode 
verificar húa'paradoxa que rodo f~a
co de animo, be maliciofo em cau-
éellas. Veíl:e a principal gente pan-
nos de feda, & algodão: & a. ou:rra 
da plebe, das mcfmas palmeiras, & 
de beru.'.ls teçem fua cuberrura. Tem 
língua propria, poíl:o que os que vi-
zinbáo com a coíl:a do Malabar, fa. 
láo a foa Íingu:t, priqcipaln'1ente na, 
ilha Maldiua, onde efiá· elRey , · or 
cauta de concorrerem a ella muitos 
Malabares. E a eH:a ilha chegou João 
Gornez , que (como na principio 
diífé mos) Diogo Lopez defpachou 
pera vir a e l la fazer · h úa cafa f ot~e á 
maneira de fortaleza: pera dali feito-
rizar c:ii'ro, & outras coufas que ha 
l1a cerra; pera prouimento das arma-
das.O qual polo que já e{faua affen-
tado entre elRey & dom Joâ.o da 
Silneira f obre o fazer deíl:a cafa , co-
mo atras fica: elle João Gomez foi 
recebido d'elRey com gafalhado, & 
lhe deu lugar onde podeffe faze~ a 
cafo, que reqneria. E porq elle leua'ua 
recado q mandaile logo cairo,& ou-
tras coufas q ha na terra, pera proui-
faõ da feitoria de Cochij , & ná·o 
podia juntamente dar auiamento a 
1ífo, & maes fazer a cafa forte de pe-
dra&· cal, por não achar eíl:as ache-
gas prdlcs , pera q auia miH:er maes 

· vaga·r:~om2 hon1e~? que· ~ftaua ~m 

terra pacifica,& que tinha o Rey por 
fi, fez húa força de madeira pera · [eu 
recolbimento>no qual durou pouco 
tempo Porque o regular curfo das 
coníàs, em que os homês trabalhão 
he:· Ó cadahum colhe a nouídade da 

J . ' 

terra fegundo o que nelia femeou . E 
corno Ioáo Gomez, por fer hon:1~1n 
caualleiro de fua peíloa, era hú pou-
co imperiofo , & queria que rodo . r • 

inundo lhé obedeceffe, & q baíl:aua 
fer Portugucs, pera iíl:o afsi [er, & 
inaes capitão d'elRey de Portugal: 
quapras naos Je Mouro.'\ ali' vinhão · 
tcr,todas qoeria que dteudfem a ku 
mandarjcomo fe elle fora o Rey da 
terra. Do qual tnodo & tratralnento 
os Mouros fe efcandalizauão: & fo~' 
bre eíl:e efcaodalo fe ajuntou o dan-. 

. no & perda, que Gromalle Mouro 
de Cambaya recebeo em a nao, que· 
lhe tomou do Ioáó da Silueira,quan t 

do ali vey'o tér, (como arras efcreue-: 
mos) . Finalmente, tanto q dle fou-" 
be q Iüáo. Gomez ali eíl:atl.a, & ciue 
tinha dez on doze homés comfigo 
fômente, ajuntarãofe os Mouros e[ ... 
candalizados de João Gomez ·, q fo· 
rão ter a Carnbaya, & armados cer-' , 
tos ~aõi

1

os deráo fobre dle,& o ma-~ . 
taráo com quantos .tinha comfigo~ · 

C A P I T V LO VIII. 

!f Voque fez. (hriftouão d~ Sou 
(a éom hua armada, que lhe o 
G~uernador 7Jiogo Lopez deu 
pertfl ir.- á·cofla de 'IJ11..bu{: ($' 
afsi do q paffarão outros, q tã- , 
. ~~'!' ef!'Z!Íou o "nno [eg11intAe ~ - ~ 

rras 

I 
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'(;~ ~ ;::"\\ Tras fica como Cbri-

l ~~ r. Houáo de S~ufo foi má-
,1"""<'".,....1~7' ~) da-do per _D10~0 ~opez 

_,__,._
1
y.,.-., =- ~ 6 de Seq ueua co fe1s ve-

las de armada para an-
dar na coila de Dabul, por razáo do 
que os Mouros ali tinhão feito no 
tépo de Lopo Soarez. Sobre o qual 
cafo elle tinha la enuiado Ioáo Gon-
~a~uez de Cafiel-bráco cõ tres foíl:as: 
ao qual Diogo Lopez mandaua que 
fe ajuntaíle cõ Chriíl:ouão de Soufa, 
& andaífe com eUe até a entrada do . 
iLiuerno; em guarda daquella cofl:a, 
& naos q de Goa, Cananor, Cochij 
J:áo carregara Cbaul,~nde tinhamos 
húa feitoria, d~ que era feiror Diogo 
Paez. Seguindo Cbriíl:ouáo de Soufa 
eíl:a viagem : como foi já no-fim de . 
Janeiro, achou os ventos: Noroeíl:es, 
que naquella coHa pera fua viagem 
eráo mui contrarias.E parecendolhe · 
que abraçandofe maes com a cofia, 
em algúas enfeadas, ficaria maes á-
brigado dos vento5, que lhe eráo 
ponteiros, & tambem nas abras dos 
_rios podiaaéhàralgúsnauios de Mou 
ros, q forcadamente de nós pa!fauáo 
dali pera Cambaya com algúa pimé-
ta: cofeo[e bem com a terra até che-
gar á'barra do rio Citápor,onde Cou-
be que eíl:aua búa nao, q carregaua 
de pimenta. A geme da ·qtlal raóto 
que vio hum catur , que CbriH:ouáo 
de Soufa mandaua a ella , faluouf e 
em terra: leixando a nao defem para-
da; com que o catur não_ teu e maes 
que fazer, que leuala. Chriíl:ouão de 
Soufa, tanto que os NoroeH:es o lei-
~arão,, fe po,~ _em ~ª~~~11~1~ · per~ D_~: 

bul: onde achou noua que os Mou-
ros,chegando Rui. Gom~z d'Az~ue
do á barra do rio, ~o longo do. qual 
eíl:á a cidade D~bul Gtuada, o vierão 
cmnet~r com muitas fuíl:as: & eíl:an 
do com dias ás bõbardada~ ,- f~~tou
lhe fogo na poluora, cõ que fe quei~ . 
mou elle, & a gente. Do qual Jefa. 
fire efcapou húa molher"Portugues, 
que os Moüros cattiuaráo , ~ iíl:o 
aueda [eis ou fette dias que pallara. 
Cuidando Chri~ouáo ~e So_l:lfa que 
eíl:a carauella lhe ficaua atras,po'r não 
fer bQa pera abolinar no tempo que 
a leuou ao longo da cofia, & ella 
lançoufe ao mar, ·peta maes cedo fe 
ir p. oer. Chriíl:ouáo de Soufa com 
o primeiro impero da inclinação que 
teue de{l:e cafo , quifera comerer ir 
dar Cobre a cidadeDabul:peró leixou 
de o fazer, porq a entrada do rio ti-
nha hú baluarte mui forte, & cheyo 
de tai1ta artelharia, que podia meter 
no fundo quantas velas quiftITem en-
trar pera dentro , & maes tinha já 
perdida a gente dá carauella. E eíl:_an~ 
do determinado pera ir a Chaul ver 
fe andaua lá Ioáo Gonç1luez,~ coin 
elle vir cometer dle cafo com maes 
copia de gente: deulhe tamanho ré-
poral de Noroeíl:e , que o fez seco. 
lher na enfeada dos M:-ilabares , que 

,. • 1 

fera de Cbau.l duas leguoas . Paaada 
a gual fµria do remporal _, defpois de 
naquella enfeada ter poíl:o o fogo a 
húa pouoaçáo de Mouros, tornoufe 
á b~ura de Dabul, ·onde achou outra 
tal noua como a primeira, de búa 
·nao noífa q bs officiaes de Cananor 
mádauáo á feitoria de Chaul, a qual 

· · - ·- as furtas 
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~s fb1íhs de.Dabul tin hão metido no 
fundo. ~ndo Cbriíl:ouão de Sou-
fa fe vio ém meyo ddl:es dous defa-
fire.s, que ellt attribui'a a ti .mefmo 
polo modo que paffaráo : foife com 
eH:a indina~áo. a Cbaul em bufca_ de 
Io:io Gon~aluc;z, mas achou lá noua 
fer 'partido pera Goa, donde def pois 
0 rornou o gouernador a mandar, 
como veremos Chriíl:ouáo de Sou-
íà,porq não o leixauão·os N0roelles, 
que naquelle tépo al~ curfauão mlli~ 
to', & podia já mal tofrer a vela , & 
tambem não via modo pera· romar 
emmenda dos Mouros de Dabul,re·· 
colbídos mantimentos } fezfe á vela 
caminho de Goa. Dando. primeiro 
cm hum lugar chamado Calacij cin 
co leguoas de Dabul, por Íer feu : o 
qual cometimento ouuera de cuíl:ar. 
a vida de muitos, per c:íl:a maneira. 
Cbriíl:ouáo de SGrnía chegado de . 
noite á barra deíl:e lugar,parecendo-
lhe que por fer de noire , [e poderia 
melhor vingar dos Mouros,fe os to-
maffe de fobrefalto: leixou a carauel-
la de Lo~lrenço Godinho, & a fua 
galé na barra ., & em duas fuíl:as & 
hum parao· & batêis fe meteo pelo 
rio acima, fendo luar bé claro. Peró 
como os Mouros eflauão de auiío 
fobre elie, que fabiã.o at~dar per aqlla 
caíl:a,ef.candalizado do q os Mouros 
de Dabul lhe .tinb.ão feito : '-luando 
entrou 110 lugar, poíl:o que era gran 
ele & nobre có fumptuoías mdqui-
tas, era já todo defpejado, com que 
náo teue maes ciue fazer, que entrar 
no lugar, & deíla pouquidade que fe 
pod.c: aucr, a gente ~~m~m ~cc,olhia 

á praya,pera emb1rcarpeb manhaâ. 
A qual não lhe pareceo tão pacifica, 
como a noite: câ com fua vind~ ap-

. pareceo fobre o lt;igar hum capitáo 
cqm até gnatrocétos homés,os maes 
delles frecbeiros, como gente deter. 
minada & offerecida a morrer.Cbri-
fiouáo de Soufa parecendolhe que. 
andaua ainda no lugar algúa gente 
noiTa no engodo db esbulbo, fa'io có 
até quaréra eípingardeiros, & a maes 
gente que tinha, que feriáo ce_nto '& 
cinco.éta homés per todos.E quando' · 
chegou a húa rua do lugar, rraziáo 
os Mouros diante fi ás fred1adas al... 
gús dos noífos , que lá ~mdauáo: & 
dando Santiago com o aluoroço q a 
gen'te leuaua, defcarregaráo as efpin-
gardas nos Mouros. Os quaes fofré-
do aquelle primeiro impero, como 
todos eráo frecheiros, ameudarão , 
foas frecha~, q nunca maes os noffos· · 
efpingar.deiros poderão cellar foas 

'' . 

efpingardas.E porq dl:es náo trazem 
adargas, como a outra gente de ar .. 
mas, foráo os primóro.s q começa 
ráo receber o dáno das frechas,& afsi 
os primeiros que [e poferão em faluo 
caminho dasifuH:as.O qual defempa-
ro fez aChriíl:ouão de Soufa virfe. tá-
bé recolhendo a ellas, pera [e ajudar 

· da àrte,lharia q nellas efrauá, com q 
podiáo varejar ao longo da praya,. 
pera os Mouros daré lugar a [e em-
barcarem: mas. deíl:a mduíl:ria Chri-
fiouáo de Soufa fe não pode feruir, 
porq fentindoa·os Mouros,meterão~ 
[e entre os no11ru & a embarcação;de 
maneira q não podiáo tirar das fuíl:as, 
q não· fei.dfem tanto danno em os 

- - -- ·--- µo!fos~ 
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noffos .: cori10 neltes . Finalmente lhe entregaíle os que trazia comfigo, 
Chriíl:ouáo de Sout'a por tomar a em João Gonçaluez auia de andar na-
barcaçáo, & os Mouros por lha de- qud~a coíl:a ·~ Peró Chriíl:o~ão de 
fender/e paffaráo rres horas: até que _ So.uía, como lhe cot~ftou que por 

. á força de ferro elle [e achou ao em- Diogo Lopez fcr mal mformado do 
barcar fômenre cõ dez homés derre- cafo, lhe mandaua que emregaffe a 
dor de íi, porque de cento & cincoé arm~da, elle o não quiz fazer,eíl:an-
ta com que elle fa:io, todolos outros do amda em Chaul curando a geme 
-eráo embarcados, de que as peffoas ferida do cafo que ora contamos: & 
qu.i o maes acc:m pan b~rão ré fe me- defp0is que ~oi ~m Goa , J?iogo Lo. 
ter nafuH:a,forao Franc1[co de Soufa pez ficou fat1sfeltO das razoes que lhe 
Tauares feu · fobrinho, & Belch10r elle deu , da culpa que ante elle lhe 

· Tauares.O qual negocio foi rá9 qué quileráo dar: porque tambem Coube 
te, que entrarão os Mouros cõ elies Diogo Lopez não fer culpa fua, fe_ 
dentro na aguoa, & com as roáos não dcfaftres, & q quãndo conueyo 
queriáo rer:er a fi íl:a: dos qaaes mui- pel.epr, elle o fezera como cauallei-

. tos ficarão na prJya efhradm, & dos 10 que era. _E logo no verão feguin. · 
noQos foráo feridos rrim. & cinco: te, maqdou Diogo Lopez a Chri-
& hum bornbardeiro eíl ' ndo den- íl:ouão de Sá, filho de Henrique de 
tro na fufla, híía fr~cba o foi n:iarar. Sá fenhor de Matofinhos, & alcaide 
Recolhido Chriflouão de Soufa ás mór do Porto com tres galês, para 
fuas émbarcaçóes: foife cam·Jlbo de andar de armada na coíl:a de Chaul, 
Chaul, -para aquella gente ferida fer & paragem de .Dio. _Porque foube 
melhor curada. Diogo Lopez de Se- per Ioão_Gonçaluez,qu-ancos modos 
queira, porque a qoa lhe foi recado Melique Az fenhor de Dio bufcaua, 
do que acontecera n~ perdição da , pera com fuas fufbs dannar a noílàs 
c!lrauella & não, que os Mouros d~ coufas; quando fe podião ajudar de 
babul meterão µo fundo,coó:lo ora nós: .&-tambem por caufa das_fufias 
contamos , & na informação defie de Dabul, de quem as no!Tas naos, 
cafo foi culpado tanto Chriílouáo _& nauios, que 1áo a Cbau_l, recebião 
de Sol:lfa,que fem maes aguardar ou- muito danno. E os capitães das duas 
t.ro recado , ~ mandou logo .~ir. O galês , que i'áo com Chriíl:ouáo de 
qual recado leuou Antonio Rapofo, Sá, erão dom Iorge de Men~fc:;s feu 
que !a em companhia de Ioão Gon- primo com irmão , filho bafiardo 
~aluez, que Chriíl:9uáo de Soufa de dom Rodrigo de Menefes, comé 
ctlidaua efiar em Chaul , & elle ~ra dador da Gràndt la·da ordem de Sã-

. já partido .pera. Goa,como diíiemos: tiago, & Iorge Barreto de Beja. CÕ 
·ºqual tra'lia quatro ou cinco nauios _ as quacs veJas Chriíl:ouão de Sá an. 
&_com os maes q tinha Chrifl:ouáo doa naqúella cofia de Campaya, & 
~e S~u(a, a quem el!e e~c~euia que afsi a.ffomb~o~ Melique Az, vendo 

, ~e 



Fol. 73~ . . 
']llC comeÇauão já de ãttetit~r. ~e.lk~ . fZ51 Am~o. de quinhentos & 

. que recolbeó -f~as foíl:a~: & ;a.caba-. ~ · dez.?1-1oue fe:z elJ{ey dó 
do 'o (empo que lh~ D10go Lopez. <~ ~ Mªnqd húa ;gro!fa ar-
lirnícou que andaíTe ali,torn0uk: pe-- ' ~·)~ rna~fa de guator,z.evelas, 

' ra'G.oa.Nas coíl:as do qu~l veyo An-. - ' p<i{rqu ~ mandaua fazer 
tonio de Sálda-oha ter naq.uella pa-. 'algúas forta1 ~zas na In~ia,&_capiráes . 
ragem de Oi~: o qual vinha de Or- · a nói;ios de!cobri_mencos, ·pera· que. · 
muz~ onde inue.rnara da -. vinda do conúinha copia de velas;& gente~ : a , 
cíl:reito, co.mo atras efcreuemvs. E- c~pítJ~1ia mô'r ~fa gua'.l frota· deu~
eíl:e pequeno' .tempo que. Antonio lorge d' Alboqperc.1t:e, qut tia -India; 
de Saldar}ba an~ou na ·coíl:a de. Di0, .auia de [emir de ·rnpi1ráq da ddade-
quaíi de paílada;co·rn~ era: tia ~on ·- lvÍabc.a , defpois de Affo.nfo_ ,Lppez· 
ção gue as naos de Mecha vecri per~ · d' Acofl:a.,E e~ . qµant.o ·ná-0 ~ntralfe . 
agudla cidadeJez nellas bo~rs p.refas; ·neíl:a capirnnia,: d:.:iualhe el Rey húai 
que te accrefcÇ'ntarão ás ou'rras que viagem pera aCt1ina, pelo. rn~);dó de 
tfàzia da cofia de ~rabia. Com as. Fernã~. Perez· d~ Andrade :pÇ'r.a

1 

a qual 
quaes chegou á Inília, q1id() rndalas ida Já na India lh~ auiáo dç. fer dartO$ · 
armadas, q Diógo Lopez ·fez os an- ~ nauios. O que lhe daua' pqla,ç:xpe-
nos de dezoito & dez.a.noue,[e rec.o- rien ta que tinha de (eus feruiços na~ . 
lherão ; porque .afsi o ~ínha elle or -:-· que llas p~rtes .:: en1 q moílro.·u mui-, 
~enado,peh necdsidade que ~aja das t.a , virtude,& cauallaria.que ªui;i nel-. 
velas & da genre,pera hfra.-gro-{fa ar- le . . Da qual ~~mada <:tq.ueHe "a11no ' 
~1ada ql)e o anno de quinbentos p.a!faráo íômét~ quar~o naqs,de q_t7r.áo.· 
~vinte _ auia de (azer, pera entrar o ·os.capitães Lopo de Brito" filrho, d~, 
cíl:rCito do· n)ar Roxp:qoe lhe elRey lpão de Brito,PerÇ> da Sil4a~ '6\bo d~ 
p1andaua;como fez . E·a diante fare.. Rui"Mé.Jez de Vafconcellps, fonhor. 
mos relação ddht fua ida. das vil)as-de Figueiró, & P~df6gão, . 

q aqia de andar por capitão do crat-J 
.( 

- CAPITVLO IX. 

f <Do que pqjfou hua. armad~: 
.de I quator{~ roelá$, caeita~. 
mor l~r:g,e ·d JA bh:;querque,que 
o _anno de quinhentos & dez.a-

. . nouee1Rej.ddm ·Manudm4,-
, .dou á lnaia: (5 do que 1Jiogo 

Lopez de Siequeira niffa fez_;~ 

tp de .Cachij pera Ormu~.,Ioãó Ro.:.~ 
c!riguez p' Aln:-iada ,& Franci[co,d' A.-
Ct,mha,. gue parcindo defpois :a feuÇ!. 
q~l Iunh.o, chegou a Cochifa c;Iez de; 
Qµrnbro. ,E os. qu_e úáo1 p•dfarão a-:D 
·qodle· .a~no á India> ~ inuernará~ 
em Moça~biqt)c,&, per-a.qudla co-. , 
fia,foráo.eíl:es:o mefmo lorg~ cfAl.:; 
boquerque, ChriHouão de Mendà,.I 
~as fil bp ~e Diogo de rv1endoça :~l:-; 
caide môr de Mour.áo,Raphael Pá>'"'! 
eftrello , J\aph~d Catanho Dioa:ól 

~~ r , , ~ .. J · b 
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feri1aí1dez de B~ja ~- o' doutor Pero 
Nonez; que 'ia perà iCrnir ·de veador. 
da fazécla daquellas partcsJ pelo mo-," 
do de Fernão d' Alcaçoua, (de que?-
tras falamos) Manuel de Soufo, 6lho 
de Duarte de Soufu,Go.nçàlo,Rodri- · 
guez Correa, dom Di?gó de Lima, . 
<]Ue arribou ~ dl:e ~eyn<;>, & dom 
Lnis de Guzmáo, fidàlgo Caíl:t-lba-1 
n?, que fe leuantou com bum fer~ 
mofo galeão que leuaua, & o c.afo 
foccedeo perdla maneira.Seguindo 
cite dorn-Luis fua viagem , quándo 
faí na traudfa do cabo de fonta Ago -
fiinho péra o de Boa.efperança, que 
he a regular derrota, deulbe hum té-
po que lhe quebrou o leme, & fico 
tão {em corregimento, 'q1:1e H foi 
forcado arribará terra de Santa ruz 

" do Brafil. Na qual paHe por defcui-
do que teue,eíl:ando em terra fazen- .· 
do o leme·: os Brafijs lhe matarão 
cii1coenta & tantos homés, em que 
c11trou o piloto. Vendofe dom L.uis 
éom eíl:e ddaíl:re, que elle ouue por 
boa fonuna,fegun,do [eus máas pro.-
pofiros, de que já auia algúa noticia, 
em;>alauras que ante tinha {ol~ado, 
cotno era homem á maneira de fol-
da_ o:aílentou em feu peito de fe tor 
nar , & irfc pera ltalia, & and~r na-"' 
quelle arcipelag~ a toda ro'u p~.E Pº..t: -
CJUC fo podeíle melhor fenhorear dos 
Portuguefes que ficarão, -fingia que 
queria bufcar as arcas de todos: d_izé-
do que tinha fabido que dos dctfun-
tos que os Braíijs matarão, muitos 
tinháo tomado parte de foa fazenda. 
A gual bufca fazia per mãos de Ca .. 
J!~!h~nos,, qu~ ~~~cm~ gal~á~,, · en: 

tre criados, & oÚtros que conu6cou 
pera [eu propoGt'o:· & co o acbaua 
arma algúa nas arc:is,tomauaa logo, 
dizendo que o fazià por euitar brigas 
em a nao. Per dte modo feito [e. 
nhor da nao, come~ou defcuberra~ 
mente mo:fhar quem era,_ fazendo 
Cr':Jezas como hum algoz,. em que 
matou algús Porrngue(es: & poílo i 

na volta das ilhas terceiras, o me1hc: 
.Fernando .AffonfoAue elle trnia co~ 
mo prefo, per artificio lhe fogio, "º 
qual lhe feruia'-de pilqto, & ~fsi hum 
batel ,côm algús mario heiros. E por-
que elle leua~a já tomada húcl nJue..: 
ta de Duarte Bello hum mercador de 
Lisboa, a qual vinha-da ilha SáoTho 
me , carregada de açucares & efcra· 
uos, & húa cara0ella gue tomou en-
tre as ilhas,& com os poufos que de 
húas em outras andou fazendo, & 
f1ma que os fogiqos deráo delle, fe 
foube feu propoíito: vigiarãofe as po 
uoações'pequenas delle, & nos pri-
meiros namos que partirão pera cíl:e 
Reyno, fe veyo o mdhe dar cont~ 
à elRey. O qual logo a grão prdfa. 
mandou dar auifo a rodolos porto~ 
de Caíl:ella,gne vindo ali o pre,i1def-
fern, & trabalbaflem por lhe çomar 
o galeão . E!le t~u1to que nas ilhas ou· 
ue eHes dous nauio.s , partiofe com 
elles caminho das Canarias: ante de 
chegar ás quaes, tomou outros.dous 
carregados de paíl:el, & pefcado, cQ 
que entrou no porto da Gomeira, 
por védercíl:estoubos. Sobre a gual 
venda, em que entreuinpa o capitão 
do lugar, ouueráo ambos diff~renças 
com que dom Luis come~ou de lb~ - ·- . - b ~ es o-



Liuro Terêeiro. Foi . ~ir: 
csbombardear a ponoação : & Ollue 
ra l refpoíl:a da anelharia q nella auiJ, 
qoe lhe quebrarão a ve.rga grande do 
galeão . Vendoie elle manco fem o 
~1oder marear, já co~o homem af-
fombrado dos males que tinha feito, 
& que não fe atreuia com tamanha 
prefà, pera que auia-miíl:er maes po-
der de aenre, & qoe ella :ia dizendo o ' 
quem era: baldeou a arrelharia elo 
galeão na' melhor carauella, com o 
maes preciofo que lhe pareceo deíl:es 
roubos, & com gente de fua quadri-
lha fe partia pera Cafl:ella .) leixando 
o galeáo & as outras velas, q defpois 
vieráo ter a poder de feus donos . E 
por acabar.mos dl:a fua vil tragedia, 
chegado elle dom Lt1is_ ao porto de 
Calez, onde já era o auifo d' elRey 
fobrc elle, efcapou da prifaó em que 
o quiferáo tomar: mas def pois foi to 
mado em terra, & leuado a húa torre 
do alcaçer de Seuilha, da qual per ti-
·ras, que fez dos lanções em que dor .. 
mia/e lançou: & como ainda tinha 
gran.de altura pera chegar a baixo, 
lcixoufe cair, onde quebrou ambas 
as pernas. E jazendo afsi como me-
reciáo fuas obras,aos gemidos da dor 
que tinha, acodio hum homem, q 
ofaluou ás cofias em hum moíl:eiro 
.de frades, & def pois foi ter a Italia, 
onde acabou mal , <>orno fuas obras 
mereciáo. Outro galeão que també 
fa neíl:a armada, de que era capiráo 
Manuel de Soufa, tem outra tragedia 
maes iniferauel: o qual apartandofe 
1àa companhia de Jorge d' Alboquer-
que, & chegado a Moçãbique,poi1o 
'lue era já ~ª!de , cometeo paífar á 

India. Per6 como os ventos lêuan .. · 
tes eráo-forçofos , não os podet1do 
[ofrer, arribou a terra ~que do cabo 
Guardafú , pera fe prouer de aguoa.t 
de que andaua Iilui desfalecido : á 
minguoa da qual, por a muita gente 
que leuaua , ·que palfauão de duzen-
tos homés, lhe erão marcos algús. 
Com a qual necefsidade feguindo a 
coíl:a caminho de Melinde, veyo uzt 
a hum lugar chamado Matua : onde 
leíxado o galeão hú pauco largo da 
coíl:a, com quarenta homés no ba-
tel, fa1o em terra bu(car aguoa,aqual 
achou em fontes hum pouco afaíl:a-
das da pou,oação.- A gente da terra 
tanto que os virão, com refrefco de 
galinhas & outras coufas os vieráo 
bufcar,aos quaes acharão occupados 
enchédo barriJs & vatilbas de aguo~~. 
& co·mo codos vinhão famincos de ... ' 
ftas duas coufas, ~efcuidaráofe tanto. 
do batel, que lhe ficou em feco com 
a maré, que ali efpraya muito. Quã:r 
do o elles virão tão longe da. aguoa, 
hús a leuar a q tinháo u -colhido nos 
barrijs ;outros aos hombros a elle ' · 
·começarão de fe apreífar:a qual pref-
[a os Mouros lhe atalharão com ou-
tra mayor~ vindo fo_bre dlcs maes 
de dous 1nil, queostinhãoem olho 
do lugar onde efiauão efcondidos., 
efperando algúa conjunção : & foi 
ella tal , por o galeão efiar maes 
de meya leguoa a la mar, que to-
dolos noffos ficarão enterrados na 
qoella praya . O s do galeão veµdo 
tamanho defaftre, em que entrou -o 
capiráo & piloto, q ~uião de gouer-
i;iar a elks & a elle, não oufando fair 

K .i. em ___.. 
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ei11 terra: nem eípe-rar maes tempo, irem tomar o g.ileáo: m~s elle !a jâ 
por a arande necefsidade que rinbão tão lóge, éj tomarão elles por falua .. 
de agt~oa: derão á vela o indhor q çáo tomarfe á terra a elRey, que os 
poderão, por a nuyor parte da gen- recebeo m11i bem . O galeão como 
te ·andar enferma,& farão a hum lu- não leu•Hla outro piloto fenão o con 
gar chamado Oja, que ferá alem de trameíl:re, gue do officio fabia mui 
Melinde cótra a India vime leguoas. pouco, foi affemar a qllilha em hum 
No qual lugar acharão rnamimérns, feco de area junto da ilha de ~loa: 
·&o rnaes qae auiáo miH:er : & ou- onde per os Mouros della, & de 
ue tanta facilidade na maneira deíla Monfia, & Zenzibar forão mortos, 
commun1caçáo per d paço de dias, fcm darem vida a maes que a hum 
que [e foi á terra o mdlre com cin- moço. fobrinho do mefhe. O qual 
co pdfoas,de que os principaes erão, elRey de Zenzibar faluoo ,para man-
Simão de Peclrofa moço da camara dar emprefente a elRey de Momba. 
d' elRey, & Belchior Monteiro> am- ça, cujo vaílàllo elk era: & per der-
bos naturaes do Porto . Onde o fo_ , radeiro efcorcbado o galeão de quã-
11bor de Oja os teu e fcjs dias, fem os to leuauá, lhe poferáo o fogo, que 
querer leixar ir ao gali:;-áo, mofiran- he o confomidor de todalas coufus. 
do rer muito contentamento de fua As outras velas, que foráo etn com-
dbda: pedindolhe que int1c:rnaífe1n panhia de Iorge d'Alboqucrque, po-
ali, onde lhe feria dado rodo o ne- fio éj não teuerão tantos trabalhos: 
ceffario. Os do galeão parecendo- aílaz foráo aquelles que 1he fez não 
lhe q eráo elles mortos ou cattiuos, paífarem á India, & muernJr em 
como já não traziáo cabeça que: os Moçambique, onde muitos ficarão 
gouernaíle, & todo feu eíl:ado era enterrados de enfermi ade. Diogo 
faluarfe das mãos dos Mouros , pois Lopez de Sequeira poíto q não fobia 
o nâo podiáo fazer d~ enfermidade, deítes defàílres," per as na os q chega-
dc que o galeão andaua tão ifcado, rão á fodia,foube como partirão de-
qae cada dia lançauão mortos ao íl:e Reyno quatorze; velas, & éj fegú-
nur, porque entre elles não auia for- do os tempos. q teueráo ndla viagé, 
ça pera leu<ir anchoras, cortaram.as parecia que inuernauão todas em 
fazendofe á vela, com temor que os Moçambique, & per aguella cofia. 
podiáo tomar ás mãos : tanta era a E corno pelas cartas q elRey dó Ma .. 
confiança, que elles tinbão na foa noel lhe e[creuia, apertaua muito q 
força. ~ndo o mefhe, que eíl:aua em toda maneira entra[e o eíl:reito 
em terra, o via parrir,foiíe ao [enhor de Meçha, [e:: o já não tinha feito,pe-
que o entretinha, a que elles cha- ra a ql1al ida elle fe apercebia, & co-
mão Rey: o qual auendo com pai- mo vieffe a monção, partir ; ouuc: 
.xão do gue lhe fobre iffo diHerão, que eíl:a inuernadade Iorge ~'Albo-
!E~ man~~~ ~ª! ~um p~~~o , per~ querqu~ lh~ vi':lh~ a popa , pera de 
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Moçambiql1e o ir efi1erar · ao cabo ·lho tolherão com muitos requirimé 
Guardafú, & leuar parte das naos: & tos & protefl:os,aprefentarido o tref-
crente. frcfca~ que com elle 'ia. Peraº" lado de feus contratros~ per os quaes , 
qnàl pego·cio·mandou hutnGon~a- não erão obrigados ~ndar em arma-
io de Loul,êhomem diFgente,& que das. Fm.alméte Jorge d' Alboquergue 
.entendia bem as coufas do mar,corn posa proa no cabo de Rofcalgate da 
c~u asa Iorge d'Alboquerque ~m hú cofia Arabia, onde fobia que Diógo 
naoio , que lhe deu: em que lhe ef- u pez auía de roniar: & fendo tanto r 

· creuia que com o primeiro tempo · auáte c'omo as ilhas da Maceita,teue 
elle [e pofeffe em caminho,& o foík · hum tão grande tempor~l, q efieue 

. 'ef perar ao cabo. Guàrd1fú com ro_da quaíi perdido etn fundo de cincq 
fua frota, & :ac!1ando noua ·que era braças . Saido do qual perigo, em éj 
já pafrado, fefoffetns elle caminho fe tambenu1chou húa· nao de hum . 
do eíl:reito . E pofio que nefia viagé Baíl:iáo Figueira de Goa , que 'ia pera -
tambem Gonçalo de Loulé, emre Orm uzJoi ter ao porto de Calayáre, 
anim.o, cobiç-a,& necefsidade paffou onde paffou outro mayor: por fer 
muitas coufas, por ferem' mui meu . caufado, não dos temporaes, mas _da 
d:is, que nos poderião deter: bãfl:a fa _ mãlic1a & cobiça do5 homés, que , 
ber q tomando elle a cofia de Me- he.maes'perigofa, que os temporaes 
lind.e, na mão fez muita~ prefas, ppr ~ da narnreza,& o cafo foi eíl:e. Eílaaa 
recolher as quaes, def pej-~u ·O Ceu ha- naquella villa de Calayáre, ue l1e 
uio do neceffa~io, & defpois cõ torw d'dRey de Ormuz, hu~ feu ~ouer4 
me11 a alijou.tudo. E porem per a- nador, a que ellc:s chamá.o Gnazil:o 
quella ·coíl:a f?i apanhando alg.úas re · qual auia cl:ias que .era c~1amado por 
liiquia~ que ficarão do galeão fanto el ey por c1ufa de mexericos, o :que 
Antonio, aíSi como o mefire com e1le di[simufaua, dantlo algúas efcu .. 
f(àscompanbeiro.s em Oja, o fobrí- fas que elRey n.io recebia. Edefejan-
nho em Zanúbar, & afsi algúa arte- do elk: de o· aucr á mão, efcreueo a 
lharia groífa em a ilha Monfia: as Duarte Méde'z de Vafconc .os; qu 
quaes peças elle entregou em guaida -ali andaua com búa fu{fa , per ~ man-· 
ao-Rey, por ferem tão groílas que as dado do capitão de Ormuz, que fa_ 
n:io podia leuar ,& per derradeiro foi _ bia fer .grande amigo do Gaazit, -qu.e 
leu?r o recado a Jorge. d' Alboquer- auia D<?rne Raez .Xabadim, guetra-
C]Ue. O qual tanto· que teue tempo, ba1baíle por lho auer á m-áo: por a. 
fe fez á vela : .& quando ch~gou ao qual couía lhe prometia m~yro, l1 

Gabo·GuardafU, achou noua fer Dio lem·do feru-iço que fazia a elRey de' go Lopez já paífad.G: & não o feguio Porruga~, pois o Reyno d-e Ormuz 
como lhe rnandaua ,por .muita parrn era fe u. Duarte Mendez com ó , vío 
das uaos que leiUaua, for.cm da ca.rga Iorge d' Alboquerqlile no porto, pa~ 
~a c(e,ecearia, ·&de armadores, ·que - receolhe q tinha acabado dte feiro: 

ç . -- -· • - -· -- K 3 & dan-
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t"])a 'Terceira 1Jecada 
& dandolhe conta do cafo, accref- · 

- cétou tanto com fuas razões impor-
tar muito ao [eruico d'clRev dom· , - ' 
M:rnuel, por aqllc M·ouro dl:ar rne-
yo aleu:rntado,quc concedeo elk na 
prifaó. E affen·rou cõ elle que o mo-
do de o prender feria, ir clle Duarte 
Mendez a.o feráo.corn ·aJgúas gen~, 
com q-coíhm~aua ir viGr.:r o ~Ao~-
ro: no qual tempo eíl:anao os rnp1-
tâcs das naos.na praya,& a hul1,l cer- . 
to final clariáo de fubito na ela, & 
afai ó prenderiáo. Peró o negocio foi 
feito tant0 com maes aluoroço, qoe 
prndencia d9s miniílros que niiTo 
erão & o Mouro fo vigiaua de ma-'l ..., 
neira que cuíl:ou eíl:e cometer entra-, ' 
lo nas cafas, vinte dos noífos -que 
morrerá6 ·& .cincoeuta & tantos ' ' ) 

fendós. E ainda ouuera de cbegàr a· 
inaes,~ não fora Diogo Fernádez de 
Beja, ue d'tando fªngrado daquel-
le dia,. acodio com a geme da fua 
nao á praya, & fegurou a embarca-

. ~ão aos no!fos : ·& per derradeir o 
Mouro faluoufe per húa janell~, & 
não lhe matarão maes de tres ba-
ni.és. Efte fim tem as obras que fe 
comer ·dando o beijo na face, 
com a efpada efcondida. o qual ca~ 
fo defpois da vinda de Diogo Lopez., 
elle caH:igou na peif oa de Duarte 
Mendez, leuandoo dali prefo a Or...; 
rouz, por induzir a iífo Iorge d' Al-
. boquerque: da viagem· do qual 

I 

Diôgo Lopez ao efl:reit0, 
efcreuemos ncíl:e [e .. 

guinte capi-
tulo. 

;. :, ' . 

· C A 1?. I T V L O X. 

!lf [omo o gouernador- 'Diogo 
Lopez r],e Sequeira partip com . . 
hua groJfa armada tro efireito· . 
do 1nar Roxo , f5' do q pd]fou 
te ch(Jgar á ilha Mafuá, on-
dr o eJnbaix a dor Mattheus 
foi conhe ido fer · do. Prefte · 
1 oão: f5 do f!Jaes -que fa ali 
pajfou. 

~.) m,,7' G~uernadorDiogoLo~ 
· · · pez de Sequeíra, tanto 
~ ~ . ~ que en.niou a Gonçalo 
~~de Loulé ao cafo que . 

· ora di!Temos, & defpa-
chou as naos,que aqudle anno auiáa> · 
de vir com carga da .efpecearia a efto 
Reyno, a capitania môr das quaes 
deu a Fernão Perez d' Andrade, que 
com dias chegou ~ faluamento,por 
não perder tempo, poíl:o que. ainda 
de todo náo tinha p~eíl:es as naos,q 
ef peraua leuar : patriofe de Ccchij a 
dous de Ianeiro do an·no. de quinhé-
tos & vime. Vi~)do per Cananor, 
C lecut , Baticalá : prouendofe de: 
mantimentos, & coufas que ali ti-
nha mandado, fazer, & a eftas,forta:-
lezas do néce!Iario pera fua feguran-
ça, em quanto elle fazia aquella via-

- gero. E porque hús galeões, que ti-
nha mandado fazer em C~lecut,nád 
erão de todo acabados, foi neceífa-
rio ~ererfe algús dias cm Goa, don- . 
de parrio a treze de Feuereiro com 
h~a -frota de vinteqoocro vclas ~nas . 

· · quaes 
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quaes leuau:i at~ mil & oitocentos, gúa nao dê -Mouros, que 'ia cibocan ... · 
bom.és Portug~ef~s;,. afóra outros d,a do entre ambalas terr,as- pera emrar 
terra Malabar, & CanariJ _, com o~ o eíl:reito, que lhe deffe pouca caça, 

'·gu~es . fez ríume~o de rres 1:1il h_o 'Pera fe dlà po'der faluar : & ddt no ... 
, mês de armas : le1xando. a do Alei- u~ qt1e andau'a ali armapa noffa de 
$O dcMenefes por gouernador em · pou.cas _velas, com g'ae ficãífem fem 
[ua aufencia. , Das quaes velas eráo fufpeita da frota' & que aqHelle an .. 
dez naos groílàs,_ dous galt1ões, cin..:. no não auia dle enrrar no dheitoô 
co galê's ,,quatro nauios redondos, E poil:o que Antonio de Salda_ti.ha , 
duas carauellas latinas> & hum bar- ' leuou diante · cinco dias, teue Dia .. , 
gamim pera recaêlos : de que eftas go 1.ope·i tão profptr~ viagemj que 
pefioas eráo ~apirães, ,dom Ióáo. ~~ · quaíi em hum melmo tempo 'clac-
Lima, Franc1fco de Tauora, Chn~ garáo ,_rodos ao ca~o Gu.ardafú~ & --
ftouáo de Sâ; Chr·iíl:ouão de Soufa, aíli.; bua c_arauella que defie Reyno 

· Hieroi1ymo-de Soufa, Manuel de partio, piloto & -capitão Pero Vàz 
Mourá, -Dinis Fernandez de Mello, .. de Vtra, aqqellé que~ Lopo Soarez . 

_Jorge.Barreto_ ~ereira, Pero Gomez ··em fain<lo do efrreiro,mandou com 
Teixeira.ouuidor gêral,Antonio Ra- Lopo. de Villa-.lobos com cartas a : 
pc,-Ío de Beja, f~níáo ~omez de Le- elRey, como atras efcreuemos. O 
imos) Antonio -de LJemos feu innác:->·, qual Pero'.Vaz trazia por regímen-. 
Nunà ·Fernandez de Macedo, Heg-· -. to que foíle_ter nefie -ca~o Guarda .. 
i.qu·e de Macedo feu irmão, Gaf par fú, neíl:e tempo ': porque· fobia él•_, , 

Doutel, L~mrenço Godmho,Sirnáo :- Rey pelo que tfoha efcrittà a Dia.d _ 
Guedez;Pero de Faria, Franeifco de ,góLopez daenrrada«:lodheito,que 
Mello, Pero da Silua., Antonio F~r- emáo podia fer ali. A caufa da vin~ 
reira, 9iogo de Saldanha, & Anta'- . da do qual, fài trazer cartas a.D1q· 
nio de Saldanha. Ao qual Diogc> go Lope~, per que lhe elRey fazia· 
Lo·pez de S~queira mandou· cincu faber como ~ pe_r _via de Leuante ti-
diàs · an~e - de foa partida com quatro Hha Cabido a ida dos Rumes áquel-
vdas dos~apitáes, que co1p eUe an- las partes : encomendando} he que_ 

--àr.uão,deannada,que[efoífedian.. os foffe rec{;ber dentro noel~reito 
te dar viíl:a á ilha Socororá: & a- o· mae~ poderofamente qu·e podeífe, 
cbarido nella algt:ls nauios de Mou- & que em toda maneira leuaf15 có-
ros, que os entreteueífe, por não lc:- figo o embaixador Matrheµs, o qual .• 
uarem noua d_e fu~ ida, cá fuá ren- · ell~ Diogo.Lopez.já leuaua, pera fa-: 
ção era não tomar _ a coíl:ã de Ara"'. , zer fàbre o feu negocio o que lhe 
bia, _fenáo a de Afriéa, começat:do elRe·y mandau~. E porque em t~--' 
no cabo Guardaf~,., onde auia de fa_ da.las partes que no rofho de -Guar-.;;· 
zer fua aguada, & ali o efpera.ífe. E daf\i elte quiz tom~r pera fazer aguft~ 
f~~d~ cafo que no. mar achaffe _al.. da., não achou lugar pera iífo: f9i 
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" correndo~ coíl:a ré chegar ao porto 

·de búa po uoaçáo chamada Métr," 
: que com Coa yiíl:a logo fe deipouo-

, ·· ou, fômente ht.ía Moura velha de 
t~nt_:! idade, qu~ ~1ao tcuc p~s pera [e 
Gluar. P r meyo cfa qual D!ogo Lo-
pez. fe z fua aguada : moíl::rando ella 

· frnm rio feco,& que.cauaffem debai,-
. xo do muito. feixo que tinha: por-
que naquelle tempol {~co, toda a fua 
aguoa i'a forrada . per baixo. Aaqual 
v.dha Diogo Lopez em galardáo de-

, fia foa obra,mandou dar panno.s, & 
em modo de grnça diífe l1ue a fozia . 
fenhora ?aquelle lugar, porque ella 
o merecia melhor que <-JUJntos ·nel-
le viuião, pois todos o defampara-

. ráo,& ella não: & por amor della 
in:10dou q lhe não foíle poíl::o fogo, 
'po'íl:o gue do tempo de Antonio de 
Saldan ha dle ficou. bem ddhuido, 
~uando o tomou, fegundo atras ef-
creuem.os. Partido o gouernador da-
<]lli, índb fer:lpreao !ongo da coíl:a: 
como lhe pareceo ter paífada acida-
de Adem, arraueffou á parte da ter-
ra Arabia,em que dla, eHá firnad~,& 
chegou a eíl::a cofia a çreze de Mar-. 

· co. Onde fendo tanto aÚame como , . 

hum lugar chamado Ara: por elle 
goeemad~r co~ a fua Santo Anto- . 
nio ir tornar o poufo junto de An-
tonio de Saldanha, que eíbu~ já fur-
to/em ambos faberem o perigô q.ue 

: · tinháo de baixo da aguoa, que era 

faíl:re deu , nome ao lngar : porque 
. lhe chamão agora os noíTos,o Pene. 
do de famp Ántonio .. Repartid~~a , 
crente defra nao, ciue feriao até qua. b -1 ' 
trocentas pdfoas, pelas outras ; paf. 
fou[e Diogo L~pe'z ao galeão faõ 
Dinis, em que i'a Pero de .Faria : & 
aos dczalerte de Março entr~u per as 
port;is do efireito. A qu.al entraqa 
elle mandou fdlejar,com bandeiras, 
.eíl:endartes, trombetas,& artelha.ria: 
& ainda·por mayor feíl::a, & animar 
a gente da perda da fua nao : man. 
doa faltar algús Mouros> que an-
da\)áo nas galês a banco, por Íer~m 
doentes, & foi ' dita que logo os aC 
fentos ddl:es forão reformados com 
outros de nouo; que tomou Hiero-· 
nymo·de Soufa cm húa gelu~. Dos 
guaes Diogo Lopez foube, éomo ao 
p~rto de Iudâ erão vindos mil .& 
duzentos homés , &, feis galês de. 

· Rumes vinhão pera lançar geme cm. 

- . hum penedo: deu ta~an ba pancada 
11elle, qµe foi logo a nao aberta, da 

.qual fe. não faluou maes que a gente, 
& algúa pouca de artdbaria, & foro 

.sue ~~~h~ fo~~e ~~be~ta~ O qual d~. 

Zeibid, & dahi auião de ir ·a Adem.· 
Di,ogo'Lopez como quem os 1a buf-
car, mandou logo por todalas ve-
las em ordem~ pera .que .em vendo 
cometendo : mas •elles teuerão cui-
dado.'de fe guardar defte encontro, 
por ferem auifados da erirra~a da-~ 
quella frora,tornandofe recolher ao 
longo da t~rra,& leixando o mar lar-
go , per onde ella podia nauegar. 
Diogo Lopez de Sequeira,poíl:o que 
já na India tinha denunciado aos 
capjráes daquella frota,como lhe el-

. Rcy'-mandaua que entrad e o ~íl: ei-
to : ante que partiffe daquelle luga,r 
do pouío que tomou>paífa}la a por-
ta delle, os ma~.dou chamar, & ali - -· - ...... _ ,..._. ·- ·-

cm 
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m co-1lelbo lhe t;rnõu reíumir ~ Preíl:c, Cer ma'es feu'Íerniço ir bnfcar 
te:néáo d'dRey dõ Mannd naquclla a fua coíh,que trabalhar por ir a fo-
enr;ada do eíl:reiro, que lhe manda~ dâ. E por venrçra defie defcob~imé. 
ti~ faz.er, ~o c.1ue nonamente efcre- to de feu c;:íl:~do & portos [e faberia· 
uia per Pero Vaz de Véra,é] era cbe- :c:oufa, queJdfo . rnàes breue cami..:. 
gado, com~· todos_ fabiáo, & afsi a nbo, & n~aes feguto modo pe~a da-
houa gue ah achatfao dos Rume~. E rem fim as entradas dos R.úrnes na-

. finalmére que toda aquell~ frota,em, quellc dheiro : & quan,do não ou .. 
éj era feita grande defpefa, fômente a ueffe macs q~e f~~er, que poer i\:Iat- .. _ 
duas coufas era vinda: a p~imeira, a theas en~ ·cerra,ficaua tempo pera da .. ', 
desbaratar a armada dos l{umes; fo ret~ hum càíl:igo ao Rey da ilha 
lbe a elle noffo Senhor fezeffe tanta _Dalaca,por caufa .da morte d~. Lou-·' 

l merce q os acbaffe : & a fegúda pór renço de Coftne.,& dahi irem inuet.· 
. o embaíxador,Mattheus na çeira do nar a Ormµz. Approuado eíl:e pare•" 

Prd1:e, & fabe~em par · ularmente cer em-que todos coneorrerJo, por 
das coufas daquelle Príncipe, a noti- ferem parte q demandaúdo a r:eira; 
eia do qual era' tão de[ejada, como rota abatida, nem .. faberiáo tomar a 
todos fabiáo. ,Praticadas algúas cou- ilha 1Maçuá,por fe não-atreuertm·os 
fas fobre eíl:a notificação q o capitão pilotos ai ífo, nem menos Pero Va~ 
rnôr (ez, acerca. do medo que, tenão de Véra'. que.- -já ali fora : foi, neceffa.:. 
e1ln a nauegação dali a Iudâ, onde e~ rio tornará ilba Ceibam, que -ficaüa· . 
f\:auão os Rumes:porque o cafo üáo" atras,pera dali fazerem feu caminho.' 
dbL13 em termos pera trattarem de . Na qual mu.dança k mudóu o tem.~: 
outra coufa,partiofe a frota poíl:a nk po, de maneira que não podiáo ir a 
·orJkm '&com o regimento que lbe tras nem a diante,com que aílentou 
ellc deu'. E como os ventos gêraes Diogo Lopez de leixar ali Antonio 
conrrarios a fua nauegação começa- de Saldanha cõ todalas naos,& velas 
uáo já a cnrfar,andou tão pouco_, & ' de alto bor~doj& elle em as de remo 

· ifto ainda .com muito trabalho,que pafforfe ~ eoíl:a Ab:fíia 
1
: mas aprou .. 

tinha dali. ( ond~ de todo furgio, por ue a il_oílo Senhor g,ante de poer i'ífo 
não .poder ir maes auante) ao porto e1n effeito, ~efpera de Pafchoada Re· 

·de Indâ paífante de cento & vinte furreição lhe fobreueyo tempo, qud. 
legüoas.Sobre o qual cafo aoido cõ- com roda foa frota fez feu caminho 
fdho, & praticados todo los i ncõue- ao porto da ilha Maçuá, airida com 
nientes, & dannos qu.e fuccederá~ a· aífdz trabalho. E ao poer do foi per 
_Affonfo d' Alboquerque, & a Lopo detras de búa alta montanha no dia 
Soarez, quando cométei:ão aguelle de Pa[choa virio to.ders húa bandeira 
ca.minho)por fer fó'ra de tempo: que,, .preta da feição daquellas,a q~e eh.a_ .. 

· ~!Tencarão, viíl:a a 'iníl:ancia·, cõ e} lhe mão rabo de gaHo,dentro no 'corpo 
elRey enço~enda?.~ as ccufas do: d~ ~ol,a~nnand~f<e alg_ús q.ue a vi~Ô 

mou~r,, · 

• 
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<'_D.a ~erceira Decada 
' -

111óuet, couê1 qt1~ a tod.os fez grande 
1 

foairáo os Mou.ros de .Maçtiâ quan-
admiraçáo,& tornarão efl:c final em da° vÍJ'~O as .velas parecédolhe ferem 
fauor de noff:is éõufa~; &.ddhuição ·de Rumes, como-noífas:pàrq algúas 
da feét:a de Mahametr, por [er na- vezq que ali vierão ter nauios feus, 
ciuelle dia de tarira -folen 1idade, & tinbão recebido tanto danno delles, 
em -parte onde elle preualccia com que os temiáo como a nós, de q ti-
~bofaõ de Cua fepulrnra, & nos com nbão ouúido gra1:des ma_les ._ Hum 
poder de a~mas co~ltra elle :,Cçn1:, bargantim da noífa_armada, q cam~ 
prazer & aluoroço qa qual v1íl:a, al~ hé 3ndaua porauer á mão algüa das 
de o dia [er feíl:iual, & o n1aes ceie- geluas J que _fe acolhião ao lug~r de 
brado de no(fa religião: ~uue per to- Arquieo,que lhe o gouernador man 
d~las nao~ grandes fulias &o ale'~ria, dau_a tomar, pera auedingua da ter-
& quando veyo ao feguinte, q erão _ra: tanto fe chegou á praya, que em 
de~ de Ab~il,chegarioá ilha MJçuâ. húa.álmadia vier:lo ter com dle tres 
A qué!J Diogo Lopez com os nauios homés. Os uaes Cabendo Cer o bar-
pequen,os logo i;nandou rodear,por"" gancim de Porcugue[es,foi taman!10 

. que a gemte de. ÍU? pouoaçâo fe não . o prazer nelles, que dous fe lança-
·paífaíle a terra firme, que ferá dellà ráo dentro no bargantiµ1 : dizendo 

- em pa~te pouco rnaes de dous ti'ros que os leu_aíkm ao capitão mór,pera 
de 'be(la: mas dl<\ auia j~ cinco pias lhe da~em húa c~rta, que leuauáo do 
·que eíl:aua dafpejada, afsi de peífoas capitão daquelle lugar, que era d' el-
çomo de fazéda: porque ramos aÚia -Rey dos Abexijs. Leuados eftes dous 
que a noífa frota era vifta das gduas, hornés ao gouerna,dor Diogo _Lopez, 

· que an9auáo na pefcaria do aljofre, hum dos quaes era Ab~xjJ d~ nação 
que ali ba. Porem. ainda os noífos a- & outro Mouro: em ·chegando ame 

. charão algúa pobreza em nauios pe- elle,lançaráo[e aqs feus pés: os quaes 
, quenos, q"ue como a noífa armada . elle manclol,1 leuanrar, & recebe-o cõ 

en_Erou no porto, forâo tàmados, & gafalhado , Cabendo fer enuiados do 
afsi duas mios de Guzarates-, que fe capitão do Preíl:e.~ recebida a carta, 
feieráo á vela na volta da cidade qu_c vinha efcntt_a em Arabigo, con-
C,uaqnem, onde Hieronymo . de tinhafe nella ~ como elle capir~o de 
Sou~a. com fua galé foi tomar húa,& Arquico per elRey de Etbiopia fey [e 
queimou outra, falqando[e toda a nbor;daua muitos louuores a- Deo~ 
gente em t~rra no lugár de Arquico: por fer chegado aqlle dia.em q Chri 
onde ... o~ moradores d~ ilha Maçuá fiáos a1uião de· yir áqlle porto, como 
eíl:au~o todos r~colh1dos,,, . por fer entre elles fe efperaua per profecias q 
po~oa,do de Chníl:ãos d~ ~refl:e, & diíTo tinh~o,q foâ vinda fo.íTe 1nuito 

, afs1 .em "Outro feu lugar v1zmho me- • boa> & pera táta paz, amizade,& bé 
uos pouoado> p:r nome Deca~1ij. E daquella terra <lelRey feu fenhor,co-· 
fegun~ofe defpo1s ÍO?~~ ~~!l~s,tan~~ mo ~odolos fe4s yaífallos ef perauáo. 

. : ~ E porq 
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Liuro Terceiro. ) Fol. 78. 
E porgue os nioradores '&1gueíla ilha · 
Maçuá~ainda g Mquros foílem,eráo · 
·feus/ ll'.e pedia.por rnerce os ouudfe · 
por feg:1ros daguella f ~a frota.: os· 
quaes e~ _remor 0e~la 1era~ :colhidos 
~qndk lugar Arqmco,em g elle eH:a- . 
uà; & ao outro ' Decanij. f. quanro 
aos Chrifl:áos que nelles auia, neíl:es 
não falaua, poréj aos raes baüaualhe 
0 ncme (_1ue tinháo,pera eíl:arefi,1 fe-
:gtiros de fuas armas : pois as do a-
nimo de ~odos,. erão das ~bagas ~e 
Chriíl:o Iefu ,em que todos erão fal-
uos. E que em retorno <le hú and de 
prara,q:lhe aquelle feu homem d~ria, · 
como final da p. z que no feu animo 
auia,pera receber & agafalhar àqud-
le pouo Chriíl:ão de foa armada~&'o 
proúer · do q na terra ouueífe : pedia 
que lhe mandaífe outro final tão no-
tauel,,que foíle vifl:o per aquelki mif-
quinha géte da pouoação de Maçuá, 
que cõ .feu temor lcdxára fuas cafas. 
Diogo Lopez,lid~ efra carta,& rece-
bido o anel q lhe deu o AbexiL por 

·as couías q o emb~ixador Mattbeus 
conraua daquella ilha Màçuá, & lu~ 
gar de Arc1uico,refponderem, ás que 
aquelle eapitáo ct· úa : entendeo [eré · 
feus aqueHes ho'més & rc:~ado, & 
não algú aFtif.icio de Mouros,pera fe 
faluàr. E'fe1ta merce a ambos, man-

' dou lhe dar húa ba·ndeira de damafco. 
. branco córri húa Cruz no mey~,da:
quellas que coíl:urrião ~mdár em nof-
fos armadas,da femelbança ·q tem as 
da ord€ da milicia de Chriíl:o:refpõ-
.den.do ao recJ.do d,o oapit~,quanl:o 

, tépo auia que elRey dó Ma11ud 'de 
Portugal f.~~ fenl~or1e~~~~m~daua ª9..s · 

feus ca'pitâes m8res da Tndia que tra~ 
balbaffem por vir áqudle porto aí .. 
femar paz & amizade _có q Prefte fe~ 
nhqr dagaellas rc:giõ.es da alta Erhio ... . 
pia. E em final .deHa verdade; & re-
torno do ánel <]lhe elle enuiára, 'per 
. é]'.lhe pedia paz pera os va!fallos de-
fl:e ' príncipe, çojd capiráo elle dizia 
fer:lhe mandaua aquella ba.gdeir.a c_õ· 
o fin~al da verdadeira paz áos Çhn-
ftios,pois por elle Chrifl:o noífo re-

0 
dentar. fez paz entre Deos & .os ho.:.. 
·més. Tornando o bargantim a terra . 
com·dl:es dous homés, fa'o Mnuro 
tão ledo,polo fegu,ro que le.uaua aos 
fous,cj tem.e9d.o que o Abexij,quel~ 
occupado' cõ a bandeira)eua!Te a al-
uicera .daquella 1i"oua:anre ~ . chc;gaf
fe maes á praya,fe lançou ao ,marj por 
ir diante com ella. E parece q foi iíl:e> 
peFmi!Jaõ de Dem,pera aquelle final 

. 'd.e · lioffa redençio fer. dali leu ado 
' "' com maes pompa : porque po- ' 

lo recado que o Mouro deu no.lli .. 
gar, fe ajuótarão mae.s de duas mil 
alm<:ts entre Mouros & Cbrifl:áos a 
qué mae~ corria: & ch~gados a,o bar. 
gantim, parecia que o queriáo leuar. 
na~. palmas . . ·Finalmente o ca.pltão 
·do lugar Cabendo o dõ que lhe o ·c~
pitáo môr mandaua, ~eyo ·á' praya a 
o re<::ebe,r cõ gra'nde veneração : & 
mofl:rando aos noffo~ quanró coú-
re1úarnéto tinha. de foa vi~a,'defpois 

. que per mandado delle a géte fe pos · r. 
em prociífaõ,leuou arnorada a ban-
deira com cantares de alc:gria ao lu-
gar,& niandou.a aruorar (obre fuas 
cafas. D1u.go Lopez conio ef pedi ó 
os homés,,quc leuarão cHe recado aa' 
- - --- - -- - - · c-ap~táó~ 
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# CJ)a 'Terceira '])ecada 
. capitão: quiz dar búa vif\:a á pouoa-: ' nome a ef\:a cafa . á com dr~ facrifi". 
ção da ilba Maçuá, porque lhe di- cio dedicada a [)eos, noffa Senhoi:a 
ziáo .auér nd.la muitas ciirernas de . da Conceição. A terra defta ilha em· 

· aguoa, da gual a armada vinh:d1um fi era groíl~ ~ defabafada,, ~m que 
potKO desfalecida: & achou auer andaua cnaçao de -gado vacum & 
ndla quarenta & noue,de que as de- gazellas : & táo grande numero de 
zafeis eráo de Íeis braças de compri- kbres-,qoe algús dos noffosas roma. 
do,tres de largo, & duas & meya de uãd a coffo com teg~itos que lhe re. 
alto,& s outras fomsnos,& em to- meílàuáo. Tornando Diogo Lopez 
das auia tanta copia de aguoa, que delta primeira vif\:a que deu a efra 
-não quiz pór muíta-taixa á~ naos, & ilha,hum poucochegad~a rerra,vio 
por~m repan:io-a per todas. E po~ decer do lugàr Arquice cõtra a pra-
rém defpois de vagar elle Diogo Lo- ya hum homem a cauallo com qua. 
Tez per íi quiz ver toda a ilha, pera . tro boyes diante,& .dous a pê que os 
inelhor informação foa, com fon- ta1~gião: & entendendo que. vinha a 
«lamento do·que lhe _elRey e(crenia: elle cõ algum recado, mandou che-
que nt>taíle tudo, pera ver onde fe gar o bargantim, em que !a,bem a 
-poderia m-elhor fazer húa .fortaleza terra pera lhe falarem. Os qoaes tan~ 
-contra os Rumes, aqui ou .na ilha to que chrgarão, por mof\:rar quem 
Camaram, & fegundo a medrÇão q erão nefie final, começar~o nomear 
clle mandnu fazçi no ci~cuiro delta, Chrifiwo Iefu,& foa madre: amoíl:rá.: 
auerá tnil & duzentas braças. A fua do húa c:irra de purgaminho grande, 
:figura he quali como húa m·eya lúa: , cm que trazião. pimadas Ít-1as 6gu-
& jaz o lançamen~o della com a ras,dizendo ferem Chrifiáos. Diogo 
terra firme (de que eílará af1íl:adé\- Lopez em .elles emrand,J no bargaq-
obra de dous tiros de béílà) de ma- tim,quc lheaprtfentaráo d.ianteefras 
11eir~ que fecha hú porro & acolhei- imagés, tirado o barrete com .ado-
ta de naos ,que muitos.dos noílos di- ração as· beijou : do qual aéto elles 
ziáo fer melbor,que o de Cartagena, ficarão muito conlentes,& fe ouue-
& _o de Modam.· A pouoaçáo dos rão por feguros de fodo, & como 
Mouros era,fegundo elles ~o~um·áo ge1ire já maes confiada, falarão ao 
per· toda aquella cofia, as c~{as prin- gouernador ,dando lhe aque-lles qua-
cipaes de pedra & cal com cerrados, tro boyes da parte do capitão de Ar-
& as outras ~e taipa, _& cubercas de ciuico, & húa carta. Por a qual lhe 
palh?- :. & ' hua mefquita, onde de[. daua os agradecimétos da bandeira, 
·pois o capitão c?m a gente da arma- que lhe mandára, & lhe fazia faber 
da per vezes mandou dizer Miffa:& ~omo tinha efcritto a hum fenhor, 
a pri'meira foi _das c~ag~s de Chrifio que g<?ntrnaua aqµella comarca, 
lefu, p<>r fer d1tta hua (dla feira d(:f- chamado BJrnagax, dá vmda delle 
po!~ ~~~ ~i~auas da PaÇchoa : & pos _capitão U)Ôr,& a caufa della: & raro-. 

-- · · . _ bem 
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liurO. Terceiro." Foi. 74-: 
me, & algús fin~1es~ per que fe podi! 
maes certificar de fuas coufas. Ao , 
que elles refponderáo mui confor-
mes á verdade: dizédo fer hum·mer .. 
cador q negoccaoa no Cairo, de que~ 
o Preíl:e fe íemia muito em recados 
& negocios,& afsi fua madre a Rai~' 
nha Helena. E por fer homé díligé-
teJambos máem & filho determina~ 
rão de o mandará Indía,pera dabi ir 

bem rinba mandado chamar os fra-
des ·cfo moiteiro de Vifarn, que ali 
eH:ao5o perto, por ferem aguelles q 
111 aes falauão na vinda dos Cbriíláos 
áquclle porto, & que diffo rinbáo 

J .e ! 11 . ,., prmecias. Porem que 1e·parec1a q 
não virião [cnão paffodo o -outro 
Domingo, por gua!darem todolos 
oito d1:1s daquella iornana} porra-
·zão da fefb,& rer tantos dias de feu 
oirauario : ainda que per outra par-
te ( por cíla foa vinda delles ferem 
paffos dados em louL?or de Deos) a 
elle lbe parecia que logo partiriáo. 
Diogo Lopez recolhidos aquclles 
homés no bargantim, folgou de os 
ver: porque todos trazião ao pefco- · 
ço em hum c0rdáo húa Cruz peque-
pa de pao, ao modo qie n6s coftu-
n1amos tr~.elas de ouro ·: frnão que 
nós as trazemos por galantaria & 
joya,& o que peor hc,pera jurarmos 
per ellas, & ' elles por deuaçáo, & fi_ 
nal do que profe!T..~õ: E o que maes 
lhe comentou delles,foi achalos ze-
lofos das coufàs da fê ~ afsi-no q lhe 
refpondião ás pctguntas que lhe elle 
fazia,como no qne U1e elles pergun-
~auáo . E ouue tanta pratica de húa 
parte & de outra, per meyo de A o-
dre d' Ataide linguados gouernado-
res ,fem elle Diogo Lopez lhe querer 
mérar Matthcus o embaixador, pera 
ver [e f~lauáo nelle: gue vierão elles 
a perguntar fe fora terá India, oo a 
Portugal hG embaixador , éj o Prdte 
tinha enuiado, o qual auia noue ou 
dez annos ~era partido,& delle não , 
tiúha 11oua. Dioo-o Lopez difsimll-

º ~ai:~do ~ cafo,perguntoulhe pelo n~: 

/ 

~· 

' , 

com recado a hú Rey Cbriíl:ão do 
Ponente:cujas armadas diziáo ferem 
aquellas ,que'nouamente conquiíl:~
uão a India,& faziáo guerra aos Mo.u 
ros. Ao qual mandando o gouerna-
dor que vieíle ver aquelles bom.és: 
quando elles o virão & conhecer~o, 
lançaráofe a elle beijandolhe· a mão 
cõ grande rcuerencia, chamandolhe 
Abba Mattbeus, que quer dizer pa.-
dre Mauheus , em denotação da hó-
ra, que naquella terra per foas caã~~ 
& dignidade lhe era dada.Elle quan-
~o os vio ante fi, com aquelle mo .. 
do de reuerencia que lhe faziáo, G-
nal que naquella terra fua pdfoa :e~a 
eíl:imada : com ptazer começará,o 
os feus olhos a verter lagrymas pe.la 
aluura de fua barba, que elle trazia 
bem comprida. E defpo'is que os 
beijou no bombro & na cabeça, fe-
gundo o vfo dos Arabios em lugar 
de paz,difie:Louuores fejão'dados ao 
eterno & , 19iadofo Deos, que [e lem-
brou de meus trabalhos, iofami2,& 
injurias, pois lhe aprouuc que ou· 
ueífem fim, & [e manifeftaíle ante 
o fenbo r gouernador, & tanta .fidal-
guil & nobreza, como be prefonte, 
fer eu verdadeiro ndl:e caminho gue 
- - - - - - ·- - . ~z .i 
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'Da Terceira Decada 
fiz, rodo ender~çado a feruiço d~lle 
n1efmo Deos, pois era pera ajuntar 
cm paz & amizade dous tão Cbri: 
ftianífsímos príncipes , como fao 
elRey Dauid de Echiopfa, & elRcy 
dom Manuel d~ Portugal,contra os 
Mouros irnigos de fua fanta fê, & 
não. fou viíl:o fer hum Mouro en-
~anador falfario e[ pia. do Soldáo , 
com oucras infamias & injurias,que 
pera minhas orelhas erão mayor tra~ 
balho, que quátos tenho paílado de 
dez annos a elta partc,per. tantos ma~ 

res &'regiões, como peregrinei. Po-
rém [e pera dfeito de tamanha arma-
da, como aqui tras o fenhor gouer-. 
nador, fe náo podia menos fazer: eu 
•dou todo las minhas tribulações, pe-
rigos, & injurias per bem emprega-
das,& de tudo me efqueço cõ o pra-
zer defra . hora. E pera que de todo 
feja perfeito, vof outros amigos que 
me conheceis, i chamar o capitão 
de Arquico de minha parte, & que 
lhe peço mande chamar o Barna-
gax,& os frades do mofreiro de Vi-
fam, .porque elles Cabem a verdade 
das minhas coufas .: & cambem pera 
me entregar a elles o (enhor gouer-· 
nador, que i:ião vem a ourra coufa a 
efi:e porto per mim tão de(ejado. O 
gouernador Diogo Lopez,& peffoas 
que erão prefentes , vendo o modo 
& lagrymas com que Mattheus dif-
fe eftas palauras,, & letnbrandolhe 
quanto fe ddle dizia,que caufou pa-
decer dle algú trabalho, alem do q 
elle mereciaJpor fer homem forte de 
condição, mimofo & mao de con-
téror;ouueráo piedade delle,,& teue-..... - ·- -· . - - - - - . - .~ --' 

rão grande contentamento de (e a_ 
cbarem prefentes áquella hora,em q 
[e manifeftou fo.r verdadeiro & n~o 
falfo emb~ixador. Aas palauras do 
qual acodio Diogo Lopez com ou-
tras,ern que o confolou: & q quan. 
to a vinda do Barnagax & padres, q 
clle mandaua chamar o capitão, co-
mo tinha feito não Cabendo delle 
Mattheus. Tomados eftes Abexijs 
com o recado do gouernador ao ca-
pitão, per os quaes fe Coube que ali 
vinha Mattheus, começarão algús q 
o conheciáo,vir ás naos,& com grá-
de prazer fe lançarão ante elJe beiJâ-
dolhe a mão, moftrando nefl:e & 
outros íinaes, fer homem eftimado 
na terra. E como os nolfos viráa efte 
aluoroço naquelle pouo Chrifráo, 
& ouue. logo fama per toda a arma-
da que aquelle Rey dos Abaílijs era 
mui rico de ouro, por nas fuas ter-
ras au~r grandes minas delle : moui-
dos tres homés ~e armas da gente 
cõmum com cobiça defteouro(a fa~ 
ma do qual tem feito mayores ma-
les)fogiráo da galê de Jorge Barreto, 
determinados de fo,ir á corte do Pre-
fte. Ao éj Diogo Lopez logo acodio, 
·mandando ao ouuidor Pero Gomez 
Teixeira com recado ao capitão de 
Arquico, pedindo lhe<] ordenaífe co-
mo ambos [e viíkm,pera praticarem 
algúas coufas do feruiço de Deos, & 
dos Reys a que ambos (eruiáo: & 
tambem que rres homés de baixa 
forte ~ráo fogidos da armada, & fe 
dizia krem lançados em terra, lhe 
pedia que lhos mandaífe cncre-
gar. Parei~~ Pero: Gomez ao 1 ugar de 

~rquico, 
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Liuro Terceiro. . · Fol. so. 
· ArquicÕ ~ q-ue et~· duas 1eguo~s ~~li villa de Arzillà' nas p~rtes de Africa: 

J. 0 poufo, onde a armada eíl:aua 1or- & dizia por elle que . lhe parecia te~ 
ta: ao outro dia rorriou cm campa- ante os (eus olhos o alCaide Lároz / 
11hia do mefo.10 capitão de ArgL}ico, fenhor de Alcacerquebir, que neíl:e 

' eiue vü1há ver Diogo Lopez,& trou- modo de efcaramuçar era f!JUi defiro 
xe comfigo os tres fugidos, que fo-- & mae5 eíle capitã.o vinha · vefiido~ 
ráo roma~fos cinco.kguoas caminho ao modo mourifco camifa branéa 
da corte do Prdl:e. E as vifias entre das que elies vfaó , & feu hedem ·em 
0 cap i~ão, & Diogo Lopez forão ,na cima,&. na qbeça húa touca. Páífa-

. praya, po'r algúas d~fconfiariças de do eíl:e dia, que todo foi de prazer 
temor de entrar no mar , que o ou.:. com a· viH:à" defte capitá'o : ·quapdo 
uidor fentio no capitão ::& affenta. veyo ao outro, mandou Diogo Lo- · 
dos em tres cadeiras, .elle em húa, pez a terra o bargantim recolher fet-
Diogo Lopez ·na outra, &. na tercei- te frades, que do moíl:eiro de Vifaó 
ra o embaixador Mattheus ; foi toda vinhão ver o embaixador Mattheus: 
a pratica do prazer,~ contental'nen os quaes á entrada-do galeá.o for~d 
to, que rodos cinháo daquelle ·2jnn- recçbidos com húa Cruz de prata 
tamente: o 'qual feria pera muito aruorada, & com o cantico Bene.,. 
fe r'uiço de Deos, & exa'lçamento de diétu_s Dominus [)eus Ifr~el, fendo 
fua fantaf~, & defiruição da{eéta de . pera iffo juncos todos os clerigos da 
Mahamed_, pois p<>ra iífo e·m· am.or _ armada com fuas fobrepelizes, & os 
& caridade de irmáos fe ajut1taráo cantores do gouern?dor. No qual 
dous Priocipes táo poderofos, elRey recebimento não ouue éllguem, que . . 
dq Manud no mar, & elRey Dauid podeífe reter as lagrymas cõ húa pia-
de Echiopia na terra-. Efped~dos hum dofa lembra1~ça, de ver dous pou·os · 
do outro, rorn~ufe Diogo Lopez Chri(láos hum occidental, & outro · 
embàrcar,_& o rnpitão mui conten- oriental tão remotos em lugar, tão 
te com hwae fpada_, & outras peças q differentes em policia, coftume,s, & 
lhe elk deu~ não quiz ,Gaoalgar em cerimonias da religião que profeíf~ ... 
húa mu~a em que veyo, fenáo em uá.o: !ômente aquelle final da Cruz 
h~m cauallo que trazia a defiro, : & aleuantada ante dlts, afsi os inflam- · 
por moíl:rar o conte.ntam'ento que. ~11aua ém fé della, amor & caridade 
leuaua,, afaíl:ados obra de trinta de entre li~ que os tinba atados em vin-
cauallo & duzentos peães , que trou:- _culo de irmandade efpiritual, como 
Xe Comfigó, COtnCÇOU COtl1 hfia lan-· [e entre ell~s precederão particulares 
ça correr o campõ m~neandoa a búa : bei1eficios de parre a parte. Certo 
· n1áo & a outra com tanra defenuol- grande & marallilhofo final da obra, 
_tura & graç~,que folgauáo os noífos ·que.faz o efpirito da Verdade no co~ 
de o ver .. Principalmente a Diogo ' ração dagu.elles, que profeífaõ noífa 

. Lop~z que já ~fteuer~ por capitão d~ ~digiáo Chriíl:aã. E p9tque eíl:es 
· ,· ppuo~ 

,... 
' 



•' 

. 1 

'])a 'Terceira 'J)ecada 
pouÕs Ahafsijs aÍ1te de~e noffo def. ·. ce.bião os facra·mentos dó qae pro. 
cobrimento; n llnca fooberáo qu.e fdfauáo:ante que m(les procedamos, 
·coufa era dar obediencíà á Igre1a Ro ndl:e quarto liuro quer~mos efcre. 
mana, & dlas viHas for~io caufa qüe uer algúa coufa d_a antiguidade , reli .. 
1os .Reys daquclla grande Erbi.opia gião, & dlado dell:es .Ptincipes da 
per meyo d'dRey dom Man.uel má- Aba(11ia, a ')Ue vulgarmenté chama .. 
<iaráo fua obediencia aos íummos mos Prefte Ioáo . 
. Ponnfices Romanos, poHo que já 
·tinhãó fe1;1 Patriarcha, de ·quem rc-

-LIVRO 

/ 

' ' 



. . Fol .. s r-: 
L IV R O CLV A R T -O 
DA TERCEIJlA·DE.CADA ·DA 

.... ' 

ASl.A DE IOAO D.E ·BARR .OS: DOS FEITOS QYE 
os Portuguefes fçzerão no de[cobrimento,& co_nquiíl:a das terras & 

.mares do Qrien.te: em que fe conthem parte das coufas l qué· 
fe nelle fezeráo,em quanto Diogo Lopez de Se- · 

.·queira·gouernou aquellas ' 
· partes. 

. . , 
f · (apitulo l. ·Em qfeefcreuemas.,coufasd.el~ey d~ .Abafsia,, ou 

Ethiopia fohre · Egypt'o, a .que ruulgarment'e chamamos Prtfte 
,· João: (5' as caufas do error defle norne, (5 o maes q defte Prin:.. 

cipe te~osfa/Jido, f5 afsi do [eu eftado f5 pouo. . ., 

N T E que defco- ndla .Abafsia·, patecianos por a pott~ 
"'· briífen1os eíl:as par . ca noticia q·ue fe tinha daq.ti~llas par-· 

tes da: India,todaa tes, fer eíl:e feu .Pril?ápe aqudle grá .. 
diligencia que e_l- de Preíl:e Ioão das Indias : donde 
Rey dom Ioio o procedia trabalharem os da noffa · 

m~,. _Jegundo pode fa_ chriíl:andade por _ter foa amizad~ .. & 
zér, por defcobrir efte Rey dos Abaf- _ communicação. E peró qúe em_ a 

_ ftjs: elle a fez com a!Iaz cuíl:o de fua noífa Geograpbia largamente efcre .. 
fazenda,como confia pelo que atra:s. · uemos do eftado defl:e Rey da A~af
cfcreuemos. Dçfpois elRey-dõ Ma-· fia ; pera declélração'.defl:a hiíl:oria 
nada iníl:rução que deu a Vafco da aqui trattare.mos algum pouco de . 
. Gama, quando o. ma1~dou a defco- fuas coufas : & principalmente deíl:e 
btir efte Oriente, quaíi toda. fe r_efu- error, que anda entre o vulgo, cui-
mia em faber o efi:ado & coufas de- dando fer elle aquelle grande l?reíl:c; 
fie Principe : & em · toda las arma- Ioã.o das Indias: a qual opini~o rem 
das, ql.}e pelo tempo em diame fo..;. · enganado a homés doutos, Segun,__ • 
tão , os degredados que mandaua do o. que temos ~lcançado peral- . 
lánçar na coíl:a de Melinde,no cabà gúas efcritturas, afsi dos oc~identaes 
Guardafu, a eíl:e fim eráo lançados. como orient_aes da parte Afia, en~re 
Porque com~ neftas partes da chri- os Tartaros chamados Iagathay,que-· 
.fiandade comummente andaua dle · babitáo a proujncia Hathay, a que 
nome Prefte Ioáo das Indias, & via- n.ós chamamos Catuyo A he aqoell~ 
mos algús religiofos que ~abicauáo a 9~e Pc~kmem cba~a Scycbia f~; 

/ 



'Da ·Terceirá 'Decada 
do m9nte Tmáo: oo~e algús Princi- · 
pes Cbriíl:ãos NeH:orianos, que fo_ 
rão dos maes poderofos dJqucllas 
partes, a qlle os Tanaros gentios na-
qu.elle rempo ch_amauáo Vncbá, & 
os íeus narnraes vaffallos delle o Ü1-
tirnlauão per efie nome Ióuano, do 
nome de Iónas propbera . O qual · 
nome andaua per todolos .herdeiros 
da guelle imperio,por fer proprio do 
fru efiado, como a·de Cefaraos Ro-
manos, de[pois de folio Cdàr pri-
1neiro Emperador: & per nôs outros 
oc~identaes da Igreja Roman~ era 
chamado Preíl:e João das In'dias, por 
o [eu eílado fer naguellas pa.rres o-
rientaes. E cbama_uáolhe Presbyter, 
porque quando ~fies .Pr incipes prof-
perauáo, ( fegundo eicrelle Antonio 
Arcebifpo de Florença) leuauão an-
.ie fiem l-ugar de bàndeira húa Cruz 
no tempo d~ .paz, & no da guerra 
d.uas,,húa de ouro, &·outra de pedras 
de grande preço A de notar que ex:. 
cedia a todolos principes da terra e1n 
nobreza & riqueza, iignifi~adas efras 
duas coufas pela mareria_, de que d-
ias eráo, & pelo final fer defcnCor da 
fê: donde lhe· dauáo eíl:e nome do 
Presbyter, de que n8s corrõpemos 
Preíl:e _, & era tão poderofo ( [egon-
do algús delle defcreuem), gue tinha 
debaixo de feu imperio fetrenta & 
dous Reys. Vindo o ünperio ddles 
Prindpes .ª hum per nome proprio. 
chamado Dauid , pedindo aos Tar-
taros feus rriburarios o tributo q lhe 
pagauão, per induzimento de hum 
f~u proprio capitão chamado Singis, 
~~ Cfegun~o ~~t~?s) C~ingijs : ?s 

' 
Tartaros fc rebelbráo , d9nde entre 
·ellc Sç·elles ouue guerra , no fim da 
qual d!~ perdco o eíl:ado, & pe!Toa. 
O qual elhdo (e rrefpaffou no fc:u ca 
pirão Singis amor deíl:a guerra , que 
( fccnu1do algús querem ) era da H .. 

. b u 

nh::igem do me[mo Príncipe per via 
de molher: & por [e reconciliar em 
·amor do pouo, cafou com húa filha 
fua: & nã~ tomando o titulo, que 
andaua nos herdeiros daqlle eíl:ado, 
toi;nou outro· notio, chamandofc 
Vlarcban do Carhayo. Da qual ba~ 
talha que ouue entre efte Principe 
Dauid & fcu capitáo, falando Marco 
Paulo erri o que efcreueo de foa pe-
regrinaç.áo naquellas partes : diz qu~ 
a caufu .delta foi pôr eíl:e Sing1s, a éj 
elle chama Chinchis,' fer defprezado 
deíl:é em pe.rador PreH:e Ioãb , man~ 
dádolbe pedir per feus embaixadore~ 
húa filha em cafamento : fendo elle . . 
Chinchis a eíl:e tempo já leuantado 
por Rey entre os Tartaros . E dellc. 
Chincbis ch~m Oll ~ingis J que foi 
leuantado por Emperador o anno d11: 
mil cento & oitenta & fette, come .. 
ça elle Marco Paulo contar a genea- . 
logia dbs Emperadm~es Tar"taros de 
Cublay, que era o fexto na ordem 
dellcs: em cuja corte elle eflaua no 
anno de mil & dozentos & oitenta 
& noue, gue he differente prin€ipfo 
do q efcreueo Haitbonio Armenio 
do Imperio dos Tartaros. Os guaes 
por ambos ferem eíl:rangeiros da-
qucllas regiões , fe ·enganarão neíl:as 
genealogias, polo q temos lido etn. 
húa chromca em Parfeo q onuemos,. 
dos feí_tos de Tan1or Langue , . .a q os . 

. - - ·. · · ·- - noífos 
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· • 1~'6 chamáo 1.amerláo: na q-ual . te~ cl~ nolfa' Europa: Q~ qua·~~~ffl # 
'. [~ cont9em .a genealogiJ daque1les · g~ofos 9~ando 0~1uião ,PoO).Ç~võÍett . ·. 
, prínéipes Tanaros, per decuffo de Rey por elle ~1ome Prdle Ioão, pa-· 
. mmtai ce'ntenas de.an nos té o tem pa recialhe ~er. nome dado a elle per nós, ' 

. ·: .i:lelle . Tamor: dos quaei efcreuere... fc:m folJerem d?hde proce.deriq.·. E 
µios qµ· a poífa Geogn1phia ,guando amda quádo per algúas pe(foas. dou-'_· 

· ~ ttattarmos daquellas regiões.E ain~a - tas & curiofas eráo perguntados da 1_. _ 

,J que o efcr.itcor ddla fe)a M-ouro: cõ- interpretaçãd -~efte-nome;que daua- . , 
).fdfa que defte príncipe Preftct Ioão,a ·mos ao fe-Ll princip~, dauáolhe eua .. : , , · 
.. ~.' -que . elles (como diffemàs ~chama- fões fegúnào ojuizo.decadahú .. E da~ 
/ uáo· Vnchá; ficou bú Rey de.peque- quí procedeo . b~m eri)b~ixado.r de ... '

1 

,r ~ no elbdo, ~1ue recolheo as rdiqmas fl:e Reyno .çle Aliaília, q veyo a dle 
. '.dagudla chriíl:andade NcH:oriana. A Portugal; dizer a0 ·noílo L~fi.táno A 

' qu~l por/er mu·i ' au.exada dos prin7' Pam.wo de Góes, guando çfcreue~ 
cipes Tartaros; que defpois foccede- da t~lígiá~. & coíl:,ume~ de'fta gente, 

· rão, nós annos de mil & duzentos q e,m fua li11guagé Bebute & Enc~c 
ciuareJ1ta & fels,· o Papa Ii1n9~encio ·. ·qu.{;;'ria_ dizer_ Preci<?fu Ioanne. _: &'hú ... 

· 1quarto,otfu-idosfeus clarnores,ma.n- rehgíofo ddla naçáo dize~. ã Marco . 
, 'dou ao.príncipe Tarraro, que então Antonjo Sabellico,quando cornpu.; · 

.imperaua: certos frades Dominicós, · nha a·fua Rapfodia,_que eftevoeabu-' 
'
1 .-o prinçipa~ dos guaes [e d1amaua lo Giáo nâ fua lingua queria diztr -
frei Anfelm,p : pedindolhe que nã'o P-otéte, & que cqamãrrnoslhe loão,,' 

' quifeífe ~irigir_ as mi·os em o fangue . (cria corrtiçáG> deíl:outro : ~ & Pico 
Chri~ão,& amoeítandóo q qui[effe· Mirandu1a per 01:1tra tal informação~' 
Jeccber a f~ d~ Chrifio.E porqçe no, " em foa efcrítrnra chamarlhe Prefiáo 
tempq q os principes · Ç-briíl:áos de- ·· Rey dos lndios.;Ó qual engano que 
ftedtado de Afia,entre n6s os da Ea· · dl:as pe~oas _ .tão doutas .receberão; 

. '11, rapa, eráo nomeados per dl:e nome · foi Pºf naquelle rernpo não termos 
1r -Prefte _Ioão da-s ln dias: p~tdido o feu m~es' not:kja dagu~lle principe, que 

"· ' Ím.perio,ficou na bo.ca das gentes-,& - ,qtrnmo-fabia1nos per .os religiofos do 
.,, _· ellas o tref p~-aarão .no Rey dos Al?áf~ fen Re,yno, q~1e viamos neftas par- ' ~ 
, }ijs, q habitáo a Echiopia foõre Egy- . te~, · m_uitos dos quaes <i:oncáo coufas· 
· pt9, de que Çrattafuos. Porque ven- differente.s do que os noífos cen1 vi-

doJneftas partes os religiof?s daquel- fio: p·rintipahnente,cfofpois q Bio-
~.... la prouincia, ~ falJendo ferem í~b.~ - · go Lopez de S~gueira· ~como logo . · 
'-· ~. ditos a hum príncipe Chriíl:ão,, que veremos) dali mancltiu hú em baixa- · -

,_ (~ t~mbem traz por dlado hlila Cruz dor a cdR~y Dauid, <Teu tão reinaaa· . 
na mão em denotação dedeftnfo r da . naqudla Etliiopia : & :f'muito inaes 
f~: parecialhe -fer eíl:e o·Pre(b Ivão particularmente no tem.po qüe dom 
da~ .Indias t~o celebrado neftas par- ~íl:euáo da Gàma/en~o gouernadq~ -- . . -. e li - da . 



~~ lndia· o anno de qu-a.'réta ~hum, 
· et1ú·0t1 naqu"elle 'dheito, {X. foi até 

·. .o tuga_r' de Sliez, Ônj-k o Turco. ti- · 
· . nba feito húa arniada, com tenção 

'de a c-F1eimar. Na 9L1al tornadaki-
xou a requírimento deíl:e Rey, fell 
irmão dom· Cbrifl:ouáo da Garna, 
com . quatrocentos· homés,. péra lhe 
-ajudar a recobrar feu Reyno., que 
pe todq · lhe tinháo tomado ós 
Mantos, auendo já trçze· ~nnos que 
o tinha perdido. Na rdhrnição do 
qual os noífo's gue lá ficaráó; tri-
lharão todo [eu eíl:ado, & per infor-
ma_çáo dos que faõ vindos ( porqqe 
grão parte .das· outros m~rrer~o n~- . 
fia 2:Uerra, & boje andao la.} nos o . 
coq1pufemos a Geograpbül' daquel-
las r(fgiões, & ouuemos i1oticia das 
que daflni em diante efcreoeroos; 

, & afsí do que efcr
1
eueo Francifco 

. Al.uarnz.,hum face:rdote que· foi com 
'º nolfo etnbaixador . E fegundo o 
. que per e!l:ás pe!Ioas temos alcan-

· : ~a,dô, o Rcy daqudlas partes, aque ! 
· já per direito de · po!Te tém entre 

.· nôs acqtiirido nome Ç'e Preíl:e Ioão: 
· i1e hum principe Chriíl:áo Iac:obi- , 
·ta, 'a,que os feus pouos chamáo em 
gêral Rey da terra Abafsia, & clle 

· em f uas cartas fe intitula afsi. Da ui 
,:frrtado, âe Deos: colunna da fê, 
p~rente da cíl:irpe de Iµdâ, fil.bo â~, 
DauiCl, filho .• ~e Salamão-, íilho da 
'Coluána ·de S~om, filho da fcmen·-

Fatigar, de AL~gôre, de Buro 
1 

ze, ·de Adea, de yangue, de oja· .. 
me onde nafce o Nilo, de ,Damá- , 

, 1·a de Baaamedre, de Ambea, de ' , o ' Vague, de Tigre ~1ahom, de Sabay, 
donde foi a l<ainha Sabá, de Bar-
nagax :'fcnhor até Nobia onde he 
a fim dp Egypto. Das (]Uaes regiõ~s · 
& fenhorios poíl:o que a mayor par 
·re poffuifa pacificamente, de algús. , 
~iSi de Mouros como de. Gentios 1 

tem fômente o titulo: co~o algús . 
principes deila nolfa Europa, que 
fe intituláo per fenhores de Rc;:ynos 
t5?, eftados , de qu.e: ferá maes certo· 
fenhor aquelle que os conquiHar 
da mão dbs infiêis ·,em cujo poder 
elles eíl:áo. , Porque muitos a efl:e' 
Rey obedecetn, quando' querem, & 
·o maes do tempo eíl:áb aleuanta~os: 
donde fe caufa andar dle fem pre no 
~ampo ·e.oro .ª mão armad.a, ora 
conrr~ Mbu~os,ora contra Ge,ntios, 
em meyo dos quaes elle tem feu e-

' fiado . E fondo tão ~rande c9mo he"' 
& o maes nu.merofo em pouo~eto
·da Ethiopia, n~o rem cidade ou po-
. uoação nobre: auerido na mefma 
Ethiopia fóra de fua jlilrdiçáo, entre 
poços mni ba rbarasº na vida politi.~ 
ca, pouoaÇõe nobres per edificio: . 
defenfaueis per arte, populofas pf''° ' 
mercadores , & 'ricas per tratto de: , 
cm mercio,que a dles conc::orrem, 

, te d~ Iacob, fHbo da mão de Maria,,, 
.filho de ·Nahú per carne, · em pera-

'. dor da, grande & alta. Ethiopia, & 
<los feas gr:mqes., Reynos, & 'pro .. 
~in~!a~~ Rey d~ Xoá,, , ~e Ga!f~te, de 

•as quaes éom razão fe podem cha-
·tnar cid~des. Muitas das quaes faó 
cercadas de muro de pedra, tijolo . 
ou taipa·: cõ vallos & cauas ião pro-

, fundas,& largas,& agu6a cj as enche, · 
qu~ fe pod~m. ~ defend~r · ~o impedto 
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de quaefquer imigos. E vendo os no[ mão Rey de Iudea, donde o feu pri~ 
fosque andauão na corte daquelle meiro Rey defcédia. E parece, poíl:<;> 
principe Prdle Ioão, qt1antas vezes que eíl:es Aba[sijs deíTem aos noífos 
os Mouros & Gentios faziáo entrada eíl:as razões de não fundarem cidades 
em [uas terras,& á mingoa dc:_íl:as da:..i ~u caílellos· cercados, que coffumc 
fen[óes lhe matauão & cartiuauáo mui antiquifsimo he entre elles não 
muito pouo com outros dannos de a~ auer : porque vemos que os geo-
guerra; praticand~ com os princi- gtaphos,& Ptolemeu,que foi o macs 
paes fenhores fobre elte cafo, & di- moderno em fuas tauoas, tres ou 
zc:ndolhe o modo que os Reys de- quatro cidades mediterraneas ÍÍti.la 
íb noíla Europa tinbão na defenfaó em toda cíl:a região da ilha Meroe 
de [eu eíl:adó,edificando cidades,vil- pera cima. E ainda deíl:as não ha me 
Ias, & cafrdlos c~rcados de muros: maria, fômente da cidade Axuma,q 
refpondiáo que o [eu Rey não pu- fegundo os Abafsijs dize111s foica~ 
nba a potencia de feu eílado, em mara & quaíi metropoli da Raillh~ 
cercas de pedra,mas no braço de feu · Sabá:da qual ora náo apparece maes 
pouo. E que eíle com as taes defen- que algúas antigualhas de edificios 

. fões defcuidarfe!a tanto de íi, que arruinados,& pedras ao modo de py 
viria a receber ma yor danno,& per- rames, que por fua grandeza o tem-
àeria o exercicio das armas, que fo po não po4econfomir>aoquallugar 
conlerua com o cuidado de fegurar elles cbamáo Acaxumo. Peró pera 
ávida,& defender a fazenda : b qual demarcação dos Reynos '& comar-
cxercicio f e ganhaua andando fe1n- cas, vfaõ aquelles principe.s na. parte, 
pre 1;10 campo,& não em o repoufo onde ha mayor pouoaçáo (poucas 
das cafas. Per-o qual modo os Reys das quaes chegarão a dous mil vizi-
claquella grande Echiopia tinbáo ga- nhos) ter húa cafa de pedra & cal,oa 
nhado dos infiêis a mayor parte do de taipa: não pera defenfaõ da terra, 
feu eíl:ado : & que fe algúa pedra & mas con10 cá vfaõ húa cafa publica; , 
cal gaíl:auáo,era em fúdar íumptuo. a que chaniamos do confelho,a qual 
fos & magmfkos templos> em que elles chamão Betenegux, q quer di_ ... 
Deos era louuado:porque as cafas de .zer cafa d' elRey. Na qual cafa poufa 
fua adoraçáo auião de fer differentes o gouernador da terra, q.uando ahi 
da habitação dos h<:Jmés ~ afsi por fer eíl:á,& ali faz fuas audiencias ao po-
coufa a ellc Deos dedicada, co1no uo:& quando poufa ~m outra parte, 
por os miniíl:ros do culto diuino ou 11áo he na terra,fempre eftá aber.:. 
dhrem feguros dos infultos dos in- ta,& porém ninguc.m o ufa de entrar 
fiêis,que tinhão por vizinhos:o qual nella, cá feria logo punido, como 
modo os feus Reys tinháo Já conti- nêdor que fe queria leuantar com a 
11uado per muitas cérenas de annos, terra. ·E a efta ç:aufa em as tauoas da, 
·& O' receberão da doutrina de Sala- noífa Geographia·, tomamos efies 
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Bete eegux. por firn3çiio de cadahúa 
d,1s corm1rcas q 3qud lJs regiões tem. 
E fcoundo o q do dlado ddl:e Em-

·p e r?~o r da Etb iopia reuios Gbido,el.-
'le jaz entre as correntes dos rios Ni-
lo, Aíl:abôra~ & Aíbpus, que Prole~ 
meu defcreue na quarta tauoa de 
Africa : aos quaes rios os narnraes 
chamão T acuij,Abauij, Tagazij .Dos 
quaes rios elles rem por m.ayor o do 
meyo, & por iffo lhe <lerão o nome 
que tem,q quer dizer pae das aguoas: 
o qual procede do lago,a guc Pwlc:-
·meu chama Coloe, & elles Barcená: 
& dle lago podemos dizer fer oco. 
r;içâo de todo o eHado do Preíl:e, cá 
lbe fica no mt yo, & em torno vae 
cercado dos .Reynos,& prouincias q 
fe elle intitula, cOmo ora diffemos. 
Os confijs do qual dbdo pela parte 
do Oriente entdl:a no mar Roxo, 
começando quaíi na fronrnria das 
portas Jo eíl:reiro, q d.l:áo em altura 
d.a deua~áo do polo Arético doze . 
graos & bú terço,& acaba na paragé 
da cidade C,uáguem.maritima, .que 
cíl:á em dezanoue graos & l;ú quar-
to: afsi que deíl:e lado oriental pode-
mos dizer q conth~m, pouco maes 
ou menos, cento & vinte & duas le-
guoas. Peró. entre o mar, & as fuas 
terras vae húa corda de ferranias quaLi 
fobre as pray:is delle,gue be pouoada 
de Mouros, éj faõ fenhorcs dos por-
tos de mar : fem elle ter maes q o da 
villa Arquico, ou Arcoco como lhe 
algús cbamáo,onde ( fegundo a rras 
cfcreuemo_s)Diogo Lopez de Sequei-
ra efl:aua·com fua frota. Da parte oc-
t:i9~nEal Y.ª~ e~1~e!!;ar em grandes mi. 

nas de ouro, cujos habitadores Caõ 
negros gent1os,que lhe obedecem,& 
pagão tribtfto:as c1uaes ferr::mias vão 
correndo quafi com as correntes do 
do Nilo, que eltes chamão Toauij1 

de que elles tem fômére noticia fe.m 
vfo das foas aguoas, por razão das 
grandes fcrranias de Damud,& Sina-
xij, (em ciue tambem ha outras mi-
nas) [e meterem entre elks, & elle. 
E daqui vem chamarem elles ao rio 

. Abauij, pae das aguoas, por não ve-
rem as. do Nilo : & eíl:as dizem elles 
que bebem dous gencros de geme, 
de que tem noricia, húa he Hebrea 
c

1
ue jaz maes ao Ponenre,a qual tem 

Rey mui poderofo, de q elles fabu .. 
lãa grandes coufas, & chamáolhc 
per nome cõ murn Neguz Tederos, 
q quer dizer Rey dos Judeus.A outra 
gente fica maes vizinha ao ajunta-
mento que fazem os rios Nilo,& os 
outros dous,i íl:o da parte do Ponen~ 
te, a qual be de Amazonas : a que 
elles gêralmeme chamão Manguifte 
das fuétes,que quer dizer Reyno das 
molheres. E parece que ou ellas pro-
cederão da Raínha dos Nob1js> a q 
elles chamáo G;ltia, ou ella dellas: 
porque eíl:a Gaüa, fica com o feu e. 
fiado fronteiro a ellas pela parte do 
O riéte,& metefe entre todos os rios 
Abauij & Tagazij,quaíi na paragen1 
onde fe elles ajuntáo, & em hú cor-
po fc vão meter tio rio Nilo, & afsi 
fe metem as ferranias de Magáza, 
onde tambem ha outras minas de 
ouro mui ricas. E lançando húa li-
nha com o enre~1d1menro,da cidade 
C,uáquem 1n~~1tim~ que di!lerool, 

~o 
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30 6m da ilha Meroe:queao prefen- to,mas faõ ajudados das aguas de ou.: 
te fe-d1ama Nobá, onde o Nilo vae tros mui nora~eis : porq em o chá-
já rodo ·em búa vea leoandq todolos mado T::iga·ZiJ,que he maes oriental; 
outros rios encorporadcs em fi : fica entráo ferre: & po fegundo . Abauij 
dl:elado da parte do Norre,q aparta oito: & no Tacuij quatro; q 11afcen1 
0 ~íl:~do do Prelle dos Mo_urbs ,_ e1n~ nas ~erras de Damut; Biza~o, & Si-
copnmenro de cento & vmte cmco . Nax!J, afora outros q elle p traz en .. 
leauoas.E caminhando deíl:e fim do corporados em íi, quando aqui che-
Nilo pela parte do Occidente,q def- ga. O curfo & nome dos q·uaes fe 
creuemos, fazendo húa maneira de verá em as tauoas de noífa Geogra, 
arco não mui curuo, q~e v.ae fenecer pbia, & no Cõmenrario della,guãdo 
contra o SLtl: chega ao Reyno Adeá, trattamos do Egypro, & a razão do 
q be a maes auíl:ral terra q elle tem: : . feu crefcirnento no cempo de noífo 
nas ferras do qual nafcc o rio Obij, verão: mareria bem d1fcucjda entre 
a q Ptolemeu chama Raprns, q va'e graues aurores, & poucos entende-
fair a.o Océano na pouoação Quil- . rão a caufa, por não rerê noticia dos 
mance junto de Melinde . Na qual temporaes daquellas partes. E afsi ef ... 
diítácia de caminho per a linha cur- cremm1os parti-cularmente da origé 
ua, q diíTemos, auerá duzétas & _cin- dos Reys deíl:e imperio~com os co-
,coema leguoas: & toda a vizinhãça, íl:umes de fua religião: & por iíio 
~per eíh parte tem , be de gentios, neíl:e feguinte capitulo fdméte gu·e~ 
gente preta de cabello reuolto mui remos dar húa gêral noticia de foàs 
bellicofa, principalméte os pano~ a coufas, pera enfiar afsi o que nefia 
que elles chamáo .Gallas, vizinhos a parte Ab~fsia fez Diogo Lopez, GO-

eH:e Reyno Adeá . E partindo delle mo o que fezeráo os outros gouer: 
,(que efrá em altur~ de feis graos da nadares pelo tempo em diante. 
parte do Norte} pera Oriente , vae e A p I T V L O II. 
enteíl:ar cõ o Reyno Adel, q!=le he de 
Mouros : coja metropoli [e chama 
Arar,& eíl:á em altura de ~1oue graos, 
na qual difbncia pode auer, po~co 
maes ou menos, cento & oitenta le-
·gooas. A[si g ajuntando às diíl:ancias 
deíl:es qu~tro lados,~ cercáo o dl:a-
-Oo defie Príncipe: podemos dizer q 
col1tbé,pouco maes ou menos, feif-
cemas fettenta & duas legu.oas. E os 
tr:_s rios,éí diflemos que o regão,náo 
fao foberbos , quândo faem de foas 
fontes,<] bafié regar a terr~ do Egyp~ 

f (o mo a Rainha S d/Jà [e foi 
roer a lerufale1rJ cõ Salamão· 
Rey de lude,a, de q ouue hum 
filho chamado 1Jauid: do qual 
Jegundo diz.em es pouos_ 4 baf 
fl js, procedem <JS (eus Reys, f5 
o maes qufl elles diZ>em deHa, 
Rainha Sa6á, (5' '(![sida cha-. 
mada Candâce, f5 d'alguas 
coufas do eftado defte Princi-
pe ,é§fua relieião f5 c~(fumes. 

~ 4 Segui~d~ 
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~~ w"' Egtú1dooquedkspo-
e 11 1 • , • ~ ~ uosAbaÍ.~lJS tem per cf-
~~ ~ critrnra, de que fe glo-
«JC.'fo:~ ,r · ~ ri5o,hc qile oLmincio a 
rs;~ Rainha Sabá daquella 

Ethiopia,a fama do poder & fopien-
cia de Salamão Rey de Iudea: porfe 
informar da verdade, mandou a Ie-
rufalem hum embaixador. E fendo 
per elle, defpois de foa vinda, cerra 
do que vira & ouuira,defejando em 
pefioa particip;ir da fàpiencia del'le, 
peró que idolatra foffe: partio pera 
Iernfalem co1n gr:inde apparato de 
eHado & riquezas, embarcando no 
mar Roxo em bum porto, onde [e 
deípois edificou húa cidade do [eu 
nome Sabá, em memoria ckíl:a paf-
fagem. A qual Pcolemeu lima em al-
tura de doze graos & meyo, de que 
ao prefenre não ha rnaes memoria, 
·que dizerem algús fer na terra,de-
fronte da qual dtá búa ilha chJma-
da Sarbo em altura de quinze graos 
& hum oitauo: a qual em algúa ma-
neira retem o nome da cidade,& be 
·1naes propinqua á íimação de Pto-
lemeu que Maçuá, ou C,uúquem; 
onde.outros querem que foffe. Paf-
fando ella eíl:e mar Roxo a outra 
parte da terra Arabia, & _atraueffan .. 
~o aquelle deferto, ante .de chegar a 
lerufalem , -.em húa lag0a, no cabo 
da qual eíl:auáo húas rraues atrauef-
fadas, a modo . de ponte per que a 
gente paífaua, ella alumiada de ef pi-
xito profetico não guiz paífar per 
dlas : dizendo que não auia de poer 
os pês onde o Saluador do mundo 
a~i~ ~e padecer,& defpois qu~(~ yi~ 

com Salamão_,pediolhe qúe is i:n·an~ 
daíl'e dali tirar. O qu~l- em fua che .. 
gada a recebeo com honra, afsi por 
razão de ft;ia pe!foa,como polos grã~ 
des dões de ouro,coufas arornaticas, 
& pedras preciofas,que leuou pera o 
témplo do Senhor,& feruiço da cafa 
ddle S:dé mão : com o qual dl:eue 
até fer iníl:ruéb em as coufas da lei, 
& concebeo hum filho delle,que pa-
rio no can:inbo, á rorn~da pera [eu 
Reyno. E defpois que foi em idade, 
com grande apparato & riquezas o 
enuiou a [eu padre, pedindolhe que 
ante o rabemacolo do fanruari" lhe 
aprouueíTe de o vngir por Rcy da~ 
quella Ethiopia, pera ficar por fuc .. 
ceHor della : poíl:o g até aquelle té-
po Íeu Reyno andaffe na linha femi .. 
nina,& não mafculina, per coíl:ume 
do gétio da terra. Chegado Meilech 
(éj a[si auia elle norne)a Ierufalé:foi re 
cebido de [eu padre cõ muiro amor, 
& delle alcançou [eu rcquirimér.o:& 
ao tépo que foi vngido por Rey, lh~ 
n1udou o nome, chamandolbe Da-
uid, como feu auó. E fendo já dou-
trinado em toda las coufas da lei de 
Deos, ordenou Salamáo-Oe o enuiar 
a fua madre có apparato de Rey, & 
pera iffo de cadabú dos doz_e tribus , 
lhe deu officiaes ao mododefuaca[a 
dclle SalamJo, & por príncipe dos 
focerdotes Azaria filho de Sadoch, éj 
t:ambem era príncipe dos facerdotcs 
do templo de krufalem. O qual A-
zaria pouco dias ante de fua partida 
alcançou per interceífaq de Dauid q 
poddk entrar em o Sanéto Sanéto-
rpm a or.ar,& facrificar por fucceffo 

do 
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~o caminho : ·IÜ qtJal .entrada elle 
furtou as i:-auoas da lei,poendo outras 
em (eu lugar, que pera eíl:e cafo tinha 
feiras, fem difio dar conta a Dauid, 
nré que partido ell~, & fendo já nos 
confijs da Ethiopia,lho diffe. D.1l1id 
como quem queria imitar a feu auó 
em zelo da honra da lei de Deos, cõ 
grande prazer & alegria fe foi á tenda 
de Az~ria: & tiradas as tauoas do lu-
g:ir onde as rrazia,começou ante ~1-
las a hiibr & cantar louuores & glo 
rias ao Senhor: ao qual todolos [eus 
imitarão, vendo a caufa do [eu pra-
zer. Finalmente,cbcgado Dauid an-
tefua madre,ella lhe entregou o Reyª 
no : .& deíl:e principe dizem dles 
Abafsijs que procedem todolos feus 
Reys per linha mafculina tê hoje,& 
<]Ue acerca delles não reinou maes 
molher. E_maes q todolos officiaes, 
de q [e ora os Reys feruem,faõ da li-
nhagem daqoelles,q eíl:e feu primei-
ro Rey Dauid trouxe : & q não pô-
de romar outros pera gouerno de f ua 
cafa & ReynoJenáo·deftestribus,no 
grao & qualidade q cadahum trouxe 
naquelle principio.E tambem fe glo 
riáo que per duas Rainhas foas natu-
raes,celebradas na fagrad~ E(critrnra, 
teueráo conhecimento de duas leis, 
que Deos quiz dar aos homés, pera 
[e faluar em diuerfos tempos : per :i 
Rainha SJbái éj deu per tv1oy[es: & 
per a Rainha Candáce, a que deu 
per Chriíl:o Iefo feu filho. E porque 
parece contradição dizere1n dtes 
pouos Abafsijs quç: os fells Reys da-
quella Etbiopia procedem deíl:a Rai-
nha Sabá»&. que não ouu.e _ 9eípoí~ 

della maes Rainhas no [eu Reyno_,& 
dizerem qnc a Rainha Candáce que 
~oi delpois deita, ao menos mil & 
oitenta annos tambem fua Rainha: 
conuem éj não ·leixemos eíl:a confu-
faõ aos ouuinres. Eíl:e nome Ethio-
pia,nâo fômente he nome cõ1nú das 
duas regiões oriental & occidentalJ 
a que os cofmographós o deráo:mas 
ainda de húá cidade iímada junto 
da ilha Meroe_, em húa prouincia o-
riental a ella,' que carrega hum pou-
co contra o Sul, á gual os Aba(sijs 
chamáo Tigray, & EH:rabo Tenefes: 
a qual prouincia fabemos fer gouer-
nada per molheres, com titulo de 
Rainhas. E parece que fe intitu1auão 
do nome da cidade Ethiopia, como 
tnerropoli do Reyno,& não de roda 
a região de Ethiopia fobre Egypto: 
porq no mefmo tempo auia Prínci-
pes que tinháo o titulo de Reys da 
Ethiopia cõmú. Da qual região Te-
nefes falando Eíl:rabo diz : E dcf pois 
o portÓ de Sabá, & o lugar da caça_ 
dos elefantes,afsi chamada deíl:e vfo, 
&.a região lmerior fe cham~Tendis, 
a qual tem os de.fl:erradosJ q. em ou-. 
tro tempo fogiráo de Pfommiticho 
,R.ey do Egypto:os qu~es faó chama. 
dos Sebritas,que quer dizer eíl:rangei 
ros, & tem Rainha, de baixo do fe_ 
nhorio da qual dtá a ilha Meroe~ 
vizinha a eíl:es lugares, & affentada 
em o Nilo. E maes a diante falando 
dle das virtorias q Petronío capitão 
Romano outíe neíl:a tcrra,diz :Deites. 
pouos erão os capitães ·da Rainh~ 
Çandáce,a qual em nofios tépos in1 
perou os Ethiopas, ccrtazp.enre mo-: 

· lher 
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lher baroil, a qual tinha hum olho ·· 
perdido. E procedend9 ainda maes 
em as vicrorias de Perrónio.)cõt:a dos. 
embaixadores que lhe eH:a Candáce 
enuiou : ao .requirimento. da qual · 
elle não concedeo.) ante lhe-tomou 
húa cidade per nome Na pata, em q 
efiaua hum filho della Cándáce,que 
(e faluou do ímpeto delle capitão. 
E fegundo a con-1e-niencia dos tem-
pos : eíl:a deue fera Rainha Candá-
ce, cujo era o Eunucho a quem o 
diacono faõ Philippe declarou a pro 
fecia de Ifaias, & conuerteo á f~ de 
Chrill:o. Per º. qual Eunudw, & per 
a prêg~çáo de faó Mattbeus, con-
fdfaõ os Abafsijs receberem a fê; pe-
-ró não celebráo muito a vida deíl:e 
fanto, por fer autor da Coa conuer~ 
faõ, nem tem a fua lenda conforme 
a Igrefa Romana. Cá fegundo ella, 
efié Apofiolo efieue naqudlas par-

'tes per efpaço de trinta & dous an .. 
i1os,& a foa primeira entrada foi em 
húa cidade chamada Nabader, & 
poufou com o Eunucho conuertido 
per Philippe,& elle o leuou a elRey 
Egypto : o qual fe conuerteq com 
toda fua cafa, por efte Apofiolo lhe 
refufcitar hum filho. Ao qual Rey 
'fuccedeo H yrraço que martyrizou 
o Apoíl:olo : & per morte defie ry-
ranno os pooos elegerão hum filho 
d' elRey Egypto defumo,q viueo per 
efpaço qe [ettenta .annos, & leixou 
por herdeiro do Reyno hum filho, 
q foi barão famifsimo. Afsi que em 
l1ú mefmo tempo vemos nefia par-
te da Ethiopia barões intitulados por 
l{eys della, & ~~ll:i~~e~ do mefmo 

titulo,q náo eráo cor1juntas per ma. 
trimonio a algum delles. Porq ora 
Candáce, de que fe fala nos Aél:os 
dos Apoftolos, & a de Eíl:rabo feja 
toda húa : fabemos ( fegundo coma 
Alexandro de Alexandro em os feus 
Dias geniaes) que muitas Rainhas 
defias partes em memoria da primei. 
ra pala excdlencia de fua peíIÓa,fo_ 
ráo chamadas Candaces,como Cefa. 
res ou Emperadores Romanos, & 
Pharaós os Reys de Egypi:o: téndo 
cadahúa nome proprio,corno tinha 
a fenhora do Eunucho, á qual cha-
mão Iudith, fegundo dizem os pro-
prios Abafsijs. E ainda éj não feja có 
nome d}: Candace, fabemos q quaíi 
naquelles cÕfiJs éj diffemos, hoje rei-
na búa tnolher, & não de pegueno 
e fiado : a qual os mef mos Abafsijs 
chamão Gaüa. Nas terras da qual, 
p~incipalmente nas q fuõ da reg1ão 
a ·que chamamos Nobia,& os Abe .. 
-xijs Nobá, algús dos no!fos que ali 
foráo, virão muitos templos da chri-
fiandade que aquella terra teue : 
os quaes jazião arruin~dos das mãos 
dos Mouros, & em algúas paredes 
imagés de Cantos pintadas. E a c~ufa 
deíl:a de íl:tui~ão (fegundo elles di-
ziáo) foi ferem defamparados da 
T greja Romana, por razão do gran-
de numero de Mouros, q os tinhão 
cercado. E_ fendo os noífos na ·cor .. 
t~ do PreH:e Ioáo,em companhia de 
hum embaixador,que Diogo Lopez 
de Sequeira defia vez do porto de: 
Arq uico lhe mandou ( con10 logo / 
veremos ) : efia Gaí.ia Rainha da-
quepcs Nobijs,~ãdo~ pedir ao mef. 

mo 



Liurõ~arfo Fo1 85'• 
mo Prdte per feus embaixadores, q 
lbe mandaíl"e clerigos & frades, pe-
ra lhe reformar o fru pouo,qtle com 
a cnnada dos·. lv'fouros auia muito 
m11 po gue dl:aua fem doutrina Euá-
gdica >por não poderem auer Bi[po 
Romano1 como já rcueráo. Ao que 
0 Preíl:e' refpondeo que o náo po- . 
di:t Í:.ner,porquetambem ofeu Abu-
na; de baixo da doutrina do qllal e-
fi11ua cada a Igreja da Erbiopia : elle 
0 áUlª do Patriarcha Alexandrino, 
q~e efbua entre os Mouros, & fem 
recad o do que pedíão, fe tornarão · 
dk s embaixadores da Gaua. Certo 
graue coufa pera as orelhas de bum 
Chriíl:áo zelofo da fê ouuirem _, vcn-
ào que o grão do Senhor, femeado 
riefb & outras partes p~r os primei-
tos agriculrores de -feu Euangelbo, 
que foráo os Apoíl:olos, fe perde 
por os feus . focc~ílores não tira-
rem a zizania dd~e,. pera que a ef pi-
ga .do numero cenrdimo crefça. E 
os principaes,a quem compete o arl-
ju~orio . deíb obra, polo poder do 
fcgundo gladio que lhe foi dado,lei-
xão eíl:e amigo agro d~ prin1eira fe_ 
m~nte, & vão romper terras nouas 
apauladas da muita idolatria que em 
fi- contbem,porque lhe reíponde ao 
prefente maes com temporaes frui- -
ros,que com almas ganhadas ao Se-
11hór. E praza a elle g os minilhos 
& iornaleíros defla obra, não [e en-
·treguem ta1;to na temporalidade, & 
abominações do ceno dos racs pa-
ues,com q no dia do final juizo,não 
appareçáo ame o. tribunaí de Ch ri-
fl:o ,d:ges fe,i.~o~ ma~s ge1~~~?s~d? que 

elles per catbolica doutrina daqnellc 
gentio ganharão almas,que aprefen. 
tem ao Senhor como fiêís feruos, q 
deráo a vfura o talento , de f ua. po[si-
bilidadc. E tornando ás noffas Rai .. 
~1has da Etbiopia de que t1lamos,cõ .. 
firma rambé não ferein ellas f enho-
ras vniuerfaes da regii~ de que [e no-
meão,fôméte da cidade do tal nome, · 
o titulo éj Iofepho no liuro da anti-
guidade Iudaica dá á Raiilha Sabá, 
quando cõ.rn como foi ver Salamáo: 
cá elle a intitula por Rainha.da E-
thiopia & de Egypro, · auendo neíl:e . 
tempo Pharaó fogro do mefn10 Sa .. 
lamá,que era Rey de todoEgypto: 
d. [e fora verdade ferdla Rainha de- ' 
fia região, per ali fez.era o caminho 
a Ierufalem>que era mui perto,& não. 
arraueffára o mar Roxo, & o defer .. 
to de Arabia. E porque fez eíl:e ca-
minho perdla,diífea Efcritrnra: Ve-· 
yo a Rainha do Aufiro.Donde algús· 
quifetão commenrar fer Rainha da ' 
re,giáo Sabea, que he rias partes da 
Arabia Felix, a que ora os Mouros 
Arabios della cbamão Yáman. E 
pois Iofepho, não fendo ella Rai-
nha de Egypto,lhe dá o titulo delle: 

_ a(si fe deue crer que não de toda a 
· prouincia da Erbiopia era Rainha, 
frnão da cidade afsi chamada,& das 
con1Grcas a dla vizinhas. E tam-
bem o proprio nome della não era 
Sabá, mas Magueda,fegundo dizetn 
os Abafsijs: peró dauáolhe aquelle 
nome Sabá , que era o proprio 
de :búa cidade mecropoli daquella 
região que ella impcraua : & por já 
uá9 aucr tal cidade, os Abafsij.s cha--- - - - - - .__ . ·- - - - . ,,, 

ma<ft 
~- -~ ..:-
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mão áquella regiá~, Sabay (como 
diffemos). A qual cidade Saba, ante 
de dia [er Rainha, auia muitas cen-
tenas de annos que era fundada: cá 
fegundo o iitio, db era aquella Sa-
b~ gue Moyfes cercou,& tomou per 
induílria da filha do Rey delb,quan 

1 

do Pharao Rey do Egypto o n1an .. 
dou por capitão a eíl:a guerra,fegnn-
do conta Io[epho no liuro que alle-
gamos. E paíiadQs quatrocentos, . & 
fettenta annos, pouco maes ou· mc-:-
nos, Camby[es co~1qui1hndo ddl:a 
Ethiopiá, mudou o nome a eíl:a ci .. t 
dade Saba,d1amandollie Meroe,que 
era o nome de fua irmaá,ou feguüdo 
querem outros c:fcrittores,de fua ma- · 
dte: donde, ficou efle nome á ilha 
que faz o.Nilo, em a qual ella eia e .. 
dificada. Parece que dl:es efcrittore5. 
quando falauáo deíl:as Rainhas, ás 
vez.es tomauáo a parte polo todo, & 
·outr<ls ao contrario: iotirulandoas o-
ra per húa maneira, or~ per outra E 
os mefmos Abaffijs que fe glorião 
deltas, mofirão algúas memorias da 
foa habitação : porque ainda que a 
Rainha Saba fc inrirulaffe da cidade 
Saba, que era na ilba Mcroe, dizem 
cllc:s que acamara em· que ella tinha 

. feus thefouros, he hum lugar cha-
mado Acaxuma , onde ora {e mo-. 
firão grancles edificios > & algús- py-
rames da grandeza da agulha de Ro-
ma, a qual naquelle tempo foi tão 
principal cidade , & durou tanto 
curf<;:> de annos, que Ptolemeu co-
mo coufa celebr.e· chamandolhe A-
xuma, a ftrua em altura de dez graos 
~a par~~ d9 .. No~~e:. ~ af~i di~~m qu~ 

a Ráinha Ca11dace nafceo em hum 
lugar perto deíl:a -cidade Acaxuma, 
o qual o.ra he búa aldea de ferreiros: 
& o pr0prio lugar de Acaxuma era 
a principal dhnc1a della, po~o que 
o Reyno proprio, de que fe elle inti-
tulaua, era a tG:rra a que elles cham~o 
Buro, mui vizinha á cidade Acaxu .. 
ma .. E rambem dizem que o capado 
da Rainha Candace, não conuerte0 
á fê de Chriíl:o fôméte o ReyBo cha 
n1ado Tigray, que (como diífemos) 
he aquella parte da terra a qµe Eíha· 
bo chama Teneíis:na qual ainda hb-
je ha húa pouoaçáo chamada Temey 
que parece que deli e procederia a to-
da a comarca, & c.1ue algum deíl:es 
nomes he corrutto do outro, mas a-
inda conuerreo outras comarcas! E 
afsi di~em que Dauid filho da Rai~ 
nl:ia Saba fe coroou por Rey naqud~ 
la cidade Acaxuma: donde ficou cm· 
vfo que os Reys que def pois o focce. 
derão atê hoje, fe vão coroar áquellé 
lu~ar: & não o fazendo reina in-
juíl:amente. E que afsi os Reys que 
fuccederão a ~íl:e Dauid atê o tempo. 
que receberão a fé de·Chriíl:o,como 
deíl:a foa conuerfaõ té ora,fempre (o 
rão accrefcerando feu efiado per cC>-
quilla de armas. E todolos Reynos, 
& fenhorios que per eíl:e modo ten1 
accrefcérad() a fua coroa: como de 
coufa propria quando prouem delles. 
a algúas peffoas,ainda qu~ procedão. 
da linhagem daquelles de quem os 
ouuerão,be em quanto lhe ben1 pa-
rece, fômente o Reyno Dambeâ.Cá 
efie ainda que o Príncipe que o go:.. 
~erna,feja vaífa~lo delle Prefie loáo: 
· · - - · - ·- --·- - não 



' 1 

"Liuro!l1..!iârtó. , Fol s1. - ~ 
úâo o pode remói.ter Í1em tirar· da:.. ~s Rainhas· q lempre ·ii~quellas par~ . 

. q uel~e dhdo,& herdafe de pae . a fi- tes ouue até hoje, beque a Sabá' da ... , 
lho. E a caufa he que no tempo que . ri.'.l a feu filho algúa parce da cerra da , 
Dauid filho da Rainha Sabá ,come- que· elle poffui'a para herança fua, & 
çou conquiíl:ar os Reynos da gcnti- tudo o que Íc:>íle conquiftando do . 
lidade a elle vizinhos : eíle fedeu a gentio daquellas regiões . accrcfcen-
elle pqr vaífallo ante de fer conqui- taffe a fua coroa: & o ma~s que elh 
fiado. E dos outros Reynos que poífu:ta como Raiilha, confçnmaq ... 
efres Principes conquil1aráo dos dofe com o cofl:ume & lei da terra, 
Rey.s gentios daquella Ethiopia, afsi ficaua á.outra femea, até vir ter per 

. como dos pouos Goragnes; & de efl:e modo a Candace, &~ defia fuc-
ourros : guando os no{fos lá anda- celíiuán1ente à Gaüa, que ora reina: 
râo gloriandofe elles Abafaijs da- <la qual particularmente falamos em 
qudlas vittorias, lhe:mo~rauão as a noffa Geographia ·. Muira_s coufas 
pr~t~rias ca~as ~nde aq~dles R,eys .dd\:as não eH:ão alumiadas antre os 
gentios habuauao . E dizem que ·o Abafsijs, por fer gente q não [e dá a 
primeiro Reyno que efie feu pçimei- efcreuer os ann.aes dos fetrs Reys: co-
ro Rey · Dh~id conquifiou da mão mo côfiumarão os GrFgos & Lati-' 
do gentio' -daquella Erhiopia : foi o nos, q não faõ tão antigos na lei de 
que dles chamão Tigray. Trouxe- .Deos,comoel1es dizem fer.E preua-
~os todas efias aoufas, porque fc·, léce entre elles,táto efia antiguidade. 

' veja que em hum mdmo tempo , ·da Ra.inha Sabá, & lei de·Moyfes,_ 
ouue naquella Ethiopia os Reys , & . por for o leite ?e fua primeira doutri 
:Rainhas illufires que nomeamos: na,q ainda boje efhio·aguados della: 

. & que_os Abafsijs p~r gloria do feu · porq todos gu~rdáO' o fabbado & 
principio, guc começou nefie:pri- domingo, tern circurncifaõ, & b ·• 
meiro Dauid , g'uerem encobrir os tifmo de aguoa ao ·noífo modo_. P.e-1 

outros Reys, l]Ue .tambem ouue na- ró diffetem nifio, o matho he leua~· 
quellas partes_. Condi5ão mui gér~l doá Igreja a reéeber eíl:e facrame11to. 
de todalas gentes;que por darem an~ aos quaréta dias, & a femea a feffen-
tigos & illOHres principias á fua ta,& fempre ba de: fer ao fabbado,ou 
linhagem, fornprc fabuláo, coufas a domingo:porq c·omo guardão eíles 
qu·eaamiguidade nãotefiin.)tmba dá . dous dias, & nelles celebrãn _Nfiílà, 
·licença : pofio que per outra parte· dão o facramento ás çrianças, d.in-
eíl:es Abafs.ijs mofirão o contrario dolhe logo a madre a mãma,pera po , 

. na conquifta que dizem ter os feLJs der leuaraqlla peguena particula. E 
Principes com os Reys gentios 'co-. . quanto a hú final de fogo q traz é [o .., 
marcãos de que ·conquiHarão tan- b re o nariz, éj algús queriáo dizer fe-r 
tos Reynos , como tem . O que pa- baunfmo de fogo ,. rira do daqµe~la 
rece pelo decurfo do tcn~po, & per palau.ra ?a Efc~icwra:Irfe vos hapti~' 

-- .. . - . - . ~it, . 
l -4 ~ 
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bit it1 Spírituifànél:o , & igne: não çáo dos Principes, ôs quaes nd1:c . 

. he {1{si,fômente vfaõ ddle p~r precei- modo de repanifcom a Tgreja, fe té 
· w dos prdndros'R:eys,~ue foráo ca- · moíl:rado ferem zelofos da hõnra de 

· ri. tholicos. Os quaes oomo yiuiáo em . Deos. Porque em toda aquel!;J_ Ethio 
i:neyo de .tanta ge!1tili~ade, porqu~ o pia'(" como di!frmos_) não ha hum 
feu pouo .foff~ coóhec1do,manda~ào,; .ed1ficio ou cafa ,, ·que vos Rç:ys t,e· 
que [e afsin'aífe; com fogti ~:iaquell~ nháo frito peta fi ,. & pera fe louuar 
.lugar:& he ráo g~ardado o'ral ~recei 1Deos fa& tantos os mofieiros de fra. 
to, gne achaq1loíe ~gllm }iome fem des da ·ordem defanto Anráo ·(por- · 
dle~ fendo accufado,- 6ca cat,tiuo do · 'Bue· não· re1n outra) & tanras as I~ 

,Princip~.A circumcifaõ,de que ram, , grej~s de ~.onego_s regrantes, que e~-
bem vfàõ ,, he feira aos oito dias ctU les tem ao modo ·que temos as Ses 

' 'caía per facerdore.: os hamés ·no lu.;. cathedraç:s,& taµta a outra Igreja pa • . 
. . gar ordenado, & as mollk~es cortá- , ro~hiai , ,& tanta er·mida -, que não 

'\:t' dolhe hiJa particulai'glándofa, a que , tem numero:& a todas os R~ys pro. 
'I os Latit)OS cham~o nyrqpba: o qual" ' . uem de f€tlda, ornamentos, &. niilo 

\Jfo 'não.aura acérca dos Hebreos, & · '1ffim~nt~ 
1 fo moftr~ ·a grandeza, & 

, _ .. • <lizem dles que o tem por preceito policia daqudles pri.hcipç :. Aos fra •. 
, da Rainha Sabá. 1\lé' aeíl:as ·cerimo- .âes,& _con'egos regrant ... nas coroar 
1 •. ,. •

1 .• $ nias da lei vélha, ·quce elles hão p~r cas onde habitá o , dá terras afsinaQ 
, • • 'n, .. facrame~1tae~ : tem qotras~ acerca de , das, a que ellfs'_cHanÜo Gultos, q~c 

J1ãd ~omer ~wrc,o , & coufas a que rc:;ndem pera ~ cafa : & .aíSi viuc Q 
chamáa imi:ntrndas , & muitos abu- ' facerdote abaíl:adamente, & he eíl:i-

... {os que·ell,es cõfeílaó t~marem, não mado naqúel!as partes, principalmé 
ff)lnente p,or pr~ceito do feu Abuná, te os qu<:Hefide~ nos c-011uelltbs, & 
qu (como diífemos) ré a do(ltrina lgrnjas collegfaes; que por uenhi:la 
dGs Iac?bitas, mas ainda por prema.- , outra (:o.ufa os homés maes traba-
,tica do feu Rey. Porquç excepto o{ lháo n~qudlas partes,éí. por ter grao 

, facramentos," & c;>rdenar ~s clerigos de facerdote, porque co·rp Hl:o te"t'n a 
i nas ordês pera o facerdocio , que (e vida certa. E daqui vé aucr naguellas 

faz pelo Abuná, em todo o maes o partes grande numero de frades , & 
, R.ey he fobrétodos ': cá elle os pro- . clérigos: cá a mu}r~dão delles fun-

ué dos bendicios , · & os re1noue ' ,dada na cobiça de ter o nec~ffario 
quando lhe apraz,& cafriga fous de- em atjuell~ efl:ado, faz conferuarfe · 

, littos, comofe foífem leigos·.· Os enrre elles tanto temp,o o que profef 
clerigos .não tem dízimos , :á ·t9do7 faõ da !ey. Gêralmente todo aquelle 

, los rendimentos da te~ra fao delRey · . pouo hé bàrbaro nas coufas da fcien-· 
~ fômente tein algúas t~rrasJ que lhe · eia) porque tirando as que pettencé 

.os Reys ordenão, que tendem pera ás cerimonias· do feu facerdocio ;(& · 
~~ Igrej~s~ &.iftQ)he f~gundo 6'r deua.. ~ ainda eftas· barbarizadas:) eni todo . .. - _ .. _ ·- ~ . 

o maes ) 
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0 maes não (e acba nelh:s dourrirta.al maes brnro do engenho~ gue ~cer~ , 
i;r Ú::i :nem 1>.rocurão por iffo. Aré,1ús tando hum Arnienio, que [e achou 
'1 ' r . . e l" c"oufas ,mechanicas ·não tem enge- na,qudlas parres) de razcra elRey 1u 
nho a:gum, & fe lá acolhem ~lgum moinho de aguoa, pera lhe moe1: o 
eíl:rangeiro engenhofo; náo o· leixão trigo,&. wdo Olltro genero de pão: 
t;ir: & por~m 'não pera lbe feruir cm Q fuinha do qnal dles fazem entre 
maes,que nainíl:ruél:ura de feus_tem- . húas pedras a máo, maes remoé<lo q 
plos, por ent~·e elles n~o aue.r pedrei- moendo, & iíl:o cõ muito trabalho: 
ros, carpinteiros,ou pmto_r que lhos acabando elRey, de ver a obra que 
faça, & effes que tem, faõ obra de e- fazia, inandou-.a logo desfazer: dizé. 
flrangeiros.~ E todo los ·ornamentos; do. que aquillo não feruia em foa tc:r-
paramentos que te.m, q faõ muiros, ia, porque elle 'andaua fem·pre no , 
& maes do quefe efpera em táo,har- campo per_ todo o feu Reyno,& não 
bara gemç, afsi polá- e.opia, como auia de leua7r comfigo ~qüelles enge-
por krem de feda & broca.dilhos~tO· nhos, q [empre efiauáo em hum lu-
do c:íl:e panno lhe vae da India , do . gar: Como íe aqu~lk artificio nãó 
Cairo,& de outr~s partes: atê os pá- · conuinha a maes ,. q onde elle foíl'e 
nos das tendas do (eu Reyi, & o.ma- prefente: & não áo pouq de todo feu 
mentos de'fua cafa, na qual: & nas Reyno. O . qual pouo tudo mere~e, 
Igrejas dláo todalas alfayas', que per cá babitádo rão.groífas terrás, onde 
partes a gente nobre de toda aquella ha gr:ü1des criações pera fe a_proueira 
Ethi_opia podia ter .. E Qetáo efiranha rem das Iaãs, regadios pera linhos,~ 
couta entro elle~ algum artificio , do fitios pera todo .algodão, que quiferé 
pouco vfo que tem da policia, q até fe1near: de bruteza & preguiça pade-
hum ferreiro que laura o ferro 'pera cem andarem vefiidos gêralmente 
foas nccdsidades, tem per coufa que de pdles por cortir, & quem as traz 
fe faz por arte diabolica : & por eíl:a · cortidas, hc h.úa gráde policia . E faô 
ca~la faõ ::int;.e elie·s infames, & fe tá(} cortas efias fuas veíl:es , q.ue lhe 
acertáo de ver pela manhaá hum fer- cobrem pouca parte do corpo: at~ o 
rei'ro, & adoecem naquelle dia, di:.. comú do~c!erigos, frade5, & freiras, . 
zem q do olho do ferreiro. lhe veyo be húa vergoüha ver como andáo, . 
a.guelle mal. E chega dta ignora'nte fcm a elles teré de quanto lhe parece. 
opü1iáo a ranro,que viuem eíl:es fer- Sômente os conegos, & frades· q re..., 
reiros quaii . apartados do conforcio ·íide.m em.feus conuentos~eíl:es veíl:é 
da <?utra gente, & não os leixão en- panno _de algodão,& trazer:n as rou4, · 
t~~u nas f grejas. Finalméte he n~ção pas cõpridas~ com.o couué a feu ha~ 
tao bruta, çiue muitos dos vizinhos · bito: & afsi a gente nobre vfa defie. 
fendo negros de cabello torcido,tem, panno ,o gual lhe vae da India,& de .. 
maes polici~ na1mecha'nica das cou- algúas partes vizinhas • Porq ( como 

· fas '·do que ~lle5- ~Cll~: E não póde .Ç~~ dige?los ) f~õ t:aes, q nê p~r~ vdl:ir, 
tomar ....• - -'!. 
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, . toµiar h~1tn peixe, húa al:1e, húa fe_ . .11?º logo veremos) era mui podera~ · 

. ra, per modo de artificio, ,nã'o tem · [o em terras,& ~oao. Em. terras;por 
·pera. iíTo engebho:f~rne'ntç p~r~;f~r- . qu~ tinha as que arras nomear~1os:& 
tar faõ.afsi.engenhofos, quç .lhe naG> .;·, pouo,porque co~ fu~ potcmc1a não 
cheg~o os.Cigano$. vagabundos : &· iôt:nenre era íenhor obedecidode to. 
iíl:o n.a·corte d~elRey, -quc:'i1as outras . da a cl1r!ftandade daquella Etbiopia: 

· partes não ha ;fia foltura [em pu~Ü- . ·mas ainda ~uit~s potíos da .gentili. 
1 

• ção. E parec~ q d~ andar o Íç:u prm- d:Je,& .dos Mouros, em qoe emr~-
cipe fempre no campo pafbndo as . uao grandes fenhotes. E em nenbua 
heiuas, ao !Jlodo dos Alarues, fegú-- co~fa [e moíl:raua maes a potéciadel 
qo os temporaes do . ann·o, .ora e.m le,éj t10 aík~1tar do feu arrayal, porq 
llúa regiáo,o'ra em ·ourra,na.q.u?l in.. (como diílemos) por :if.ltigo cof.lu. 

, quietação-& con.curfo. cle 1nuitas & me,eíl:e~ principes and,io (empre no 
varias naçõ~s a~i ·de q.ue àndáo na- campo .paíl:an·do as faernas,ora ahúa 
qillelle arra,yal, como das.que con- perte,ora a outra,~ ao modo êt~s Par .. 
quiHão :. os. pof~ráo em necdsidade -rhos,_P,arfeos,& A·rab.ios,lj fegué efl:c 
de dou_s vfos> os quaes lhes fez ·a na- ~ofl:um.e. E verdadtiraméte era coufa 
tiureza; pera roubar & pelejar, a qrre ina.rauilhofa de ver: cá em húa populo 
nn-tu.ralmerJilte· faõ inclinados. Don- fa cidade de pedra & cal, acharfebão 
~e vemqtre e~es Abafsijs gêral_m-en- 'edificios,témplos,praças,ruas, man .. 
1!e coinà fa.õ fóra da miferia ~e foa _ timentos,n1ercadarias, & policia de 
patria: ~em a~imo ~ufado, 'princi.. bom regimento ': & nefie arrayal a. 
palmente·naq·uellas partes ?ric;ntaes: chauafe búa cidade de panno,de.grã. 
& algús ddles faõ excelkntes capi- de número de tend~s de algodáo,. 
tãcs.,como os noaos tem cxperimé- huas de . húa cor,_ outra de outra, & 
tadó. ·O c;íl:aclo do Preíl:e, peró qúe dellas de feda entretalbadas, .afsi ar. 
::TO prefente que nÓs .~om pomos ~fl:a madas & arruadas,& OS· ofllcio.s po-
-hiftoria,feja bem pequeno,& muda~ ftós em bairros,& as Igrejas em fre-
<lo cam ~entrada que ~s M.ouros gudias, que por muitas vezes g.ue fc 
fezer~o em todo feu Rey.no, "faz,en- o Preíl:e mudaífe, já cadahum fabia 
.dofe fenhores d~lle, qmiíi per decur- onde fe.auia de atfentar ,fe ao Lcman .. . 
[o de treze annos,fendo'elle recoI-hi- . te, (e ao Partente, & a que mão, & 
ào em partes remotas de fcrranias, dn guanra diíl:ançia. '·De maneira q 
por faluar a vid~~ .té que os noífos á nenhum homem· tinha n~cefsjdade 

· cuH:a de feu proprio fangue. 1~ reíl:i- de perguntar: C'.Jnde pouf~ f~áo? por' 
toirão, como.fe dirá em feu tempo: que pola ~rdenança· do làgar'em q 
ncfte, em·que o gouernador Diogo . ca.dabum fe auia de apoufc:mar, já 
.Lopez <;k Sequeira e'n~iou à elle dó _fabiâ que os officiaes d'.elRey em tal 
~odrigo ?e Lima por çmbaixador parte, & os da juftiça em tal,. & os 
da pa~te ~ e}Rcr, q~m Manuel ( co_: me~ha1~icos de ,t~l. ?flic~o e1p'.ral, & 

., · , . a ran; 

/ 
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a cantas tendas. Efegllndo o grand~ conuerfaõ,& já [e Ieixa ver como ho 
niJmero da gente, que efl:e principe mero,& não com aquellas cerirno .. 

, trazia/e não oullcra db ordem_,po- nias,de queani:e vfaua.J como fe elle 
-Ia pouea demora que elle ás vezes fora algúà diuindade. Pprque até os 
faúa em lugares : primeiro que [e fenbores- de feu eíl:ado no modo de · 
humJ1omem achára, fe partira dali. o ver & falar, não pareciáo vaíTallos, 
Porque arrayal que eíl:ando a praça mas efcrauos : étn tantó, que man-
prin~ipal fituad,a no meyo delle, era dando elle recado ao ínaes pode~o- -
dali as tendas d elRey hua leguoa,& fo del!es per o maes baixo homem 
fe era em campochão,leguoa & me- de foa cafa, ainda que foífe ao Tigre 
ya,m.do per húa rua tão direita & lar Mahon, ou ao Barnagax, que na di-
ga,que das port!s dos paços d'elRey gnidade reprefentauáo Reys; tanto 
fo via o concudo della,po~ elles fem- que em foa cafa lhe er~ ditro que lhe 
pr.e ferem' aflenrados no lugar maes yinha hum recado cfo Preíl:~, !ogq 
alrn Jaquelle íitio: bem fe deue crer em continente fe fa'ia de fua cafa, ,& 
que não romaria eíl:e arrayal pouco no campo & a pê, riu da cinta pera 
ef paço de terra, & que a gente delle· · . cima, auia-de receber o Ceu recado. 
não ~ra de p-equeno numero,pois ti- Ouuido o qual recado~fe era em có-
nha treze fregueíias, húa das quaes . tentamento do Preíl:e, veíl:iafe" das 
era dos cozinheiros d'elRey. E quá- n1aes nobres vefbduras que ~inha, 
do fe mudaua, alem do grande nu- & tornaua a caualgar, & 1afe pera 
mero de bom és que Íeruião de leu ar . cafa ; & fe era cm feu defcontenta-
cargos á cabeça: de mulas de carga, mentoJ a pê.nu como e~aua,fe tor-
dizem que paffauáo de cem mil,afó- ~ naua. E a primeira palaura que e{l:es 
ra m·uitos camelos que leuauão as µienfageiros dizião da parte d' elRe:y, 
tendas. Das quaes mulas elles [e fer- era : ElRey vos enuia fa.uda~; á qua~ 
uem não . fômente neH:e feruiço de palaura todos por corte(la & acata-
carga, mas ainda pera caminharem roemo, i'áo com a mão ao chão. 
nellas,& os cauallos leuáo a dell:ro: Ou.rros muitos cofrumes tem a gen-
porque como entre elles não fe vía te~ Abafsij, & o feu príncipe, que fa<i 
ferrarem as beíl:as, & faó maes mi... mui diuerfos dos noífos : o~ quaes 
1nofos que.as mulas, pelejáo nelles, (como já diífem·os} leixamos pe .. 
& ·caminhão nas mulas. A maneira , ra o commentario· da noífa 
do. feru1ço d' elRry, & trattamento Geographia, porque efl:e 
de ,~ua pdfo~a naquelle tépo,quc fio- lugar não requere • 

, recta em potécia de rodalas coufas, maes. 
era maes de homem cliuino,que bu- * 
mano: peró agora que a guerra dos 

, Mouros troµxe á terra ncê:d;idade 
dehom~s, já ,fe co.mxnunica ~& já o 

M 
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CAPITVLO III. 

!f (omotD~ogo Lopez. de Sequei 
. t a Je /1Jio éom o 73arn."-lgax hu 

~ princip_al capitão do.Pr.efie,co 
oomal ajfentoup,,1z., f5 entre-
, 1 ' 

gue o embaixador _/lvf attheus, 
f5 dorn Rodrigo de Li'lna,. q 
elle em faa éompanhia Jnan-
dou ao Prefte, [e partia pera 
ir inuernar a Orrnuz: f5 o 
maes qu~ fez.. nefle caminho. 

~ ~- ;;ri1"' Gat1ernadór Diogo Lo-
~<~fk,""' nJ . " '({/ ~t , peide Sequeira, an~e q 

1
. , ~'. ~ eíl:es padres do moil:ei-

1 .~~ rodeyifom,que elle cõ 
1 tant~ folennidade ( co-

mo diífemos ) mandou receber, ti-
nha [etretamente . enuiado a elle. hú 
Fernão Diaz,homem que fabia mui 
bem a língua Arabia,que g~ralmen-· 

· te (e fala per aqudlas terras : pera q 
notadas as coufas do mofleiro,& re-
ligiofos ddle, o p~deffe bem infor-
mar, & de tudo eHar auifado, quan-
do os relígiofos qu~ Mattheus man ... 
dára chamar, vieO:e1n faber fe refp.õ-
clia o feu ditto com a viíl:a delle Fer ... 
náb Diaz. E porque ,elle rardaua, ~ 
os frades erão. ~indo~, os qua.es con-
tauão muitas coufas da fua rCligiáo,-
numero, grandeza das cafàs que ti-
nháo, & aísi dos muitos tdigiofos 
que nellas :,mia, & que o moíl:eiro 
de Vifam, que heda vocação dJ or-
dem de Iefo ,era hum dos principaes · 
sue elles tinhão : o ouuidE>r Pero 

' - • ~ - - . • -: ~ . - - .. - -~· l . 

~ \ 

' \ -
Gomez Teixeira zelofo das coufas 
de no!Ta fê,dekjando ver p~r íi o que 
eíl:es frades d1ziáo, pedio licença ao 
capitão môr L1ueem cõpanhia delles 
o leixaífe ir ver aqu~lle moíl:eiro. 
Diogo Lopez ·quando vio q húa tal 
peíf oa, como era Pero Gomez/e of. 
ferecia adle ,caminho, per oqual 
podia fer melhor informado das 
coufos que dcfejaua, éj per ourra pef-
foa a1gúa: agradecialhe muito eíl:a 
ida,dizendo que lhe auia grande en-
ueja a e1la. FinalmelÍte Pero Gomez 
fe foi em companhia dos frades atê 
a villa de Arquico, & dali o capitão . 
do lugar mandou hú frn irmão com 
elle: & fendo no caminho,começa-
rão achar magotes de gente ~o Bar-
nagax, que fo vinha ver com Diogo 
Lopez. E quando chegauão a eH:es 
magotes,o irmão do capitão de Ar .. 
quico,por obediencia & reuerenciar 
a,peffoa qo Barnagax, cu.ja aguella 
g~nte era /e decia a pê, 8;. lhe falaua: 
& tornado a caualgar quando vinha 
ootra,fazia outro tanto': nas quaes ce-
rimonias~ fegund~ feu'vfo, fo foráo 
detendo hú bom eípa'ço,até que vie-
rão encontra.r cõ a pdfo<;l delle Bar-
nagax. O gual. trazia ante fi quatro 
mulas a ddho mui fermof~s,& qua 
rro cauallos grãdes,como os de An-
daluzia ~m Hef panba: & toda a gé"". 
te que a com panhaua o Barnagax, vi-
nha de mulas. O i~mão do capitão 
,de Arquico_, viíl:o a peífoa delle, per 
ef paço de hú tiro de bêíl:a fe apeou~ 
& frz apear a Pero Gomez, & am-
bos a pê foráo contra o .Barnagax'a 
lhe falar : o qual por honrar Pero 

Gomez 
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Gomez, teue a redea da mula em q quaes duuidas fe meteo éõfelho dos 
vinha:& chegados elles ,lhe beijarão · Mouros,a guem noífa amizade com 
a roupa no lugar do geolho direit0, o Preíl:e era mui odiofa~ por Íer em 
fc aundo feu coíl:ume dct reuerenciar fua deíl:ruição : os quaes meteráa 
asbpdfo:is rão notaueis. O '1ºª1 Bar-- tanta defconfijoça no animo do 
nagax defpoi~ que foube de Pero Go- Barnagax, que não auía remedio pe~ 
mez quem era, & a romaria que 'ia ra qúerer que as v1íl:as foflêm de ou~ 
fazer, & como o capitão eíl:aua ef- tra maneira, até que entreueyo ni..: 
perando por elle: refpondeo .... cõ pa... f\:o ir An,tonio de Saldanha a elle. , 
laurás de homem prudenre,q o mef- E entre muitás praticas que amb'os 
mo defqo de fe ver com o capitão . teueráo fobre eíl:e negocio, def pois 
môrl o 11.1ouera áqnelle caminho q de elle regeirar arrefés de parte a par~ 
fazia, & que a romaria que elle Pero te,efcufandof~ diífo, com dizer que 
Gomez fa fazer) era tão perto que onde auia cbriíl:andade, auia de auer 
bem poderia tornar ante que elle toda a verdade ~em hum facerd_otc 
Barnagax fe vifk com o capitáo,ql1e querendo defcobrir húa Cruz, que 
(lbe 'pedía por amor- delle que aíSi o leuaua de prata,que Antonio de Sal-
fezeík,porq folgaria défalar primei- danba pera o prouocar, lhe queria 
ro com elle,& afsi fe fez. Po~que Pe- entregar, corno penhor de fegurida-
ro G8mez viíl:a a caía,& tornada in de de fua pdfoa naquelle aéto das vi~ 
formação do que de(ejaua faber dos fias: leuantoufe muito rijo donde e-· 
padres do moíl:efro, dos quaes foi f\:aua, indo á 11"!-ão ao facerdote ~que 

· mui bê recebido: fe tornou pera Ar- não àefcobriffe a Cruz. Dizendo, q 
quico. Dos quaes religiofos ouue pera coufas de tão pouca importan-
hum liuro efcritto em linglla Chal eia, como er&o as que fe entre elles 

/ ~ 1dea,em que elles tem toda a lenda da trattauáo, pera que era entreuir o fi-
IgreJa : de Euágelhos,Epiíl:olás,Pfal- nàl de que dependia toda noíTa fé: 
-mos de Danid que rezáo, & outras & fem maes altercar nas duuidas que 
co.ufas q refpondem á Igreja Roma~ tinba, diíle que era contente de che-
na,& algúas feg1mdofeu vfo. Chega- gar á praya, que ef\:aua defronte de 
do o Barnagax ao lugar Arquicü,per Arquico. E pois dizião-que a~ nao.s 
meyo de Pero Gomez ouue algús por razão dos baixos, não fe podião 
recados entre elle, & o capitão rnôr 1nouer do lugar onde dl:auão, pera 
Diogo Lopez, fobre o lugar onde vir ali, que-viefie o gouernador eq.1 
fe ambos auiáo de ver~ porque hum nauios de remo, & que ambos [e 
requeria que foffe no proprio · luga~ vc;~ião na praya. Tanto poder tem 

. Arquico,que do poufo oncle as naos a viíl:a daquelle final: entre aquel1a 
cf\:auão (que era hum pouc~ a bai- barbara & rufiica gente, . criada n.a 
xo) a elle aueria duas leguoas,& ou- codea da no11'a lei : que maes os fc-
tro queria demro ~111 as naos. Nas gura a viíl:a dçlk peta não remerçn-i -

' , ~ z. perder~ 
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perder a vida~ qae a nôs criados na leixaua a gente ~1 uc trouxer;} comli~ 
policia da Igreji Rom:ma, & ver- , go,pos a fua ao long~ da ~raya em 
<ladeiro emendimenro da ki Euan- ordem de boa molha: & (udo com 
gelica, os juramentos foleunizados outros fcis homés, foi[e onde eíl:a. 
com tanto facramento de palauras uáá [eus aílentos, cadeiras perJ elle 
na ítgurança do~ bés, a que chama. ·Diogo Lopez & embaixador1 & hú 
mos fazenda. Donde parece que carde cuberto de feda pera o Barna .. 
maes tem aproueitado a dh:s, ne- gax., por dl:e fer o modo da mayor 
fia parte a ionorancia da luz da lei bonra, que elles pódem ter em [eu 

, b ' 
que a nós a claridade della. Final- aílento. Chegados a hum tempo a· 
mente eíl:e Barnagax,como homem dl:e lugar, affentaráofc todos tresl & 
feguro dos temores que lhe os Mou ~ .defpois de feit1s fuas corteftas,fegun-
ros punhão, & [em pontos de hon- do o vfo de cadahum,& darem gra--
.ra ( materia que faz toda difcordia), ças a Deós polos ajuntar naquelle 
elle fe veyo ver com Diogo Lopez aéto de congregação chriftaá em q~ 
-á praya, acompanhado com até mor, & paz : começou Diogo Lo .. 
duzentos homés de cauallo,& dous peidar conta das coufas que cráo 
mil de pé, os quaes entregou ao ca- paffadas, afsi nas diligencias que os 
pitão de Arquico, .como guarda do Reys de Portugal tinhão feiro, por 
campo : & iaindofe do çorpo deíl:a ter conhecimento & communica-
gente, ·veyo com até [eis peffoas ao ção corp aquelle Emperador da A ... 
·lugar,Onde eíl:auáo ordenados aífén. bafsia tão nomeado per toda a chri-
tos, em que fe auiáo de affentar . O íl:andade,como as duuidas q os capi-
vdlido de fua pdfoa era ao modo tães da India teuerão, quando virão 
'Alarue: húa camifa branca.de lenço lá o embaíxador tvfattheus,,parecen ... 
·vdl:ida fobre outras rotapas, & en1 · do a todos' fer algúa induftria dos 
€iroa hum bedem preto, & na ca- l.\,fouros, pera fim de feus negocios, 

; beça húa touca branca de lenço. E Porém defpois de elle ferem Poi:'tu-
fegundo [e defp-Gis foube, elle & os gal, elRey dor.11 Manuel, que então · 
f~us vinhão em habito honeil:o & reinaua, o recebeo como [e deuia · 
trifie, por auer poucos dias que em receber o embaixador de tal Princi-
búa entrada queelle fezera nas terras pe: & que per algús inconuenien-

. dos Mouros cõtra as partes do Egy-:- tes,& occupações gue ouue no Rey-
pto,perdéra hum filho,& quatrocé- no,nãofo1 logo d~ípachado.DefpGDis 

: tos de caúallo:per o qual cafo o Pre- vindo á l'ndia dRey dQm Manúel 
fie eíhua defc?ntenre delle, dando- feu fenhor mandara a Lopo Soa,rez 

·lhe a culpa diílo.Diogo Lopez veyo o gouernador paffado, que fora ame 
. ~ 1nodo contrario,co1n aré fei[céms delle, que entraffe no eftreito pode • 
. ·h?més vefHdos de féíl:a: &_quando rolamente, & entregaíle a elle Mar:. 
~~~ ~ ~r~e11a~1~a ~~ qu~ ~ ~a~naga~ ~h~~s naquelle porte»deArquico aos 

~ . . - -- - · -- . -
~apita e~ 
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capitá.es .ddle: & a!Si' por fale~er o · encregue,diífo eíl:a~a já fatisfeiro; & 
mefrno embaixafior,c.1ue elRey com o embaixador .que com elle auia de 
dle manda0a, &.por tempos con- ir, era aguell~ .fidalgo, amoíl:rando 
trarios,náo pode auer effeitd aquella . a dom Rodrigo de Lima, ~lho de: 
viHa, & aéto de irmandade, em gue Duarte d'Acunha de Sanearem ,:_ o 
elle Diogo Lopez, & dle Bamagax qual em hum dos íeis qu~ leuaua 
d}auáo. Porg as coufas per noffo Se- com figo já ordenado pera efie aél:o, 
nhor orde1)adas pera t~manho fruira -ciue por não eíl:arem ainda prefl:es 
corno aquelle feria: conuinha terem ·algúas peffoa· guc com elle·auiáo 
eíl:es ,prürnipios · de trabalho, pera de ir" & afsi coufas pera a pe.ffoa d0 
mayor confolação & n1erico daquel- Preíl:c, por iffo lho não entregaqa 
les, q1.1c per dle mefm·o Deos os · logo.~ elle auia de ir em compa-
fofoáo . . E pois. Deos fezera a dlc Ql'Jia delle Mattheus até o i:noíl:eiro 
Diog~ Lopez tão particular rnerc~, de Vifam, onde ( fegundo dle di'?ia) 
que 0 cl1cgára áquella hora em 'que por fua deuaçáo a'uia de d.lar algú~ 
c:'rtaua,duas coufas lhe conuinha fa_ 1 .dias.: que ·aii pedia a .elle Barnagax 
zer, pera comprir ·com a-irifrruçáo ciue mandaíTe algüa peífoa,que·o en-
que lhe elRey ~õ ~anuel feu f~nhor caminhaffe atê a corte do PreH:e, 
mandaua: a primeira, leuar hu~ au~ . quando elle M?ttheus teucíle algurµ · 
tentica certidão delle Mattheus co- impedimento .de não poder ir táo-
ino ficaua naquelle porto ~ntr~gue a ·cedo. Qg_ç quanto ao fazer da forra; 
elle Barnag~x, peffoa das. maes prin- leza, por aquelle anno lhe p~recia q 
cipaes daqtielle Reyno, & afsi hum_ nâo podia fer: a~i porque a elle ca-
embaixador ·feu, que ma'ndaua que pitão môr lhe conu.inha ir inuerriar 
fofie ao Prdl:c ém companhia dellc fórá do eíl:reiro, por ter perdidas ·á 
Mact:heus,em lugar do outro que fa_ . mayor parcç das rnuniçõ~ que trazi:,i 
leceo. E a feguhda,era fazer húa for- em-húa nao_ que .perdera~ como por , 
táleza na ilba·Carnaráo,ou naquellà auer ainda pe vir recado do parecer 
Maçuá, qual parecdle maes prouei- do Preíl:e fobre eíl:e cafo : & q fOll-

tof" pt!ra guerrear os Mooros daquel- formand6fe com: o breue tempo q _ . 
le ef\:reito do mar Roxo ,cõforman~ tinha de caminho, daria búa viíl:a a 
,âofe niíl:o com a vontade do Pceíl:e: Dalaca. O 'Barnagax em quáto Dio-
. & tambem tomar emméda d' ell{ey go Lopez diífe eíl:as coufas, eíl:eue 
· da illiaJ)alaca, pola mórt~ de hum mui attento,& a todas rdpõdeo .. co,. 

capitão Ponugues, que ali foi ter na mo homem prudente: & perde~ra,. " 
entrada de Lopo Soarez, fegund~ deiro em tófirrnaçãoda paz & ami ... 
elle Ma.ttheus fabia, c9mo pdfoa q ' zade, que ali aífeót'aráo, yeyo hú fa .. 
cíl:e riegocio pronoHicou, por fa_bc~ cerdote, & aprefentou, húa Cruz de: 
fer aquelle Mouro homem < traiçoa- prata dourada, .em que ambos aª'" 
do. E que qua'.1~0 a dk lv\atcbr• ;s fer . '!'láo ~e jurar: A qu~ c;uz tom;;~ 
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do o Barnagax nã m,ãc; pelo p( & auiament,o ao embaixador, qu·e auia 
poíl:o em geolhos diffe: Aquella paz ·de_ mandar., _No defpacbo do··qual 
& amor que Chrifro. Ir;fu noffo Rc- Diogo Lopez entcnde0 -logo : & 
dentar m1rndou a _feos dilcipulos ordenou irem-em fua companhia ate 
gue ouueífe entre dles, dla feja en- > treze pe.ffoa~, _ de que as principaes 

. t:ré nosoutros., q profeífamo~ foa fê: eráo, forge d'Abreu d'Eluas fegttnda 
a gual quanto em mim for.,por par- pdfoa ,defpoi~ ,d~ dom Rodrig0,Ioá() 
te d'elRey Dauid meu fe1)bor côm-. , Eféolar e[criuão da embaixada, Lo-
prirei, , & afsio jurC9'11eíl:e final âe poda GamaJ IoãoGonçaluez feitor 
noífa faluaçáo. Diogo Lopez p~r [eu & l.ingua, Manuel de Mariz tan-, 
·modo feito outro tal juramenro,tor- gedor d~ orgáos, por razão de bús 
türão[e aílentar:& defpois que hum que :ião de prefente ao Prdl:e entre 

' 'pedaço eH:euerão praticádo nas C~l- .outr~s coufas da Igreja que 1 he. man-
fas da guerra,que aquelles dous Prin~ ~aua; & Franci!co Aluarez (acer-
cipes (cujas peffoas _elles ali reprefe,n- dote. O quàl ddh viagem ~m que 

' rauão) tinhá~ com os Mouros & _ foi,_& aGi do que lá foube & ~lcan-· 
pagóes, efpedi~áofe hum do outro, çou, fego·ndo a pofsibil.idade de feu' 

_ por o tempo não (er pera maes, por , engenho,coIT?pos huni. ljuro, ·maes 
caufa da grande calma que fazia. Na puro que doutamente, que orá an-

, qual viíl:a Diogo Lopez rnand,oti d~ conuertido em língua _ltalian~. 
dar algúas_peças de anpas ao 12,arna- Apercebido doi:n Rodrigo do ne-
gax, Of, ,hum corpo inteiro dellas, ceífario a~fua viagem}com hum hõ-
com queeil~ua armado hum homé~ , rado prefente que leoou, afsi de ar .. 
que dle pedia por fer a elle coufa - n1á~,com-o de ornaruéros de cafa,& 
noua aquelle corpo de armas _bran- principalmente· das coufas necdfa- · 
cas. Em ratorno das quaçs peças elle · rias ao culto diuino, fegundo o_ vfo 
maµdou l.ogo a Diogo Lopez hum Romano: foielle & foa cõpanhia & 
cauallo; & húli mula, & cincoema o em baixa.dor entregues ao capitão _ 
vacças, gue fe repartirão pelas naos: de Arquico, fegundo a ordem que 
& ~o fegumte dia o i:ornoú Diogo o Bamagax pera i[o leíxou, & por 
Lopez .viíifar com maes al'gú~s pe- . teíl:imunho do·aél:o def\:à entrega; 

· ~as:, & · a~si ao capitão 'de Arquico. que [e em Arquicó foz, no proprio 
Finalmente naquelles dous ~u tre.s • lugar della' fe aruorou húa grande . 

. dia~ que o B~rnagax _e~eue em Ar- : C1:~z d_e Pªº: -~ .párece q~e noffo Se ... 
cimco. defp01s defl:as. v1ihs, fempre nhor tmha limitada a v1cfa de Mat-
de húa parte &.d~ outra ouue vifita- tbeus no moH:eiro de \rifam, onde 
~Ões,-até que elle fe maqdou efpedir dl~ dc(ejat;a cheg~r : .por'guc che- · 

·de Diogo Lopez : dizendo que lbe gados a elleJale(:eo : & ·do Rodrigo 
:. conainha partirfe, ~que ao capitão frgllio feu caminho. . á corte do .Pre! 
!l~ Arquic~ fi~~~-a r~~ado, pera ~ar ge ,onde chegou : & do que_ lá'fei; 

-- - ·- · - a diante 
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a diante faremos relação, p~orque a- uoações pequenas á maneira ~e al.:' 
qui conuem continuar com Diogo deas. As qoaes, por ferem ma-ritimas 

_ Lopez.O qual em quanto eíl:eue na- onde os noffos podiáo ir,todas dl:a- · 
oú~lla ilha ·Maçuá, fem,p; e ia ouuir . o~o defpejad<Js, reme.ndo efia viíita..: 
Miíla á mef quira da po uoação, á ção, que lhe auia de ter feita : & por ' 
qual mandou poer nome Sanra Ma- iíTo não ouuerão dellas maes defpo-
ria da Conceição: & a primeira Mií- jo,c'j algum gado,que a géi:e comum 
[a que [e nella diffe, foi · das Chagas, matou: entre o qual erão camelos, 
por ferem feíl:a feira depois das o~- a carn~ dos quaes auiáo por boi;i rc:. 
rauas da Pa[cboa. Em q ouue mm- frefco. Diogo Lopez porqúe ali não 
ras lagrymas de deuaçáo dos no(fos: auia maes qqe faze.r, _por · ~nal do 
vendo o lugar onde noffo Senhor gue fezera aos moradores,fe os acha .. 
os rin,ba leuado, & . quanta merce ráo : mandou derribar algúas caías 
delle recebiáo, pois em lugares onde notaueis de pedra & cal;& poer fo-
elle era blasfemado per Mouros & go á cidade. Partido dali,foi auer VÍ· 
Gentios ,elles e rã.o miniíl:ros daqlleC fia da outra coíl:a da A1WJia:' porque 
las obláções & facrificios a eUe acei- com-o aguella.da Abafsia era chea de 
tos, por [er em memoria do fangue muitas ilhas & ba.ixos, & ~inda per 
de Chriíl:o. Iefu. Por a qual obra, fé- ·nós não nauegada, n.ão quiz fair do 
pre a nação Portugues feria loouada, eíl:reito .pe'r aquelle ·canal : & tam:. 
& trazida na boca das gentes de gê- bem pera de lá mandará ilha Camat. 
ração em gêraçáo té o fim do mun~ ·ram hum nauio, faber fe foráo lá ter 
do:& no outro teriáo premio de ca- dous galeões; que fe apartarão· delle, 
tholicos nefl:a vinha militante do Se- capitães . Chriíl:ouáo 9e Sâ, & Fran~ 
nhor. Diogo Lopez acabadas eíl:as tifco de Mello, & não acb~ndo no..: ' 
~oufas com grande prazer de todos, ua delles, que Q feg'uiífe. Saido d~ 
& feita fua aguada nas ciíl:ernas que eíl:reito,foi ter onde perdeo a íua nao 
ania na ilha: partiofe via da ourrà Santo Antonio : de que ainda manr-

. chamada Dalaca, cmde. chegou : a dou recolher tres anchoras, que fe · 
qual ferá de trinta leguoas, quaú to- poderão auer, &, daqui partia pera 
do eíl:e cõprimento lançado ao lon- Adem, onde foi viíitado com m,ui-
go da terra firme <le Africa chamada to refrefco. E por muita preífa que 
Abaíli:i. A terra da qual ilha he bai~ [e deu em fair de entre efias duas ter-
.xa1 chea de muitas ilheras & baixos, rasque fazem o efireito, temendo 
& fe não he táo doentia como o ri: poder fobreuir o tempo, que.tanto 
tio della mo{ha, he porque os ven- danno fez a Lopo Soarez,já quando 
tos_ que ali curíàõ,quaíi todos lhe vé éomeçou. defcobrir a garganta, que · 
por cima da aguoa; na qual ba fô_ faz o cabo de Guardafu,& a terra A-
mcnre húa cidade í1obre, chamada rabia; achou tamanhas cerrações & . 

· como a mefma ilha,afóra outras Pº: tempo do inuerno, que uáo fé pôde 
· .M 4 .. ef ped~; 

/ 



'Da Terceira Decada 
tfpedir daquella paTJg~m, fem per .. 
der wdolos batêis da$ naos que le,ua-
ua per pop:i, por os ·comerem os 
. mares groífos. E ::ifsi húa galé real, 
capirão Hieronymo de Soufa, que 
fe alaoou junto da terra Arabia, a-

.t> 

dias pera recobrarem fuas f<?rçãsJ & 
def pois veíl:idos & acompanhados 
de genrc os mandou a Calayate, & 
dali vierão os ·noífos,cóm0 veremos . 

_Diogo Lopez de Seqtieira correndo 
tambem foa torment~l,.veyo -com a 
armada ter á villa Calayate: onde 
achou Iorge d' Alboquerque, que 
(como a eras fica)o vcya aqui ef perar, 
& a!si ao doutor Pero Nunez) a gué 
deu poffo <lo ofEcio de veador da fa. 
zenda qu@ le.uaua per ,-elRey. E ante 
que fe daqui parriíle,fendo j~ no fim 
de Iunho do anno de quinhentos & 
vinte, chegou húa nao que dcfte 
Reyno partia aguelle anno, capitão 
& piloço P~dro Eanes,,Frances de al. 
cunha: ao qual por [er homem dili-
gente,& que fobia bem as coufas do 
inar, elRey dom Manuel mandaua 
com carras a Diogo Lopez fobre al-
gúas coufas d~ ícu feruiço.E tambem 
com a noua do (jue rinha Cabido da 
armada qlle o Soldáo fazia,& lhe ti-
nha enui4Jo· dizer per Pero Vaz de 
Véra: temendo que per algum acõ-
tecimento não paf!aíie á India, com 
eHe re\ado .E eíl:a foi a caufa porque 
Pedr,o Eanes foi demandar aguella 
paragem : por em Moçambique a ... 
cbar recado como Diogo Lopez 
mandára ali cbarnar Iorge d'Albo-
querque. E entre outras confas que 
elRey mandaua a Diogo Lopez que 
fczdfo aquelle anno,cra éj oa mefma 
nao com Pedro Eanes enuiaffe algúa 
peíloa,de <.1ue elle confia il'e et;(aida a 
defcob1ir as ilhas do ouroJa craqes da 
ilha C,amatra,de que já a tras efcre-
uemos, por lhe muitas peífoas qu_e 

lem d? cabo Farrác1ue, onde mor-
reo muira gente nobre : entre os 
quaes foi Manuel de Soufa G:iluáo J 

filho de Duarte Galuáo, com que 
aguelle dhciro ficou por fepulrura 

. de dous filhos & hum pae, & aC~i 
morreo Pero da Silua de alcunha o 
Cafre :. & milagrofamente no batel 
da galé efcapou o capitão Hierony-
mo de Soufa com on_ze bomés, de 
:que os principaes eráo Henrique 
J-Iome~, Pç,ro Borges. E· •auenclo 
dous dias que and.auáo. na língua das 
ondas a Deos m1fericordia, .chega-
rão a terra: onde paílatáo ouna tàn-
ta fortu:na. Porqu~ como toda aquel-
)a cofl:a he de Mouros Arabios, per 
efpaço de e.em 1eguoas que fezeráo 
caminho, fempre ao longo da pra-
ya,alem-da fome,[ede,& outros tra-
-balhos de táo comprida jornada:re_, 
.ceberáo delles tal . companhia de 
pancadas, yirnperios,1eixa.ndoos em 
coiro, que quando 'chegarão a La-
lam, que d.tá na frontaria do cabo 
Rofcalg~te : não leuauão já figura 
de ~omés,tão cortidos os tinha o fol, 
& tão desfigurados os fez.era a fome, 
fede,& trabalhos que paílàrão.E por-
<]Ue o Xeque deíl:a cidade era vizi-
nho de Calayate per cfpaço de quin. 
ze leguoas, & mui familiar d'elRey 
de Ormuz : por lhe parecer que ni~ . 
!!9. o ~9m prazia~ ~~ ~e~e ~li al gús 

. andarão · 
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anclarão nâguellas partes, da Ii~dia, ráo de todas: & elle foi inuernar ~ 
darem grande eíperança de fe pode- q,uelle armo a Ormuz,l~uando co1n ' 
rem de[cobrir. A qi.ial ida D'iogo Lo. figo todas as velas de remo. Ao qual 
pez logo ali deu. a Cbriíl:oudo d~ lcixa_remos , até dar conta_ do qu~ 
Mendoça filho de Pero de Mendoça fe paffou na India, em quanto·ell(.! 
alcaide môr de Mourão: da viagetn fez efl:a viagem do eílreiro,& inuer3 
do qual a diante faremos menção. E nou em Ormuz. 
pera que elRey foubeífe o que ellc 
Diogo Lopez fezera naquella entra-
da d~ cU:reito, que lhe mandára fa_ 
zer: enuiou com efl:e recado a Pero 
Vaz de Véra>coíl:umado leuar ás no. 
uas deíl:c dheito. O qual chegou a 
dle Reyno,onde a foa vinda foi mui 
celêbrada: náo fômente com féíl:as 
remporaes, mas ainda eípirirnaes 
de folennes prociífões : dando lou-
uores a Deos polo defeob~imento 
daqúelle-Emperador da Abafsia,cha-
mado Prefie Ioão , tão defejado 
ne11e Reyno. E porque eíl:as no-
uas foITcm maes celebradas ém as 
cidades & villas .do Reyno , elRey 
lhe efcreueo : notificandolhe o que 
Diogo Lopez fezera, rndo mt~ito 
particularmente, por dar noticia a 
todcs do eíl:ado daquelle Princi pe 
Chriíl:ão até entáo mal fabida : da 
qual obra elle tinha tanto conten-
tamento, corno de fe defcobrir per 
elle a India , por eíl:as duas coufas 
neíl:as partes· da chriíl:andade ferem 
muito incognir~s, & a noticia del-
las efcura, & em muitas coufas fal-
'fa. Diogo Lopez, def pachado Pero 
Vaz, porque aquelle porto de Ca-
layate não era tão bom como o de 
Mafoate, pera as naos· orandes in-. ~ 1 uernarern, paílouf€! a elle : & ali ei-
xou Iorge d'~lboqm:rque por capi: 

CAPITVLO nu. 

ll ~Em que fe efcreuem .11/guas 
'-' coufas dos efi a dos cfelRey 1~ 

Narftnga f5 Hidfllcao :> (51 

hua guerra que entre fl t eue~ 
rão em quantQ 'Diogo Lopez:.,1 
foi ao ef!reito : (ff o que de/la 

.- rêfultou crrt proueito noJJo. 1 

~~1'~} O · P R I N C I PI O 
~~I~~ do liu~o quinto da fegunJ 
~)L~\l~ da Decada, traitando das 
~tl~~ coufas de Goa & coma .) 

os Mouros fe f ezerão fenhores da rei 
ra chamada Decan , & parte da Ca-
nará , d~mos húa gêral noticia dos 
flrincipcs que nellas auia; .& as con-
tendas que entre íi tinbáo . E co1110: 
eíl:a guerra fempre foi entre eíl:e~dous'. 
eíl:ados, ~mm dos Mouros; & outro 

' dos Gentios, & os maes poderofoS; 
" no tempo em gue nos entramos na. 

India: nelbs duas prouincias Decan. 
& Canará, erão o Hidalcáo Mouro~' 
& elRey de Naríinga ou Bifnagá. 
Gentio,& ddl:e náo temos dado. rã-· 
ta noticia co·mo do outro: polo que 
conucm determonos hum Pou-co: 
~1iílo, pera fe maes ~laramenre ver a 

· .t:aqf~ 
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'])a Terceird Detttda 
·~ caufa que~Rt11 de Méllo· capitão ·de 
.Goa teue,pera tomar as terras firmes 
fugeitas _ao Hidalcãd-, em quanto 
Diogo Lopez·de Sequeira andou nas 

' parr.es, · q1:.1e eforeuemos. E tambem 
porque fe faiba a potencia deite Prin· 
cipe:, com que rinhamqs vizinhan -, 
~a, & tantos negocios, como fe verá 
per b difc.u.if o defta hiH:oria : pofio 
que entre elle & nós não ouue rom-
}?irnento de g\terra .. ante procurou 
fempre noffa amizade, & de nós re- · 

. tebeo ajuda-s,c'om·que alcançóu vit-
tbrias de feus irnigos, c?rno [e logo 
ver&.. E poíl:o que dando nós noticia 
de como fo ferue, & dos apparatos 
de foa cafa, dauamos húa moilra em 
<:JUé [e podia julgar {~a riqueza, & 
poder:por ferem coufas de Príncipes 
deliciofos & foberbos, que querem 
éon1 ouro, ptata, & niuita policia 
fazer fuas caf~s templos de adoração: 
& no féruiço de foas pc:ílG>as húa ma 
neira de idolatr·ia , com que querem 
fer feruidos dos feus pouos : lei:xare-
mos todas eíl:as fuperíl:íçóes , gue 
procedem do fobejo ter, & · iepoufo 
da vida, por trattar da maneira com 
que eíl:e J?rincipe gentio [e aperce-
beo pera ir tomar húa cidade, qua 

, era do Hidalcáo:porque em nenhúa 
coufa com razão , Íe pôde n1elhor 
uotar a potencia & fer de hum Prin-
ci pe, que nos apparatos & ordem 
das coufas do exercício militar. Po-
rém porque efl:e feu apparato não 
pareça aos que tem pouca noticia 
dos Principes daquelle:: Oriente, ma-
yor neHa efcrittura, do q1:1e feria em 
~e~~~dc~ d~~~m~~ o ~~d? que te~ 

\ 

de fazer ta;11ta genté. de-guerra-. Se_ 
gon.do.o que temGs fabido dos of .. 
ficiaes da ~a:zenda· daquelle Pri11cipe, 
qoaíi regularmente ex:n cada.hum 
anno tem de renda doze coútos de 
pardaosde ouro, cadahum dos qna-
~s pardaos val- da noífa moeda tre-
zentos & fdlehta reaes : & delles 
fômente entbefoura em cadahum 
anuo tres contçs, ou dous & meyo. 
Todo o maes defpende no gouer-
110 de feu Reyno, & -feruiço de fua 
çafa: & principalmente em ter fei. 
ta gente contra dous generos de 
vizinhos , com que a mayor parte 
do tempo tem guerra , ·hum be el-
Rey de Orixá, ou Oria" gentio , & 
os outros faõ os capitães do Rey-

' 110. D~can Mouros . E ~íl:a gente 
de guerra ·fe faz per duzentos ca-
pitães que elle tem,aos quaes dá ter-
ras no Reyno com obrigação que 
tenbão ordinariamente feita certo· 
numero de gente de cauall0 , & 
tanta de pê , & tantos elefantes·, pe ... 
ra quando quer gue forem chama~ 
dos, acodirern logo. E pera eíl:arem 
melhor apercebidos, certas vezes 
cada anno hão de fazer alardo , & 
fe lhe acháo menos gente de ,fua 
.obrigação, ou mal · armada, man~ 
dalhe elRey tirar a capitania : & aos 
que andáo co(1certados com o nu.:. 
µiero & armas da fua gente , vaelhe 
elRey accrefcentando as. cm~~ias. E 
o rendimento das terras, que elRey 
dá a eíl:es capitães , fe reparte em · 
terços: elRey leua bum , & os dous 
faõ pera os foldados de Cua ·capitania, 
~ manten~a de fua peíf oa . E . ha 

capita .• 
. ' 

( 
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cJpir.Jni::l defl:as que rende b~1m co~- · qi1e · qeíl:e bço podia acolher o Hi~ 
to & cem mil pardaos, oufra oito- dalc<lo, cba_mou hum l\tiourb por . 
.cemos, & daqui pera baixo até cin- nome Cide I\!1àcar, 6 qual-ancfatla 
coenra mil. E quem té1n tal rendi- em coüfos de feu feruiÇo a ui a muitos 
me L~to de feu Reyrw, & afsi repane an~1os ·: & úundoulbe emregar g.ua .. 
com fe1Js capitães~ & ten1 çal ordc1n rema mil 

1
pàrdaos)com os <.]l:laes fof .. 

na maneira cle fet:i· g.OucJno,leuemé- . Je a Goa. comprar c~,uallc!, dos qu~ 
te põen1 em Clmpo bum táo gran~ ali viuhão -de-,Ormuz. E[creuendo 

·de exercito C?tno eíl:e príncipe le- elle Crifoaráo cartas ao capitão noC. 
uou, perJ ir tomar .acidade Racho!, fo, em que lbcf_:ocomendaua qoé 
& o fundaméto diff o procedeo dccíl:a pera atjuell~ negocio lhe deffe todo 
caufa. Auendo o Hidalcão o princi- fauor : iH:o ·a ficn deu cafo fê'r maes · 
pal [enbor do Rcyno Dec~n, & el: notiorio a todÓs péra (eu própoíito. 
Rey Crifnaráo de Bifnagá paz aífen- Cide Mercar, ou .que a fom ma do' 
rada pera .in_uitos annos, das guerras dinheiro o tentou, o_u qne foi mo-
que entre . eíl:es dous dl:ados ouue, · ui do· po+ búa -carta,. que dizem fer- , 
& defejando elle Crifoa~áo c.omprir lhe dãda do Hidalcão, ·em elle che.:. 
o que' fen pae Márfanáy . mandá~a gando a búa tanadaria chama~u Pó-: 
cm [eu teíl:amento_,. que era tomara dá tres leguoas de Goa, dalde ~o~ a · 
cidade Racho!, que o Hidalcão nas elle. O qual conio 0.teue comíigo_,o 

. guerras paífadas tinha tomado: por mandou logo a ChauJ, dizendo que: 
páo lhe moüer guerra fem cafifa, lhe daua ·a'quella tanadaria, por fer 
vfou de hDm artificio com que a po- homem honrado da caíl:a de Ma-· · • 
deíkquebrar, & foi efl:e .. Nas capi- hamed, a que elle Hidalcáo qúer ia 
tu lações das · pazes que êntre elks honrar~ peró dahi.a poucos dias def ... 
eráo aílemadas; fe contiriha ,c· que1 appareceo:& dizem que foi,por elle· 
quando de Reyno a·Reyno ~ogiíle o mandar matar defpois de lhe ter· 
algum h9mem,quefezeífe roubo.ou · tomado os quarénra -mil pardaos.' 

. f~rto : era .c~dahum delles obriga~o Sobre o gual cafo def pois de reta-
d~ entregar ao. outro,. & 11áo o en- dos de parte a parte> elRey Crifna-
tregando, & querendoo defender, ráo moueo fell exercito pera tomar1 

quebraua a paz . . A qual capitulação a cidad~ Rachol, denunciando qúe 
nunca'o Hidalcão cõprio, em·mu.í- o Hidalcão per eíl:e modo tinha 
tos Gentios & Mouros qüe [e tinháo . quebrado a paz, que entre elles ·~rnia .. 
:\colhido.a foas terras com fommas & ainda pera m:ies JUllificaÇão foa;, · 
de dinheiro, que le;auão ·d'elRey, efcreueo a-algús ·capit~es doefiado 

. & d~ feus capitães :.& ·com peitas q do Reyno Decan: aísi como ao Có~ . 
~Iauao, fe difsimulaua cotn elles, ta M.1luco, Madre Maluco,& a Me-' 
de c;ianeira ·que as partes nunca ou- lique Verido vizinhos· delle Criíoa-
~:~a~ ~ (~~· ~E~f~~r~o ~om~ fa~ia ráo~ Po~ fa~~r qu~ n~~·eíl:auáo bem 

·• 1 · co~n , 
? 
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· cotn o Hidalcão,& que lhe auião de de pê. Vinha logo elRey qnn a gcn. 
approuar aquelle [cu.· pr?pofi~?· Par- te de fua guarda, que eráo [eis mil 
tido elRcy Crifoarao da ·cidàde Bif- de caualló , t~ezemos · elefantes, & 

. nagá [ua metropoli ., def pois-de _ter quarenta n'li.f hom~s de pé : nas. co-
fri~o muitos facrificios & oblaç1ões fias do qual :ia. o Gi'm da.çidacle Ben. 
flOS [eus deofes polo fuccdfo d.aq.\l<;i gapor. Ao qaal per razão .do officio, 

. ida: começou a caminbar iieíl:a or- - fe ajuntauáo grande . nu1ncro de 
dem. O feu parteiro mÓr cbaúudo capitães: com os .qu~es fazia fomma 

.C.a .~nanaique .leuáua ,ª vanguarda cõ de q_uatro mil & duzentos de cauaL 
mil de cauallo, & ezafeis el~fanr~s, lo , vinte & cin~o elefantes & fd,. 
& trinta mil homés de pé: ·&' rras fenta mil homés ·de pé. Alerr~ ddh 
eJle 'fali um çapitão per nome _.Trim- gente poíl:a em ral ordenan~a , 'ião 
'Qecára cõ dou~ mil de cauallq, vinte . r~partidos dous mil de cauallo, & 
c:lefontes , &- dncoenta .mil hornés cem mil hornés em capitanias pe-

. de pé. Seguia a efl:e outro capitão per quenas: os quaes á maneira de def. 
nome Timapanaique com tres mil cobridores pela dianteira, rrafeira, & 

' & quinhentos de cauall~, tnnra ele- lados de toda pàrre, duas & tres le-
fames, & [effenta mil .bornés de pé. guoas· defcobriáo a terra, & afsi or-
Hadapanaiqu~ q-feguia a dre,leuaua denados, que per atalayas de hús a 
cinco rni_l de caµallo, cincoenta ele- . viíl:a de o urros, em hum inftante fe 
fontes:, 3{. c~m mil homés de pé. E fabia o que auia naquella diíl:ancia. ' 
t;as elle 1a Coo.dornára outro capi- ·E da prouifaõ que (:ad~hum deíl:e~ 

. tão, que leuaua fois mil de çauallo, capitães leuaua de aguoa,por não pe-
feffenta elefa1ies , & cento & · vinte recer eíl:a gente á fede: ~·ão doze mil 
mil homés de pé:. ao qual feg,uia.o qomés fobrefalentes, repartidos pelo 
capitão Comóra com dous mil & , comprimen'to do fio 'deíl:a gente, 
quinhentos de ~auallo, qLJarenta de- cada hum com feu odre .de aguoa ás 
fantes , & oiten.ta mil homés de pê. cofias , pera qm: com necdsídade 
Gendrajó gouernador da cidade BiÍ- ddla não fc. fai!lem da . ordenança 
nagá;que (egui~ a eíl:e, leuaua mil que leuauáo. A recnuagem_ ddle e. 
de cauallo, dez elefantes.-, & tri,nta xercito, não fe podia numerar : por~ 
mil homés de pé:& traselle 1~ dous que [ômente de molheres publicas 

. capados priuados d'elRey com mil pa!Tauão de vinte mil,& homés 'quc 
~de cauallo, quinze elefantes, & qua- lauão roupi, a que 'elles, chamáo 
renta mil h~més de pé. · O page do , Mainatos, & regatáes, mercadores, 
betel d'elRey, leuaua duzentos de officiaes · mechanicos 'de todo offi. 
caúallo: & q~inze mil homés de pé, · cí~, era couta ma.raúilhofa ver o nu. 
cem elefantes;ao qual feguia Comar- mero delles, & a ordem , qlile cáda-
ber~á,com quatrocentos de cauallo, _ hum tinha de fe agáfalhar, quando 
~inte elefantes , ~ Óito mil' hom~s elRey fe apoufentaua ~m algúa parte 

. -. - . · · · · . · · ' dous 
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dous & tres'dias.· Porq nefie arrayal nelles. Détro da qual ce'rca fe arma~ _ 
fr achauão praças cheas de todolos uão as tendas do feruiço da peffoa 
rnãrimentos,i·uas & tendas de rnerca- d'el Rey: & pegada á foa eíl:aua ol:l-
dorias de toda forte, atê ouriuezes, tra,que lhe feruia de ternplo,onde a .. 
Gºe não [e contentauão de vender doraua [eus ídolos. E todalas ma-
joyas feiras, mas ·ainda as faziáo , & nhaiis primeiro gue outra coufa fe-
laurauáo a pedraria,. pera as fazer a zdfe, recebia as benções do feu prin .. 
contentamento dos compradores, cipal foccrdote Brammane :-& era 
corno fo eíl:eueífem em fuas cafas dé per dle mefrno lauado com aguoa 
cro na cidade Bifoagá. E em que [e pura, & outras cerimonias _; em que 
notou o arande numero dcs gente,& elles poem a remiffaó dos peccados, 
animaes que forão neíl:e exercito, foi & naquelle lugar recebia per dl:e 
ao paílar de hum rio: o qual aos pri- Brammane a rdpoita do éj ellc que-
meiros daua por meya perna, & quá ria faber dos feus idolos fobre o fuc-
<lo veyo aos derradeiros , querendo ceíTo daquella guerra. Primeiro que 
beber achauáo area, onde fazião moueífe a qual, per numero de no-
couas por recolher húa panca de ues lhe t'inha facnficado tantas mil 
aguoa. E não era ~1uito, porq aletn aucs, & tantas mil alimarias: dobrá. 
ddle numero de gente, cauallos, & do cadabum deíl:es noue dias, o nu~ 
Glefaptes de peleja que diífemos,aaia mero de cada forre. De maneira que . 
. tão grande n.11.Iltidão de boyes & bu no derradeiro dia dos noues, matoll 
faros, que feguiáb eíl:e arrayal , que de cada noue fortes das aues & ali-
cobriáo os campos, & podião efgo- marias, duas mil & trezentas & qua-· 
tar hum rio por cabedal que foff e: tro cabeças , que fazem todas vinte 
<>s quaes leuauáo todalas coufas que n1il & fettecentas & trinta & [eis: 
pera tamanho exercito fe requeria, que he bem diffenmre numero das 
voréj .nlquellas partes náo de be .. ílas, Hecatombas, de que vfaua o gentio 
mas de boyes & bufaros fo ferue em Gr<>go (tanto faz húa progreffaõ do-
~s coufas da carga. A elRey em rodo brada) & a carne deíl:es animaes fe 
efte caminho no lagar ~nde [e au_1a d:.'lua aos pobres, por amor do id~to 
.de alojar, per Grdenança em meyo a que eráo facrificados . Toda a foa 
de todo o exercito, quaíi per centro gente de guerra, a de cauallo léuaoa 
delle,; lhe auia de fer feita húa cerca laodees de algodão embutidos aísi 
de mato groffo, de húa forre de efpi- nocorpo,como na cabeça& braços: 
·nhos, que fe dão naquellas partes, tudo tão duro, que defendiáo quaL 
coufa mui afpera de romper , & que quer bote de lança,· como fe fo(Iem 
em ~ircuito de muitas pouoações [e laminas de ferro. E os cauallos acú-
. plantão, pera lhe ficar em lugar de . be~tados, tambetn i'áo armados da 
detenfaõ, por ferem fe1npre verdes, meCma forre, & afsi os elefantes: ca·-
de maneira que ª'.ê o fogo entra mal d ah um do5 qu~e.!cua~a [eu e-:;~~; 
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~e que pelejauáo quatro homés , _& 
nos dentes pofi:1s búas biformas em 
reues das ourras: afsi ralhantes, que 
não fe lhe tinha coufa algúa. A gen . 

.,. te de pé que auia de pelejar , era re ... 
pàrtida en1 freGbeiros , lanceiro~, & 
outros d~ efpada & adarga ; as quaes 
adargas erão tio gra1~des, frgundo 
feu vfo, qüe cobriáo todo . bum bo-
1nem , & por iíio eíl:es não leuauáo 
outras armas defeníiuas, como os 
~urros que erão laudees. -

CAPITVL O V. 

~ (omo e!Rey (rifaarao afsetou 
jeu arrayaf,f5 co6ateo a cida 
de Rachol,aqual t01rJou,dejjhis 
qúe deuhua batalhtt-·tfº J{tdal 
cão em que o rirenceo, (5 efta 

, tomada {oi p1r fàuor dos: nof 
fosque fe achar ao com elle:& 

,- ,. do maes qfe pajfou entre eftes 
dous Príncipes, noqua l tem-
po i\. 'Ú de Mel/o capitão de 
Goa tomou "f terras firmes. 

ainda veyo muita géc:e dé outras co- . 
marcas, cõ q1:1e occupJua a~ cãpii:ias 
daquellas cidades : nas quaes delbs 
feitas á mão, & outras nadiueís auia 
grandes alagoas de aguoa. E ainda pe 
ra q a gente não pereceffe com a ne-
cefsiJacle della, dbua a cidade Ra~ 
chol affenc:ada entre dous. rio~ ~~be. 
dae~: o mayor dos quaes, que it{ê'.fi-
caua da parte do Norte , el-a da p~rte 
donde elRey ef peraoa que podi~ vir 
o Hidalcáo, & outro que d1:aua da 
parte do Sul, era per ond: dle viera, 
& dabi ao rio aueria ef paço de íeis le-
guoas,fican do a cidade ~achol quaft 
no meyo ddb difiancia. A. qual ci-
dade per natureza eHaua mui bem 
íiruada,porque era fobre hum outei-
ro feito como húa tera, que a naru. 
reza no meyo daquella campina 
criou, & de húa certa parte era pena 
viua, & todo o maes terra , & alem 
defie fitio per 1i fer mui defenCauel, 
os primeiros fundadores dobrarão 
efia defenfaõ com tres cercas de mu~ 
ros, q lhes fezeráo : todo de tão grã.-
de canta~ia, que eHando húa fobr~ 
omra fem ter cal J a grandeza das pe-
dras & largura delle,fofria fer per dé.-

~~,, Hegado ~IRey cõ dte tro entulhado afsi da íituaçáo do mó 
grande exercito á cida- te; que era bem íngreme, como de 
de de Molabundim , q terra fobrepoíl:a quaíi atê as ameyas. 

" JJ._ ferá pouco maes de hlia E e1n tomo defias cercas pelo pé do 
_ leguoa da cidade Ra- nlonte tinha húa profunda & larga 

chol que 1a tomar: aílentou aq1:1i feu caua, as torres da qual cerca erão tão 
array , por dar repoufo á gente, & baHas , q~e de búa a outra fe po-

-tambem porque era' tão perto, que dia falar, & ouuir 0 que diziáo : & 
fegundo o numero da gente que entre torre & torre, principalmente 
leuaua, em e.fiar aqui· alojada .ficaua nos lugares cle íufpeira, poíl:a muita 
ao pê ~o muro~~ Ra~}1o!:O~de!e~ · ~r~elharia, de que fôroente agroíla 

-· era o 
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erâo duzentas peças: Alé deHas ~ou~ outros d_e ~ança & efpada ao feu mo: 
fas o que fazia maes forte d1~ cida- do. Paífados algús dias, nos quaes et 
de, era que no b1éo alto deíl:a teta~ Rey r.µandç)Ü fempre ter vigia no q 
onde eíl:aua feira húa fortaleza , ali o Hidalcáo fazia de G, vendo que f e 
arrebcntaua húa fonte de muita & náo rnudaua, mandou combater a 
boa ílguoa:a qual & a(si poços & rã- cidade, pera ver em qne.fe determi-
ques feitos á n.1atiei:a de ciíl:c.irnas def~ . nªua. O :1idalcáo auido [eu confe .... 
c'uberras,que eíl:auao dentro das cer- lho, & vedo que elRey,como quem 
cas, tinbão tanta· copia della , que · não fozia muita corÍta delle, não fe 
baíhwa pera qoatroc.cntos homés de mudaua da eH:ancia que tomara, nê 
caualto, vinte elefantes, & oito mil menos lhe vinha defender o paffo 
homés Je pé,que ali ef\:auáo de guar do rio, & i'a per feus ·combates en~ 
11icão, pera· os: qüaes auia táta prôui- · diante: guaíi como afrontado deíl:a 
[aÓ de mantimentos recolhidos, ·que pouca eHima em q elRey teuer~ fua 
póderiáo fo~rer hum cerco po~ tem- ch~gada~ foi rom'ar hú vaó a ~aixo q 
pode nes ao.nos .. ElRey defpo1s-gue o no fazia. Paffado o qual, fo1 affen-
per fol1s capitães foi certificado deíl:a tarde noite feu ar,rayal logo na mar-
defenfaõ,éj a cidade tinha, no dia & gem delle, porque não fômente lhe· 
ora que' os feus Brammanes _deráo defendia as ,coíl:as, mas ainda lhe fer-
ptt eleição, a màndou combater: uia pera beber o grande numero de 
peró afs1 neíl:e dia, como e1n outros gente que trazia: & per toda outr~ . 
que foi combatida per ef paço de tres parte ficou cercado de húa taua, que 
mefes, ella fe defendeo á cuíl:a de · mandou fazer, & vallos com fua ar. 
muitas vidas de ambas . as partes. E telharia, q era muita & groffa, cm 
chegou o negocio a tanto, gue pera que elle trazia grande confiança,p.or 
àar animo á gente de pê, que fe não faber que feu imigo não vinha tão 
chegaua bem ao combate do muro, prouido della. ElRey como não de-
por a artelharía fazer muito danno: fejaua maes 9 velo paífado da parte 
vic:ráo os capiráes deíl:e combate donde elle eíl:aua,ainda q feria de hú 
comprar por dinheiro qualquer pe- a outro,ef paçó de tres leguoas per as 
dra que hum homem trouxeffe do campinas , qtl'e chífern.os: tornada. 
pê delle,por os fazer chegar.No fim eleição do-dia per feus Bram1~~nes,.' 
do qual tempo veyo noua a elRey com fuas azes ordenadas foi cometer· 
que o Hídalcáo era chegado, & fe o arrayal. O qual logo naquelle pri...i 
apoufentará alem do rio, que eH:aua meiro impeto da gente,,quaíi per ta .. · 
da parre do Norte,p~r onde elle eípe- d9 foi rão bem cometido, ql1e mui...;' 
ra~a q podia vir, & q trazia dezoito ta della era já dentro nas caua·s,qua11 
mil de cauallo, cento & cincoema do o Bidalcão mandou defparar 
elefantes, & cento .vinte , mil homés a artelharia: que atê aquella horá de 
de pêJ archeir?s, efpingardeiro~, ~ induíl:ria man~ou q?e não tira!Ie.' 

,-- E como 
-' 



. E como o catn}íÓ todo era _coálhado 
de gente de pé & cauallo : foi tama-
nho o eílrago·que fez em rodos, & 
os elefantes afsi ron:iarão atras furio-
fos do e(panto della, q fômenre elles 
.fezerão grãde parte do danno. Sobre 
o qual eíl:rago , fafo hum corpo de 
geme dentro do arrayal : qu~ pos to . 
do o gentio em fogida, per efpaço-
de meya leguoa. ~ndo o rumor 
da gente que fogia ; foi dar onde el-
Rey vinha em fua batalba, com~ era 
caualleiro de eu~ peffoa' tirou hnm 
anel de bum .dedo, & o deu a bum . 
page,dizendo em alta voz: Trabalha 
-por te: fa!·uar, &-leu_a eíl:e' final a mi-
nha principal molher, & d11.elhe q 
ella & as outras ratito que fouberem 
que cu foq n1orto,me acompanhem 
na morte, porque ante eu quero que 
o Hidalcão [e glorie que me marou 1 
éj venceo. E tornando virar o roíl:fo, 
diífe aos princi paes capitães~ dfatüo 
com elle : ~ro ver quem f egue 
minha fortuna . Acabando as quaes 
palauras, como homem · offerecido 
:t morrer, fez volta á géte que fogia, 
mandando matar nella , como nm 
proprios imigos:porque fe fogião de 
bum perigo, foubeífem ter a niorte 
no lugar ~:mde bu(cauáo em paro da 
vida. Finalmente com dl:e furor del 
Rey,afsi fe rpudou o animo dos feu~ 

1 , 

que vüido fogindo como oudhas, 
volta~1de (e fezerão leões, até que 
lneterão os Moorp_s em fogida : & 
não curando parar no arrayal , lan-
çauãofe áo rio, onde morreo grande 
J,mmero de gente. E fe elRey ·não fe 

. J;nofirara piadofo 1 mandando aos 
-...... . - . .. . ~ . 

1 

\ 
leus que 11ão· feze(fem mae~. mal, di . 
zendo que erão inuocentes d.a culpa 
dq Hidalcáo: qualt roda aquella g€re 
.perecera na paífagem do rio". E ven. 
dofe fenhor · do nrrayal, foi decer a 
tenda do"Hidalcão: dize~do que ba-
fiaua a hum homem fazerfe fenhor 
da cafa _de feu imigo. No qual def-
barato forão p.refos cinco capiráes 
do Hidalcáo, & o g(ral delles que [e 
chamâua Salebatccan ;em guarda do 
qual andauáo quarenta Porcuguefes, 
que'Íe lançarão CO'l\ os Mouros por 
crimes que tinháofeito entre nós:os 
quaes, por faluar a pdioa de Saleba. 
te(~n, morrerão todos, & elle def. 
pois de lhe feré rnorros dous cauaL 

- los, com duas feridas foi tomado .. o 
de(pojo que fe tomou naquelle def-

. barato;forão <)Uatro mil cauallos s 
Arabios,cem elefantes,qu~croccntos 
tiros de artelharia groífa-, a fóra ou .. 
rra meuda , rocijs da terra, boyes. 
bufaros, gado, tendas, paúelbóes, & 
cattiuos, & cattiuas , foi coufa fem 
numero: dos quaes cattiuos elRey 
por grãdeza mandou íolrar muitos. 
Paffado eíl:e dia, deteue(e elRey no 
ª!rayal do Hidalcão ·quatro, nos 
quaes mandoµ queimar dezafeis mil 
corpos de homés dos íeus, que ali 
n1orrerão :& por fuas almas dar mui~ , 
tas efmolas pera os ,feus templos & 
pagodes: & dos Mouros que mor .. 
reráo,_não fe fez conta, porque a náo 
tinbft. O modo que o Hidalcáo teuc 
de efcapar ddl:e furor d'elRey: foi 
c~felho de-Sufo Lanj fenbor de Bil-
gão,q ue defpois por accrefcentamé-
to de honra ouue 11ome Sadacan: 

cor.n 
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cç:mY-que.m pelo tempo e~. diante . fiot~áo de ~iguei!edo era jà.co11hee! 
riuemos' m1.1ítos negocios. O gual do âelle por razao deites càuallQs q 
como era horriem queTempre vlou 'coíl:umàua leuar, & tambem por 
dcu1rrificios, & rodos [eus fero.iços . (er homé mui a"praziuel e·.m to.da pãt 
erão de cautellas & relguardos á te:, fez\_he grande .ga(alhado. O qual 
vida,acoi1felhou ao Hdalcão queJe per feu modo de compr~zer a elRey; 
leixaífe eíl:ar détro no arrayal',té paf- pedi olhe licença_ g ll1e leixa!fe it ver 
fáré os primeiros irnpetos de am~os o íirio da cidade : o q lhe concedeo, 
os exerc·· . s · : '~ cÔmb vio a faria có dandolbe algú:.i gen.te que foífe co~. 
que e:Rey vinha co_m quatr?ce~1:os _ elle em (ya guarda. Cheg~do Chtt-_ 
homes d~ cauallo,d1íle ao H1çlalcao: íl:ouão de Figueiredo mui perto os 

. Senhor,hoje não hé o teu dia:fe que- inuros da cidade, per·a parcc mac:S 
res viuer,íigueme>qu~eu t~ r.orei em encuberra que -elle vio,dl:eµe· notan:"... 
[aluo~& a{si o fez, indo bufcar outro do os lugares per onde lhe par:eciá 
vao,& camin'l1os que elle trazia bem fera entrada me1'os perigofa : & e-
decorados pe.ra os raes tépos. E não fiando aísi com os Portúgaeíes de 
fômente elle,mas hu·m capado capi- fua·éompanhia maes peno do moro; 
cão, de dol!s que eíl:au'ão denrr0 na que o gentio éj lhe elRey I?andoa 
cidade Rachol/ez outro "tã~o:o qual , qar, apparecerão per cimà das ame-
vendo que elRey abalaua pera ir ao , yas muitos Mouros. ChrHl:ouáo de 
arrayal do Hidalcáo, faia da cidade Figueiredo _como leuaua fua ef piogar 
nas ~afias delle cotn dwzétos de ca- da ceuada,& afsio os urros Portugue..: 
uall~,& elefantes, & algúa igente d~ ·. fes,diffelhes: Amigos,rláo percamos. 
pê: & como via o desba'rato,torna- tiro : & dizéndo ifio, defcarregarão 
uafo recolherá cidade,mas n~o o qui. todos a primeira ceuadura-.E porque 
ferio recolher, com q lhe conueyo cadahú derribou o feu,foife por aqui 
porfe tábé em faluo. Toniado elRey ateando o fogo da oufodia, qHe quã· 
ao [eu arra yal def pois de ~·ecolhido o tos ge1~rios leuaua comíigo, fe a~hc:. 
defpojo do Hidalcáo, ordeno~ de · g~uáo ao muro: & correo a noua 
tornar ao cpbate da cidade: no qual tanto,que deu .rebate em elR.ey 1 quct 
tempo acertou de ir ter com elle hú . Chriíl:ouáo d~ Figueiredo el}tralia à 
Pormgues per nome Chrifl:ouáo de cidade. Finalmente foi tanto. o al. 
Figueiredo,<] viuia em Goa, & leua- uoroço _no arrayal, que acodio a gé..: 
i;ia bús poucos de canallos Arabios a ·te toda : & per aquelle dia tanrn pc..;. 
védor a elRey,em c-panhia do qual dra fo tirou do muro, que.quando 
irilio~te vintePortugue(es ,delles que veyo aos combates que fe defpois deo; 
tàtnbem 1áo lá foz;er fua fazeqda, & rã.o, proprio ChriH:ouão de Fjgtc1ei-
outros .~~ Cua companhia, & rodos redo com osoucros Portuguefes aca-
tam ~fpmgardas, & armados como barão de rematar a vittoría.do cont-
gente de guer~a:El~ey porque Chri- ba~~ da ~!d~de~ ~o que querend_o~ ~ 

' . · · N · ca p1tao 
" 
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capitao deÜa olh~r o dan'no qt::e os can,~ujo capfr.áo o hlid~lcáo eraJ & 
feus recebiáo pol _~ parte 9nde anda- 11áo proprio ddle. E por§ elles tam. 
uão os Portuguefes, de ql1e elle já ti-· bem eráo capitães & defenfores da-
li ha fabido ftré elles a caofa. do mal quelle Reyno,a elles competiá por o 
<El~e recebiã'Ü: em lançando a ~a_beç~ bem cõrnú ddle pórem fua fazenda 

'fóra pe~ entre as ameyas,foi-derriba: & pdfoas: por tanto lbe pediáo que 
~o de húa efpingarda dos noílos, & não qui[dle que [e ajuntaffem com 

... diz~m fera de Cbriíl:ouão de Figue1~ mão <Hm~daa vir, bufcar o q como 
,reda.Vendo a géte d~ dentro a mor- ·amigos pediáo. Ao que dR refp~
~e de feu cãpitáo : ao ourro dia fe. en. deo,, que a elle lhe pefaua ver homés 
tre~r~o a elRey, qHe lbe deu as vi- · de tanta qualidade, como eMes erâó, 
das . & fazendas, fômenre tomou a roaes -triftes pola perda ,da fazenda, 
artdharia .. E porque def pois 9dle que da honra dq Hidalcáo, o qual 
entrar na t;idade,fe fez~rão algús rou- lhe tinha roubad_a muiro rnaes no 

. bos aos Mouros, mandou cafbgar que tinha tomado áquelles ladrõe~, 
os culpados, dizendo gue ipois elle ·que do R~yno Bifnagi fe acolhiáo a 
tinha fegurado aguella gente pala ~lle, do gue .lhe fora tomado nbar-
lealdade que guardarão a f.eu fenhor rayal: que 9uanto a feajnntaren1 to~ 
ém lhe defender aqudla cidade,náo dos com mão armada,que a dlelhe 
auia.vaffallo feu olhar com odio á- pefaua· de os perder de amigos por 
quelles etn quem elle punba os feus culpas alheyas~mas pois-afsi qucriã", 
de piedade. Prouida a cidade de gé- que ante os queria juntosAue cada-
te pera ftJa defenfaõ, rornoufe elRey hú per íi,por os não andar bufcando 

. a Bifüagá, ondé lhe vieráo en1bai- por 'tão dçrrarnadas terras , como 
-xadores do Y z'amaluco, Cotam a~ · habitauáo. Dada eíl:a ref poíl:à a efies 
'luco, Verido, . & ' de outros capitães .capitáes.Jnão tardou n1mto outro tal 
do R€yno1 Decan, dizendo : como requirimento do proprío Hi~alcão 
tinbáo Cabido o desbara~o d~ Hidal. per feLI embaixador: dando grandes 
·cão, que lhe pediáo que fe comen- deículpas pola rnufa daquelle ro.ni-
ta!fé cóm a vittoria que ouueraJ por , pimento,-& cul pa11do elRey por táo 

· · · fer fc:>rtuna que todos aqoelles q an- leue caufa quebrar a paz affelltada · 
.dauãona guerra, eráo obrigados [o- ' per tanros. Ao. que elRey refpõdeo, 
frer. Per6 porql:le a fazenda & esbu. que elle lhe perdoaua o maes q lhe 
lho náo pertencia a tamanho prinçi ... , tinha merecido, & não queria outra 
pe como elle era, lhe p·edião· ouueffe :.. íàti_sfoção deHe, C]Ue· virlhe a baijar o 
por ?em de o rnapdar tornarªº. Hi- pê, col1Jo a· fopremo fenhor que 
dalcao:porque os cauallos,el ~6 · 1tes, era do imperio Canará : & feita ~na 
artelbaria, 8(. outras nionições, que obediencia,.lhc rnqndaria tornar -tu-
o H1dalcão perdera naquelle desba, , do o que lhe fora toma~o, porqtfo 
~~Eº' .~~ã!?, 90 e~~( 8_? ~o Reyno n·~- . ~lle. ~á?. m~uia gue~ra por rabzá
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esbalho, (cnáo pór caftigar culpas; fo; & dé grandes êáutelfas, offerê.; · 
& glori~ da. vicroria .. Pa nido o erp- ceofe a dR"Y perá it a dl_e nêgóéÍo: . 
baixador do Hidalcáo/oi elle pofro maes porque pten:11dià húa málda~ 
en~ grand.c. confufa~ acnca do ·qué de,, q,ae n_dh ida co.tr1eteó; que por 
far.ia : porque por bu~ pªrce conten- de[ejo de fe.ruir ao -Hidalc~o; A qual_ 
dia a· honr~ de fua pe!Toa,& pela ou- maldade foi~que efiando ante elRey 
uatrerder o eíl:~do, pois. ó não po- Crifn?ráo de[culpa11do , ó í--iidalcáó 
~ia fofl:er nem defender, fenáo com de não ir a elle, difk ~ que á càufa de 
o que tin~1a perdido, que era o ner- o não ter feito, fora porque Saleba.. ) 
uo d~ quanto fer,elle tinha. Finalrné- tecan que tinha caçduo em Bifr1agá, 
te def pois de muitos confelh~s, & o auifau~ q.ue em nenhúa maneir<t 
irem & virem r.ccados,j elle fe deter.. foffe_ al1te dRey. Porque a·.nenhunt , 
minou cõ elRey que era comente, outro Aro [G moqer~ de Bifnagá com.: 
com tanto q auia de fer eíl:a reue~en- tamanho exercito, fenão pera def-
Cia, no eíl:reino do eH:ado delle Hi- poi's de o ter acolhido & morto,en-
dalcáo,1unto de húa.cidade foa cha- trar pelas terras do Decan, & as to- ' 

. . mada Mudogal. 'ElRey polo defejo mar: & q hqmem qu~ pediu~ feú 
que tinha de ver eíl:e Mourd ante capitão· môr a.uifado deíl:as cou-
feus pês.: feitofeu exercito,chegou á , fas,náõlhe deuia pór'culpa nas caa-
cidade, mas náo achou o Hidalcáo, . tellas & refg1.:1ardos q té então tinha 
& com lhe dizerem : Aqui eíl:á, ali dado á Cua vida, & dlaçlo. ElRey 
eíl:á,entrou tanto pela terra,g foi ter Crifnaráo indj'nâdo de Salebatecan1 
a outq cidade por nome Bifapor, parecendo lhe fer afsi como S~f~ La.-
húa das maes populofas,& de~melho rij dizia, & maes da parte do.Hidal .. 

· res caías q q Hidalcáo tinha. E por- cão,a quem tanto importaua dizer ... · 
.. qu~ ainda aqui o Hidalcão . não fe lhe ínaes verdade, do cj atê ali lhe ti- · 

atreueo ir ante elRey, . & tanian~ho· nhâ ditto : fem maes examit1aro éa ... 
ex~rcito 11oslugares por ond~ elRey fo,mãdou a grão ·preJfa. recado-a Bi(~ 
Jª não fe achauã aguoa, to~noufe.el- nagáque corcaílem a cabeça :1 Sale:.. 
l«i Mudogal. o Hidalcáo vendo o . ~arecan, & dilatou a refpofl:â a Súfo 
eíl:rago que' ficaua feito em Bifapor, Ladj do q .requeria até v1r r~.cado do 
& que elle fora caufa diífo polo mo-· que m,andára fazer. A caufa por,gne. 
do que teue naquelle negocio em ef\:e Safo Lar:ij ord~nou a màrce c,fo ' V 

m.étir t_antas vezes: mando1:1 a elRey Salebatecan,foi pon:iue Cabia qtie di... · 
Sufo L~rij, per cuj"o confelpo fe elle zia elle em Bifnagá,ortde efraua car ... 
então gouerriaua, & fora caufa de [e tiuo, q9e riinguem ~inha ddtruida. 
fair do árrayàl, offerccendofe o m·er- . :- o Hidakão feu. femhor:, afsi ua ho.11.-. 
mo :Sufo Larij a abra11dar .dRey d~ ra como i~a fazenda feilão ell.e Sufo 
Joda a it11dinação q tiriba contra elle. Larij, 110 c.onfdbo q1ue lhe deu que . 
O qua~ com~ era homem n1alicio: fogiífe d.o arrayal,& etrt outras éo~_-: 
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fas· que ante & delpois tinha feic.o_:& -ras, de baixo de cujo"goúerno eíl:a ~ 
<-]U e Príncipe q1.1e [e gouernaua per uão todas aquellas Ta nadarias,, ame 
pa recer de hum feu eCcrauo como que os Mouros as cqnquiftaffem da 
elle era,& uáo per c_onfdho de mui- rnão delles, {como' já efcreuemos) .. 
tos_ 'capit~eS' bom és nobres, & c_1ue 1 Húa linb~gt:m dd~as tinha por ap-
aoiáo de pór a .vida por feu dl:ado, pellido Berás> que éra a maes princi~ ' 
como pokráo> merecia verfe em ral' .pal,& a ouçra Gijs. Deíl:es Gíjs,doos 
dlado, como eHaua. Sufo Larij por . irmãos, bum per nc'!me Comogij~ 
fe vingar d~íl:as palauras, ·& tam- & outro . Appagij, vendo como o 
bem temendo qDe no concerr9 elo Hidalcáo fora desbaratado per dRey 
Hida\cáo auia de entrar à Jiberâade Criinaráo,& CJU~ lhe páo ficaua pof. 
delle Sale~atecan, o qual tornando ·[e .pera poder defender as terras da 
a [eu eftado, pola valia que tinha fralda _do mar da ferra do Gare pera : 
com o Hidakão .o podia indiriar cõ- baixo, que foráo delles : ajuntarão 
tra elle .: por [e fegi.nar ddlc:, bu[cou óbra de oito mil hpmés, & pouco · 
dle mododeom~tar. E como veyo & pouco vierao romando·a terra aos 
a noua de fua morre,temencfo que íe Mouros de guar.niç ão q nellas auia, 
eH:eudle maes dias ri. orte d'elRey, a[é sirem dar nas Tanad~rias, que 

·' fe poderia fabei a malc ade .que tinha foráo de Goa, onde eíl:aua hum ca-
feiw, fecretamente . fogio, & foife pitão Mouro polo Hidalcão. O qual 
pera o Hidalcáo,dizendo que elRey capi!áo venÔQ o tempo defpoíl:o po-
,() quifera m~tar,como matou a Sak- lo desbarato de feu fenhor,determi .. · 
batec'an,po'r iffo lbe aconfdhaua que l!ou naquella aguoa enuolra (.como 
cm nenbúa m·aneira fe fiaffe ddle. E diz~)ver fe dos rendimentos q tinha 
difsinJ~lando com elRey algús dias, recebidos das terras_,. lhe.podia ficar 
fingío h}'.la fubita nece[sidade ,com algúa c'oufa na mão. E pera effeituar 
que fe vey6 .pera a cidade Bilgâm, •tíl:e feu propo!ito, mandou· dizera 
que era fu:;i., quinze legu~as de Goa, Rui de Mello : que elle era mui. per-
& fé fez forre nella : le.ixando o Hi- fegoido daqudles Genrios que fe le-: . 
dalcáo & d~ey.trauados em guerra, uanrar:io,os quaes·andauão roubaa-
com caufa de mayores odios; por a do a terra,donde [e caufaoa não aco-
nrnldade q elle ordenou,que logo foi direm tantos mantimentos á cidade 
fobida de ambos dles Príncipes, da ·Coa, como acodião no tempo que 
qual guerra fe caufou to.mar Rui de a terra ~íl:aua fem aquelles leuanfa .. 
Mello capitãó, de Goa as Jerras fir- mentos :.gue lhe pedia por merce , 
mes della,como dlífemos,& foi por pois entre elle & oHida:lcáoat.iia tã. 
eíl:a maneira. Entre o gente que ·ha- ta paz &.commercio,como vizinho 
bita aquellas conbrcas & terras vi- ~amigo o quifeffe ajudar com aL 
·zinhas a Goa, na duas linhagés anti- 'gúa geL)tê contra aqudles ladrões, 
ga)) & nobres, que eiáo ~s cabe,c~i: · que .ranto .danno faziáo a todos_, em 

, . . ' quantó 
"\ 

' . 



Liuro 9.!!:,arto Fol. 9<>· 
quanto o Hidalcáo rardaua com fo- ta pr9dencia, vendo que a requeíl:a 
corro, por caufa das d1ffcrcnças que era ~omnofco, qu~ fômf!nte faber 
auia entte elle & elRey de Bifnagá. que ~ui de Iv1ello as i'a .tom~r, as lei& 
E que quando a eíl:a aju<la reueíle al- xarão,& farão correndo toda aquel-
gum impeditbento, podia ir tomar la fp1lda do mar até Cbaul,porferem 
as terras da m;ão daguelles Gentios, terras que já não eráo do fenhorio 
por quanto elle fe não atreuia defen- de Goa,em gue nós pretédiarnos ter 
delas com qpão pouca gente tinha: . direito,, por a cidade fer noífa, & 
& que pera r.ffo daria qua~q~er aju- per ef paço de quatro annos andarão 
da & induH:pa que nece!lana foífe, aquelles Gentios tão profperos, 
.por ter fabido do Hid-alcáo feu fe- que comerão os rendimentos da ter. 
nhor,que ni uiro maes auia de folgar ra a p~far do Hidalcio. O Mouro . 
dbrem as terras em mão delle capi- [eu capitão gue teceo eíl:a tea,dC:nós · 
tio, L1ue dos Gentios. Rui de Mello auermos as de Goa, por ç:lle (aluar 
auido confelho fobre eíl:e cafo,aífen- o que tinha roubado dellas : veyofe 
tou có os principaes da cidade {por a Goa,fingíndo temor do Hidalcáo, 
dom Aleixo de Menefes naquelle . por não defender as terras, confian-
rempo eíl:ar inuernando em Coch1j, do que ali lhe feria feito honra, po~ 

. a quem Diogo Lopez leixaua o go- lo que fczera por nós. E não fe atre-
·uerno da India,) que quanto ás aju- uendo per li poder faluar . a prea do . 
<.fas que pedia, fe lhe deuiao negar, roubo,dizem que em dinheiro o cn. 
dando a iílo algúa honeíl:a efcufa: & tregou a húa peífoa,em cuja máo lhe 
t]UantO a toroalas pois O tempo & parecia que O tinhafcguro:& eorque 
cafo as trazia a cafa,& a pouco cuíl:o, def pois quando o pedia, lhe foi nc-
q as auia de aceitar, & ir logo fobre gado, endoudeceo. Q_qualdepofito 
ellas. Sabida ·pelo Mouro eíl:a deter- am da que foi fecreto,o Mouro o pu-
111inaçáo que Rui de Mello tornaua, blicaua, andando por muito tempo 
ficou mui contente: porque não pelas ruas ~ de Goa com cíl:a mania: 
deCejaua elle outra coufa pera con- & cá nefl:e Reyno menos o logrou 
dufaõ de feu propoGto. Final_rnente a peífoa de que1n [e elle queixaua. 
Rui de Mello com mui pouco tra- Porque a j uíbça de Deos,Ce tarda em 
balho em húa entrada que fez cotn tempo, não difsimula os exemplos 
até duzentos & cincoenta de caual- de feu caíl:igo, pera que vejam0,s q 
lo & oitocentos peães Catiai:ijs da tem conta c_om todos, & que [e lhe 

· terra, em ef paço de dez ou doze dias defapraz .ªmaldade· do infiel, por 
tomou as principaes Tanadarias:lei- 'n1aes offendido [e ha daquelles que 
xando nellas Rui Iufarte por capi- · profeílaõ fua lei: porque quanto pqr 
tão do campo com algúa gente de ella faó maes ·chegados á verdade,; 

, cauallo, & de p~ em feu fauor. Na· & caridade prox.imal,tanto maes o.,. 
,qual ~ouf~ .º5. Gentio~ -~c~e~ão tan- brigado~ · de a guardar a todo gçnd:""· 
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lher ficar rica, o cap1rao da cidade 
que então era, a Gtfaílc com peffoa 
de menos q11ali1~:icle qlle a fua, e!lã. 
do na cama_, quJera

1
_rer fi fazer os 

defpoí~rios <la 
1
molhfr, co~ hnm 

feu amigo : pero ante ~ue effeit~aílc 
eHe defejo,morreo, & a molher ca. 
fou logo, como elle r ceaua. E nós 
ainda que prouocados tornaffemos 
aquellas terras firmes de~Goa,não tar-
dqu muito que as não JerdeíTernqs 
(como fe a diante verá) De manei-

. ra que todos pagarão na 1moeda que 
· receberào. 

C A P I TV LO VI. · 

!/ 'Do que Lopo de Brito capi~ 
tão da f()rtt1kza dt [ei14o_paf 
fou com a gente da terra., 

·rode peíTo;~ prir1cipalmente em ca-
fos de confrrnça. E neíl:e de cobiça 
·q ue começoll no Hidakão,toman-
do os qu~renta mll pardaos éj elRey 
Criínaráo· entregou a Cide Mcrcir, 
pera lhe cõprar os cau.allos_, vemos 
hum riocaoel exemplo, em que [e 
vé os fruitos, que fe colhem delia, 
perdendo o qoe diffemos, & outras 
califas ij pelo tempo em diante os 
dannos da·guerra ein que ficaua,lbe 
tronxeráo. E pelo modo femelhante 
o feu capitâo, que [e acol heo . a Goa 
'com o roubo_,fc não foi morro, co~ 
n10 elle matouCide rnercador: en-
doudeceo pera may-or pena. E guem 
lhe negou o depoíiro, alem de o não 
lograr, fogundo dizem, jazendo na 
cama de doença de g ·morreo, tam .. 
bem falando com o dinheiro, teue 
quaíi outra mania: & defpois de fua 
n1orte,peffoa em cuja mão elle con-
fiou parte deíl:a fazenda, ainda que ~~~;]ESTE me(mo tempo e:~ 
não foi negada per; elle a feus her-

1 
~·~~JÇ~ fiaua por cap~áo da for-' 

deiros.:i€lles a não logrão. E por não l,~~~ tal_cza de Ce1lao ~opo d~ 
ficar fem pena o artificio; de que ~~Brito filho de I0ao de Bn 
elRey Crifnaráo vfou pera romper to, o qual o anno paffa.do de dezoi-
a paz : defpois tornou a perder per to,dRey dom Manuel ordenou que 
guerra o q naquella guerra ganhou. foffe fazer db fortaleza,com até oi-. 
Finalmente, porque cadahum CO- tocen_tos bom és, ern que enrrauão 

..lheffe o fruito da femente gue feme.:. muitos officiaes mecbanicos deíl:e 
ou, até bum Manuel de Sampayo mifler : acJ'bada a qual obra, auia 
Tanadar do paffo chamado Noroá, de ·ficar co1n a gente neceffaria pera 
que he da mefma ilha de Goa,o qual defenfaõ della, & officiaes da fazen-
andou por medianeiro entre Rui de . da, & a maes [e auia de 1r ás outras 
Mdlo, & o capitão do Hidalcáo q fortalezas. Succ edeo que efianpo e_l. 
fe acolheo á cidade ( ícgundo [e dif- Rey com dla determinação, veyo 
fe ) elle ouue eíl:a paga da terçaria. Lopo de Villa-lobos,que Lopo Soa-
Eflando doente de enfermidade de q rez def'pachou pera eíte Reyno,qu á-

. morrco,, temendo que por íua mo- do.fai'o do efireito ( çomo efcreue-
';- • - - · .. - · - • -.i 

mos 
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mos a tras) : pêro~ual elle efcreueó ·efta fufpeita ajuntar~ outra~ caufas,, · 
a elRey, como ranço que cbegaffe á que imponauáo fua libe~dade: por-
India ;auia dê ir foier dl:a· fortaleza _que os noíl.os não lhe confenriáó 
d.e Ceilão. Comtudo o anno de de- .que vidlem ali MQuros contrattàr 
zanpue ~ elRey o d.efpachou p'ara ir com elles : de g1.1e r'ecebião muira 
fernir a capitania della, & [eu irmão perda, a'5i l1ús como outros.Da qllal 
Antonio de Brito que láandaua,foffe defefa .. proted_eo não acodi-rem aos 
alcaide mór: .& feitor Andre _Rodri- noílos ·com o mantimento da terra, 
gu~~ d_e Beja, & ~fcriu~e_s Ioão Ra- que lbe ~inbão vender: & febre i~o . 
bello & Gafpar d ArauJO ,, de alcu- fe acbauao algum defmandado fora 
nha Benit?ágre, ambos feus moços · da no(la fo.rtaleza,era ferido ou-mor-

. da çamara. Da qual fortaleza _chega- to, fe o p·od1~0 fazer. ~Lopo cle Brito 
do Lopo de Brito á India, foi entre· por conferuar a paz , que eíl:aua a[- , 
goe per d m Ioáo da Silueira, que · fenrada rer Lopo Soarez , difsirnu-
dl:aua nella .porcapi~ão.E como elle laua a!guas coufa~ ddlas , leuándoas 

1 
Lopo -de Brito leuaua quatrocentos per pontos tão brandos, que come: 
homés em ctue emrauáo muitos pe- cou entre os noffos au.er murmura-, t l :1 

dreiros & carpinteiro~~& ellà eíl:aua çáo: não chamançl_o a eíl:e fofrirnen-
tJUaíi pera fe vir a ter~1 , po~ · frr feita to prudencia, mas couardia.: donqe 
de pedra & barro: ordenou Lo pó de f e caufou querer elle com prir aüte 
J?rito de a fazer de pedra & cal.1E por com a vontade da gente de armas,q 
que ali perto não achou pedra, nem com-o fofrimento f~u, ainda que lhe \ 
marifco pera poderfazer.a cal, ·man- parecia fc::r maes proueitofo pera -o 

' dot1 algúas charnpanas á pefcaria do gouen1o da terra. Finalméte dlimu-
aljofre de Callecare, que be dali mui lado . tanto~ dos }migos, cG>fuo dos 
perto, éarregar da afira donde fe ti~ amigos, húa (efia , ternpo e1n que o 
ra o aljofre: da qual fez.quanta guan Gentio da terra poder defpois de co ... 
tidade de cal lhe era neceffaria, com roer, fe lança a repoufar ·, & mel?OS. 
que' não fômenre fez a fortaleza, fo!peitofo pera eíl:e cafo: com at~ cé-
mas ,ainda algúas cafas,& alem deita to & cincoenta hornés e(colhidos, 
obra guarneceo mui bem 4 éaua, deu na ponoação de Columbo, que 
que atalhaua o ·rerr~do mar a_ mar, era pegada com a noifa fortaleza'. E 

· .con1 qtie a forta leza ficaua em ilha como eíl:a faida fo1 de, fobreíako, fi.--. 
peld modo que já . di.ffemos. Os da .carão os ímigos tão c~rtados de me-
terra qu~ndo virão eíl:a reformação do, que [em lhe lemb~ar rnolher né . i1 

da fortaleza; como geme aílombra- filhos · ·rodps (e poferão em fogida 
da-do que l_he os Mouros d1zião de naque primeij;o impero. Lopd de' 
nés; come:Çarão temer maes aque Biiro porque fua tenção era aífom .. 
força, parecendolf1ce gue t'udo . era brar, & não matar, pera ficarem te-
. pera lhe tomar à t~rrá. Finalment.e a 111erofos de com crerem maes o qu~ 
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tinbâo feíto.!inai1doulbe- atar as ~o- . primeira chegada de> qoal, petó que 
ll1~ res & , fil hos ás portas das cafas, Lopo de Bríto fe ~io .em _· muito.tra~ 
pera verç:m que -os teucrão em feu 1 balho, por ferem pérto ~e vinte mil 
poder,& não lhe guiferã'o fozer-mal. ·· homés: como vinhão m.al ordena-
Porérn quando , [e cfpedio, man- dós, á cuíl:a das vidas de muitos ellc 
dou pór fogo a hú-l ~ua l~rga & di- os afafl:ou, & fez iD'duíl:riofos em 
reita, que era a prinçipal ~a .cidade, a!fentar feu arrayaL Fazendo feus val .. 
& de mayor concurfo da gente,,te- los de terra,· & repair~ de mí;Jitas 
mendo que ao recolher dos llºffos, pal'meiras,& pouco & pouco como 
por arpa vir direita demandar a nC?f- gente qne vinha d~ ~vagar, foráofo . 
fa forralez~, os imigos lhe vieffem . chegan_d6 á noífo fortaleza: até . ar-
dar nas ·cofias, com que · recebeffe marem dous baluarte.s das mefmas 
à16-um darÍno, & afsi foi. Porque palmeiras, em'quc aí1entarão algúa 
p~fado o prilneiro i.mpeco do temor artelharia. A qual peró qu Jáo fo{fe 
Gue às' fez pór.em faluo, vendo q lhe tão foriofa co1nó a noífa, o grande 
-ficauáo molber & filhos:vdtaráo cõ numero · fo'pria ·a furia: por~ue na~ 
o amor ddles,como gente orfereci- qaelle cerco aueria maes de feifcen ~ · 
da á morrer. E poíl:o que o fogo foi tos ef pingardões, de q algús. erio do 
·grande amparo aos noõ'os;por fer já1 tamanh0 de ber·ços, que tirauào vi~· 
grande, & fe meter entre hús. & ou- ratões.de pao de dez palmos de có-
tros, todauia cõ aquella furia. cuíl:ou prido, com pennas de coiro de por-
ª vida a 1nlfitos delles,& dos noífos: ços ni'oQtefc;s,que .a dllzentos pafio.s 
cá primeiro g (e ef pediífe1n deíl:a fua faz ião mui grão paífada. F~ alé defl:e 
foria, ficarão feridps maes ~ de trinta, trabalho, ern verem de dia o ar coa-
de que defpois m9rreráo rilgús. E · lbado deíl:es virotões,de noiteltinhão 
verdadeiraméçe fe elles não fe OCCU- OUtro,que era fer alufoiadó com fe-
paráo em matar o fogo,& náo_acha· tas de fogo, pera lhe queima.r as caías · 
ráo as molheres & filhos atados ás de palha gue tinhão: & o mayor.de 

. porras,em q entenderáo gue aquella . tódGs, era irem bnfcar agu.oa p.era . 
r faida d~ Lopo de I3rito fera maes a- beber fóra d~ fo:raleza, porque to~a · 

meaça,q venta:de de os ?ífende.r : fe_ cuíl:aua mmto fangue. O qual cer-
gundo acodirãb rnuitós, & vinhão co durou per ~[paço de cinco mefes: 
fo.riofos, não fora muito entrar de porque como era no tempo do in-
enuolta com. bs noifos ·na fortaleza. uerno,& dà India não lbe podia vir 
Todauia cõ o dánno que ali recebe- focorro, foi 9ufa de os noffos pa-
rão .em. çon;erer Os no!Tos,dobroufe decerem niuitc;> frabalho. Até que 
fua mdu.~açao, com que de . berra- de Cochij lhe veyo em focorrb húa. 

·. rnente mo.íl:rarão o odio,que nos ti- "lê, capitão Antonio de Lçn1os fi- . 
l'lhao: não tardando muitos dias e1n Jo de IoãoGomez de Lemos [enhor 
~~r pÓ! 'cer~~ ~ ~o,ga f~~!.âlez~~ Na 9a Trofa: n~ qual t(azia até cinco·~ 

· - · ·.· ~nta· 
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enta homés;& ainda dres com diffi- os dous baiuarrês~ que r.anro danno 
cold:ide [e poderão mzn~dar. t?orque lhe tinháo feir<:: ifto aueria por grã .. 
como neíl:e tempo Diogo López de· de vittoria. Aflentado em cõfelbo o 
Sequeira era ido ao e~rei_ro do mar modo éf auiáo de ter naquella foid::t, 
Roxo) c~m a potencia de tantas ve- µiandoµ Lopo de Briro a Antonio 
las & gente ( como :e[creuemo?,) de-Lemos que cõ foa galê fe pofeífe 
& as fõrtalezas da India ficarão fô- diante dos balu:arres,moíl:rando que 
mére com a ordenada p~rf fua defé- per -alil be auia de qar bateria com as 
faõ, & a de Cochij, g era maes vizi- peças groflas que leuaua na galé : & · 
nha a Ceiláo,tir1ha 1:1enos gehte g ~s ~lle ao outro dia peb1 íéíl:a~ ·que h.~ o 
ontras,por fer maes iegura:nã? fe po cem podo repoufo do Gentio( como 
de mand:ir mayor focorro a Lopo já diílemos,) feiro íinal,corri até tre-
de Brno. E eíl:e qu~ lhe foi,ainda era zentos homés deu na·s eíl:ancias dos 
maes por foluaçâo delle~ & das pef- imigos.E aprouue a Deos que como · 
foas q ali dhuáo, que por caufa d. elles fentirão em fio ferro . dos nof-
poffe da mefma fon ~leza: cá não [e fos, derão lugar a que [e fezeílem [e..: 
auia por coufa importante ao êíl:ado nhores dos b~luarres: tendo já neíl:e -
da India, termos ali tomado aquella tempo Antonio de Lemos a fua galê 
poffe, porqucJem e}la auiamos toda cuberta de frech::is & virorões, de q 
a canella pera carga das ~o!fas náos, recebeo muito danno. Védo o cor .. 
& elRey da terra fem eíl:e-1ugo que . poda gente que eíl:;iua macs metida 
o affombraua, queria pagar foas pa- no arrayal ,& aíli a que fe al9jaua na 
reas. E defpois correndo o tempo, [o cidade,éj era a principal, come;> dl:es 
v ·o· quão efcufado era,com·q Íe man dous b~luartes eráo entrados.per nós, 
dou desfazer, ficando fôrnenre húa & o grande.arroido q~e auia.por ca-
cafa de feitoria,com éj o RC:y da terra da hum fe faluar : acodirão os ·capi..: 
ficou defa[om brado de todo:& ain- táes de todas as partes, em que fe fez 
da a algús delles foi proueitofa, com hú grio .. numero de gente. N'a qual · 
ajuda que ouuerão de nôs contra entrauáo cento & cincoenta de ca-· 
feus irnigos, com qúe tinháo guer:- uallo,éí pera.aquella ilha Ceilão,on..: 
ra, como a diante e[creuemos. Lopo de não ha muito vfo delles, era búa 
de Brito _vendo quão pouco focor- grande copia:& afsi vinhão até v1n-. · 
rolhe viera,& fabendo as caufas por rccinco elefantes armados com [eus-
que: determinou ' lançar dali aquel- caíl:ellos, . de que peleja,uão muitos 
1~ vizinhança, de ,que canto danno homés com frechas" ~tro dos 
tinha récebido, primeiro que ell<!:s quaes como rnaes ddeitrados ·no· 
entenddiem quão pouca geqte lhe vfo do pelejar, vinhão diante fazen~ 
acodilía. Fazendo conraque quand o . do gnindçs 1noÍ1tan'tes coni. húas 

· maes não podeffe fazer naquella Coa . ef padas, que traziio· atadas cm reues 
faida.f óra da fortaleza, que tomar nos dentes. O qual ef pe~acplo d.e 

· fera~.,-
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feras, por ·virem acópa-nhadas de tão 
grão pefo de gente, mereo os. noffos 
em tamanha· confufaõ, que mui-
tos fezerão pê a tras. Lopo de_Bri-
to recolhida tGda a gente a íi, ante 
que a.quellas feras lhe arrombaf-
fem rndo, juntamente em defpà.-
rando -rodo los ef píngardciros que 
leuaua comíigo n?s quatro elefa~1-
tes diaúteiros, deu Santiago nellcs,. 
& com as lanças em tefá os ferirão 
afperamente. Os quáes corno fe a-
charão efcandalizaaos das efpingar-
clas & lanças, voltarão vrrando con-
. tra os feus : fugindo tão fem tenro, 
qu.e <lerão nos que vmbáo a tras, & 
bús nos ourros,de man~ira gu.e o feu 
desbarato deu ma.yor ouíadia aos 

• no{TosJ Ieuandoos ante fi cõ grande 
grita ás lançadas.E porque no corp9 
dos Mouros & Gentio da ilha, não 
auia tanta dureza como no.coiro dos 
elefontes,que quando embra~ecem, 
não faz rriaes o ferro de húa lai1ça 
llelle,do q faz o ferrão de húa agoi-
l~1ada no coiro de hum boy, qmü1do 
o cafl:igáo : ficarão daquella feira 
muitos dos irnigos mortos & feri-
dos. Lopo de Brito Faffada búa rua 
la:ga, p~r que eíl:a geme- vmha, tan-
to qtt.e cci11eçou en~rar por aruoredo, 
tornoufe <\ 11:colhe.r :· temendo o ti-
tio da terra,& comemodfe da vitto-. 
ria que Deos lhe dera, a qual també 
cuíl:ou aTiaz do fangue dos no11os. · 
E porém fuccedeo deíl:e_feito ,éj ven-· 
do elRey algúa da fua geme nobre 
~norta,& que os Mour~s que o h1e-
tiáo neíl:a rebelliãó contra n.ós, não 
~!ão parte pera o l~urár~m da no~a 

fugeiçáo, como lhe elles prom~tiâo: 
paílàdo efl;e dia, não tardarão mui~ 
tos que não mandalTe pedir paz a 
Lopo de Brito, com que as coufas 
da·quella· fortaleza_ ficaráo no eíl:ado 
da paz>como dantes e~~uão. 

C A P I TV LO VII. 

f Emquefedá notici~ df)cur-
fo dr;s tepqs nas partes do Ori-
ente que nauegf;/.mos, donde fe 
cauja o :;er4o (§ ir1:uerno aos 
naueg.4ntes,(5' dasfaas 111on~ 
fÕes. E como 'Diogo Lopezft 
partio de. Ormuz. onde inuer-
nou, paffendo per Mafcate? 
onde achou recado de hua ar-
mada que_aquelle anno parti-
r a dejle Reyno : e5 dali fe foi 
pera a lndia: f5 o que lhe foc-
cedeo no caminho,· (5'· t1fsi em 
<JJio com Melique rÀ.z.,. 

Tras efcreuemos 
f 

como o gouerna-
dor Diogo Lopez., 
de'Sequeira,por ra 
zão do inuerno q. 
começaua,em elle 

Caindo das portas do eíl:reim,perdera 
os batêis das naos da armada : & de 
Calayate fe fora inuernar a Onpllz, 

-fendo iíl:o na fim domes de Iunho. ' 
E porque a nós os que víuemos ne-
íl:as partes da Europa, par~cerá ~íl:ra
nho i_nuerno em taes mefes,& mui- · 
tas ·vezes ncil:a bifiaria tratta1n.os de 

moer-. 
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inuernarem as naos em Moçan1bi"-
que,quando vão,& qua,ndo vem, & 
:lsi o unas armadas noílas que defcoi: 
rcm per todos aqudles mares, dize-
mos inuernarem em tal parte,fendo 
1~os mefes do noífo verão, & rambé 
falamos per monçõcs,que faõ os ré.~ 
posem que lá nauegáó i parecenos 
b'em u~marmos hú pouco da manei~ 
ra dos tcmporaes daguellas partes 
do Orieme, poíl:o l1ne algúas vezes 
o tenhamos tocado. Pera gue aquel-
les que deíl:a· coufa não tem experi-
encia, por nós tenhão algúa noticia 
dellas: por não terem duuida na ma-
neira de noffa elocução, que vac cÕ-
forme a vfo dos naueg;intes daquel-
las partes,& iíl:o ferá conferindo os 
tempos q nellas curfaõ,com os deíl:a 
no11a Europa, & principalmente da 
cofta de Hef p::mha. Não diuídindo o 
c;urfo do anno , em quatro tempos, 
como gêralméte per todos he repar 
t.ido~ dando a cada quartel del1e feu 
proprio nome,mas falando em cur-
fo de nauegaçáo : na cofia d.a noíf.a 
Hefpanha de onze de Março até qua 
torze de Setrem bro, que faõ os dous 
Equinoc10s,chamamoslhe Verão, pe-
ra partir della & tornar a ella fem 
torméta algúa,porq ndl:e tempo an-
da o fol da Equinocial pera eíl:a par-
te do Norte éj nôs habitamos. E por 
que neíl:a noffa região, o mouiméto 
do fol caufa o curfo dos vétos,como 
fe verá em o primeiro liuro da no ffa 
Geographia, onde trattamos eJ.l:a 
materia maes precifamente: he cou-
fa mui regular neJ.l:es rodes, ventaré 
Noroeíl:es, Nortes, & Nordeí.ks, & 

- - --- ~ __,_ --' ·--
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no Inuerno os oppoGros a dl:es, & 
os outros a elles tranfuerfaes,ou col. 
lareracs/e venráo,he por accidéte:.& 
não per curfo de muitos dias. Na In •. 

, dia per.expericncia vemos g os ven-
tos não [e regulão .com o acceífo ou 
receffo do fol, per o inodo. 4 faz a-
cerca de nós: porg os mefes do·feil 
Vcráo,náo cÕL1em com os noffos a .. 
cerca. do nauegar,poíl:o q toda a tér ~ 
ra da Afia jaz dáqué da linha Equi-
nocial, comonôs eíl:amos. E ainda 

- na meftna cofia della,poito qlie efré 
em bum parallelo,ba rama differéça 
de hú tempo ao outro,que a Eú ~ba. 
má.o Inuerno,& a outro Verão.E vé.--
fe elte 1nodo,ou (por melhor dizer/ 
eíl:e curfo da riarureza a particulari-
zar tanto cõ feus offeitos,que f&mére 
húa ponta ou corouello de terrà,a q 
nós chamamos cabo,cuja diíl:ácia ás 
vezes be pouco ·maes que o com pri. 
méto de húa nao : em eíl:a nao che-
gando áquelle termo da ponta, q he 
diuífaõ, onde ella participa cle duas 
coíl:as contrarias, na vela dianteira 
dálhe o embate do vento contrario, 
& na trafcira vae á popa.E afsi como 
acha eíl:~s dous véros contrarias em 
hú lugar tão po11tual : afsi participa. '. 
de dous tempos,hú he Verão & ou ... 
tro Inuerno. E onde [e iíl:o muitas, 
vezes per os noífos experimenta, he 
no cabo Rofçalgare,como fe vio vin 
do Diogo Lopez do dlreito:cá erão 
já cõ elle tão grandes cerrações, qlle 
fe náo vião os nauios hús aos ou-. 
tros vjndo mui juntos, & fendo no -
mes de !unho.Dobrado o qLJal cabo · 
p~~ ~u~i pequen~; difta~~cia, ach~~t ) 

~ ~e~1~g 
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a reo-ião da outra co(b ,clara J ferena, 
-& c6 o fol tanto na força de fua quê , 
tura q .... da o-rande calrnarra não [e a 

' b fofiauáo as velas dos mafios. E em 
outro tépo qµé vê da coita de Cho-
rorn3ndel pera o Malabar com répo 
de~fáto, & mares groffos e] parece q 
queré comer o nauio : empdrelbádo 
ondeelle participa da outra linha da 
cofia tranfuerfal, ach:i (como dizê) 
calma borralho , & a contrario mo-

, do, indo da India pera Choroman-
del. Em tanto q hum mef mo .nauio 
( com-.o dÜferrios ) na vela da pr~ºª 
tem bú vemo géral , & na popa ou-
tro: & por a mef má maneira hél ou-
tras partes naquelle Oriéte,ond~ iíl:o 
acontece. ponde podemos ter quafi 

, ~ por regra "géral~ em as cofias mariti-
mas daquel1as regiões, maes ref pon-
cler o feu verão & inuerno ao curfo 

·dos vétos, g ao curfo do f ol: & efl:es 
vétos fe regqláo rnaes por razão dos 
golfaõs, eíl:rcitos do mar, pontas, & 

_,torturas que a terra faz , q por caufa 
particular do mefmo fol, pofio que 
delle depende a vniuerfal de tqdolos 
motos naturaes> pera entendimento 
da qual regra, neíl:e material exéplo 
fe pode-ver. O rayo do fol quando 
fere .direito dando na terra , aquelle 
primeiro aéto, fe'u he: peró quando 
o c?rpo da terra o impede que não 
paíle maes a baixo,torna rebater eíl:e , 
rayo ,& faz outro,ao l,Uodo q vemos 
pullar a.pella. A qual quando fae da 
m~o, quanto _cõ mayor . força dá no , 
c!lão,tãto maes alto pulla pera cima: 
donde podemos dizerq o mouimé-
Jo de cima pera baixo foi do bra~o 
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q a lan'çou ;& o debaixo ·pep cima, 
fez a terra com o rechaço de fua du-
reza. Afsi ndbs parte~ da India,o fol . 
ca ufa o mouimento dos ventos, pe-
ró quando dles corré· com aqudle 
curfo natural dos grande~ golfaós de 
mar daquelle Oriente,& vem dar cõ 
aquelle impero em algúa cofia da 
rerra,principalmétefe he montuofo, 
q os náo leixa paílàr auante : dia os 
torna rebater per outro rumo, com 
q de hú vento procedé dous,bú cau-
fado do fol como prima ca~fa, & ou 
tro do rebate da terra, & daqui vem 
di'lerem os mareantes alglias vezes: 
Efie vento não he gêral,mas embate 
da terra. E corno os ventos faõ o ef-
pirito exterior do mar,gue o mouea 
húa & a ou era parte,& a furia ou rn~ 
íidão delle faz o verão & inuemo aos 
nauegantes: acontece naquellas par-
tes, grandes differenças de tépos em 
hú tnef mo clima & para li elo. A de-
moíl:r_açáo da qual variação fazemos 
nos liurQs da noí!a Geographia, on-
de a olho por razão da pintura, da 
terra,fe verá fer mui regular eíl:e cur-
fo âo fol ; pofio que comparado o 
feu curfo ao ddla noífa regiáo,o aja-
mos por vario.O qual curfo de rodo 
anno, rambé como cá [e repane em 
quatro rép,os deVerão,Eíl:io,Auruno, 
& Inuerno, mas não táo diíl:anremé 
te como acerca de nós: por razão de 
terem o fol mui vizinho, principal-
n~ente nas terras que jazem entre os 
dous Tropices, éj em hum meÍrilo 
tépo muiras amores tem juntamérc 
frol, fruito verde,& outro maduro, 
& iH:o maes notaudméte 11as terras 

que 
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(iue jazen1 debaixo da ·linha. Verda- ten9o entre 6Tropi~o · & linf1a Eqtti.· 
d

1

e be qne as que jaú~ da Equin.ocial nocial,pqa podcré naurgar,bá'1i1aes 
pera d1:a noíla parte~ reguiarmeme _ meles de Verão,., que em outras par..: 
refpondem c'om. iLi:'i3 ·nonidades nos tes: porq comr:ça ~m Agofto, 8? -a-
me[es do tioffo Verão : hum . pouco ,cíba per todo Abril, & os outros foó 
rnaescedo ou rard~, fegúndo vemos do Inuerno. E per toda·a.cofia d~ 
qn a noffa Europa , nas terras q tem Melinge "1té M oçam bi·gue, nos me-
differença de rn

1
aes ou menç>s q@en- fes do fen Verão gêralmeftte venrão 

res . Porém acàca da nauegação ao Ldtes, Lefo orddh:s ,.q faó da entra-
noffo n1odo,tem (eis mefes de lnt1er~ da de Oütubro atê fim ·de Nfarço: OS -' 

110 & feis de Verão: 11ã.o em hum · do Inueri10 faõ os q falecê,& ventão 
proprio tépo, cá effa he a . differençá naquella paragem Oefies, Oefnon:> .... , · 
de que trattam.os. Porque o Inue~no eíl:es.E o Verão do cabo de·B9a. ef pe-. · -
daquelle eíl:re1co dõde Diogo Lopez rança, come~a no principio . de-Ia- . , 
fa'io,atê o cabo Guardafo & de Rof- J\eiro at~ quinze de Mayo: & venráo~ 
çalgate, q he a garganta delle : o feu Odl:es, Oefnoroíl:es , & algGs Sudu-· 
Verão ·começa em ~ettembro , & a- . eíl:es, que be. çraudfta no càbo, & no 
caba em Abril,~ os outros mefes feu Inuerno os contrarias ; Eíl:es faes 
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do annó faõ do Inuerno. Neíl:e Ve- tempos, ,por frrem gêracs pera naue .. 
rão ventáo regular & géralmente, gar a certa~;' partes & não a · ourras,1 

Lefte, LefnordeHe, que entráo pera comummente os mareantes noífos 
dentro do dl:reito : & no Inuerno conformandofe .com os daquelÍe O- . 

. Oeíl:es, OefnoroeHes,com.que faem 'riente, chanlãolhe monção : q quer . 
. àe ·dentro.E o Inuerno de Ormuz h~ dizer tempo pera ·na uegar pera tal 

como nefta cofl:a" de i-kfpanha, de parte. Dizem rarnben1 monção gr·a-
·Out'obro até fim de Feuere_iro: porq de, 1nonçã<? pequena: a grande be-t~ ' 
o lançaméto do, mar Parfeo, em, qqe po que curfa a mayor parte dds feis 
dh ilha jaz, per o rumo a q,os ma- mefes do Verão feu, &·a pequena a 
reames cbamáo Aloefnoroeíl:e, em menor. Poréj falando propriaméte, 
compritpenDo dé cento & cincoéra não he hum vénto tão contino, q.u.e 
leguoas J com as correhtes dos rios ·per todolos feis mefes curfe de hurn 
Eufrates & Tigre, & terra efcãp3da, rumo: mas vema ao modo q verno~ 
per que elles paífaõ, quando fe. já vé em a noffa coll:a de Hefpanha,gue o 
meter no mar, participa dos tem11os gêral; no cépo-do fcú Veráo (como-
do no(fo clima,& curfaó peraqudle diffemos) pêla mayGr 'parte curfaÕ · 
dlre,ito Noroeíl:es, Narres, &. Nor;.. . NoroeH:es, Nortes,& Nordc:íl:es.Po-
.dd\:es o maes do tempo deíl:es m.efes rêm.ueHes n1efes tamb<;m per algús 
do Inuerno, & os do Verão {àõ os q. dias ventáà Leuantes :lt'ê meyo dia: ·. 
falecem pera doze do 'anno.E na·co- & d~lle até o poer. do fol Ponentesi . 
fia <la ~l~dia porque fe vae já inc:ten:- a q chamarnos '(~ações do,.n1ar .' ror . 

' . · virem 
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vitem co~1 a· ·mar~, ix. de. n~ite vão -Lopez de Sampayà,qlle i'a pera fcruir 
bufcar a eíl:rella do t'.Jorte:, &. eíl;e .he outra nas ilha~ de Maldiua,Pero Lou_ 
o corfo narnrál da ·cófb de Bef pa- . renço de Mello , que auia de f;rr..er 
n ba. E pc:r a çontinu.a~áo de ~um húa viagem pera a China, Pedro 
r.urtio dürar em hús meles rúaes, que Paul-o 6.lho de Bartholomeu Floren"' 
~n-1 ourrns: dl:a du.ração de tempo, · tim,.Antonio d'Azenedo, & Andre ' 
fe chama monçá.o mayor, & . a de, Diaz alcaide de Lisboa~ que a.uia de 

· inenos menor."E como a de Ormuz feitorizar a compra de quanta pi-
per~ a India em em Agoíl:o: tanto q inenra aquelle an_no fe carrcgaffe pa. 

1 

v,ey-0 efre mes, Diogo Lopez que ali ra eíl:e Reyno, dom Diogo ·de Lima 
inuernoO, ( t:omq .diif~mos) [e ef pe- . filho de dom Ioão de Lima Bifcon. 
dio d'elRey; l.eixando algúas·· coufas âe·de Villa-noua 'da Cerneira. Parti-
or~enadas na êidade, pera bem da da eíl:a frota do·pÓrto de Lisboa, pe~ 
f.az..enda delle Rey, qu~ forão caufa ró que·os tempos queleuou fezeráo 
do d~mno,que a diante veremos. Par que hús chegaífem, prime~ro q1Je ou-
ti<lG cõ foa fr_pra, c~1ego.u a Calayáre, rros em diuerfas partes, todos foráo 
O:nde lei:xára fo.rge d'AllYoquerque a faluameeto.1'-{a.qual viagem a Rui 

.. • tom a fwra das naos : & achou ali . Vaz Pereir'l -'a cÕteceo hum inaraui-
f:-Iiernnymo d~ Souíà com feus c0- Ihofo cafo, & de grão perigo; em hú 
panbeitos, «~ '(.co~no arras p.iíTemos) · galeão em que 1a: porque paílado o 
milagrofar'!1e.nte Deos os faluou 9os . cabo de Boa-efp~rança, indo.húa noi 
trabalb0s & perig-0 que pa!faráo, aos te com todalas velas metidas, fubi~ 
quaes prouto fogundo foas necefsi- 1 t~menre eA:euc: quedo, como fe ea- · . 
. <lades. E a·Lllte que fe dali pattiíl'e,che- calhara em alglia cabeça de area, & 
gou Rui Vaz Pereira filbo baíl:ardo por enca.lhado o ouueráo todos, fe .. 
de Ioão. Roíz Pereira fenhor de Ba- · gundo o rojo grande que fez.E aco-· 

, fio: o qual pan!o deite Reyno por d indo logc;> á bomba, pera ver fe a~ · 
capitão de :bum galeão,' ~m corri~ brira & fazia aguoa, & tambem aos 
panhia da frota de noue velas que el- prnm_os lançandoos ~e húà ~ .de 
Rey dom Manuel aquelle anno de ourra parte : acharão qu~ o galeão 
quinhentos & vinte. mãdou á India, nadaua, & que queni os detinha ~ra 
capitáo mór ~orge de Brito filho de hum rnonfiro do-mar. O qu~l jazia 
Ioão de Brito.O qual 'ia fazer húa for pegado na quilha do galeão penado 
taleza em ~s ilhas de Malµco: ~os o compriméto delle, fendo de vinte 
outros ·capiráes eráo elle Rui Vaz; Pe & hú rumos, que: faõ cento & cinco 

_ ' reira, La.pp d' Azeuedo filho ~e Ru'j · palmos,& cõ o rabo retinha o lem.e; 
Gomez d'Azeuedo, Gafpar <da .Silua & cõ as azas ou perpetanas.abra.çana 
filho ·de Diogo Gomez Ha Si.lua, que os dous coH~ados :·de rpaneira ;que 
i'a pera feruir de húa fonaleza , .que . c.hegau~o até mefa da guarnição, &: 
~l!ley mat11.daua ~aze~ em Chaul,,Pero , algüs 'dos noffos lh~ . tocarão ·com 

_J · · a mão~ 
,r . 
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a 111a'.o. A cabeça do quaI)q foi· a der- . & chegadà a Moçãhiquê~ por nelle , 
radcira cónfo que dle h10Hrou, frrja ·achar noua que o Goaemador Dio-
do tamanho de húa "pi-pa, & junto .go Lopez inuernaua em. Ormuz: 
cldla tin ba hlias rrom bas, per que ef- : i"eixand? a derrota da ~n0ia , quiz ir .. 
piraLia,,lançat:_do mayor ~fi)adana de- bufcalo, ,1Jorque leuaua hú~ via· das 
aguoa, que hua Balea : a qual · coufa , cartas que lhe elRey e_fçreµ1a. Per as 
130mo era mui npua, & nunca vifla qnaes & per o 1ne[mo Rui Yaz fom-
d.oú1oíkls, fez nelles tão grande eí- be das ;naos_, que agudle ~nno !ão 
p:mt~~ & _maes por_ [er_ d_e noite, q'ue pe~a a carga: as quaes lhe derão grão 
Ibe nao lcixaua bem·d1mfar a figu.ra c.u1dado_ por·caufa da_s outras da ar- _ 
ddlc moníl:ro, que algús ouueráo mada de Iorge d'Alboqoerque , que 
fer dpirito mao, que os vinha çoço- faziáo grande nu.mero) & não fabi~ 
brar. O urros qucrendolhe fazer arre. fc p~Jeria aqer tanta ef pecearia ·,que 
meffo de lanças,fifgas,& arpões, pera podeffe auer carga pera toda·s . E pa"'." 
0 fazer mudar auendo fer algú peixe, rece que o e[pirito lhe dizia o q efte 
não o confentio o capitão : porque anno auia de fucceder fobre l carga 
com a foria da d9r ao eípedirfe não del1a efpecea'riá: porque- mandandCii. 
~oçobràíle o galeão.Finalmente def- · elRey a Andre Diaz por feitor · deita.· 
pois de muitàs duuidas per e[ paço de carga, pqr fer bom é gue fabia.hé oS: ·~ • . 
hum quarto de ho~a qde efteueráo n~go"Cios da com.pra· & carregação 
"11eíl:e temor, veyo o capdlão da nao, da pimenta, por cil:ar moitô"tépo em 
que o.efconjurou, & com algús ex- Cochij feruindo de éfcriuão da feito-1 

orcifmos elle abaixou às prepetanas, ria, ou q foíle por os officiaes q en-
& efpediofe per baixo, frm fazer tão lá eH:auáo tomaré por· injuria ir.· 
maes que refpirar grande quantidade deíl:e Reyno peffo~ {ômente áqúelle T. .. 
de aguoa per as trombas: _& fegundo neo-oc~o,em g parecia ter e!Rey'.def-
d1ziáo algGs mareantes,,era peixe Só- co~6anÇa ddles,ot1 que ~ndrc Diaz 
breiro,. chamado a(si per elles, pqr a~ não tcue refpeito á bondade da pimé 
uer hü no m·ar mui grande,que fobre ~a, fômente à carregar m~ita: foi to~ 
a refia tem búa cubenura a efte mo- da a gae elle trouxe ·rão verde, & , 
do. E delles crão lembrados andar maíi:abada, & falecida' em pefo; que 
outro ~al (ainda que ''náo tão grãde) · algúas naos quebrarão a trin~a, .8:: -.. 
na paragem da villa Atougia: o qual quarenta,a feífenta & a fetteta por ce 
·m-etia a ·cabeça dentro nas barcas;que to, & outras maes de céto por céto-. 
l'áô~t . pe[car, por t~mar homés,com Porque au-endo trinta & rres a.nnos 
qtle tinha çoçobrado já duas: & de ' que 1fro paffou; ·ainda hoje na cafa · 
maneira a(fom,brou a crente, que L1.áo , da India em Lisb~a,, que nós feitori .. 
ónfauão ir ·pcCcar, ~tê que orações_& zamos, eH:áo -pay9es cl)eyos.' della:_ 
preces do pouo o trouxerão morto tão mafcabada, que parece auer ain- · 
~ cofraJ\ui ~~z paQ~do :fte perigó, ·da de cufi~r d!~~~i~o !an~ªla ao 
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tnar: em queJ~· tem ·perdido grã°. as prefas q pode!fe. Peró como Dia. 
foma de dinheiro. Alem deíl:e nego:- go Lopez file[ pois que efp~dio Diogo 
· Gio da ~árga da efpe.cearià, ~fsi pela Fe_rnandez, fe deteue pouco, logo o 
ãi:mada de Iorge d'Alboquerque,co-· alca~1ço~, & juntamente com ~oda 
n10 na de_Iorge de Brito daqudle an- a frota feguio foa viagem: a qual in-

. no: mandaua elRey muitas coutas a · do junto da coita de Djo, acharão 
Diooo Lopez, fegundo via po~ fuas húa mtii .gra1~de & poderofa nao·, q 

' carta~, que ll~e dauáo grande 'cuida- confiada na muita gente & rtelha-
. do: vendo concorrerem · tantas em ria q leuaua, fe quiz defender a do~s 

hum tempo, pera que·lhe comiinha nauios peguenos, q por fer~rri leues 
tntlita geme àe a1m.as, mu_itas naos, de vela., forão os primeiros que lhe 
& grande numero de mareantes, & chegarão. Mas como dl~ era altero. 
munições. Cá elRey queria g·ue fe fa,& elles lhe ficauáq muito a b?ixo 
fezeffe húa fortaleza em Maluco,-ou- da mareagem ·'o maes danno e] lhe 
-ti'a em C~'átnatra, outra na·s ilhas dç_ poderão fazer, em perpaífando ao 
Maldiua, outra em Chaul, & que . longo do co&d.o della: foi de. cima 

· emraíle nô dheito, & trabalhaíTe ~a gauea laJ1çarlhe àlgúas panellas de 
p0t tornar Dio, onde rà111betn fe_ poluora fo~re a ponte que leuaua, as 

• zeffe <;>utra fortaleza, & que ~maq- ,.quaes farão queimar muitosrviouros 
dáífe á China, & defcobriífe as ilhas q vinhão de baixo. E com tod.o dl:e 
do buro, & a outras partes : .ctli- da11no pola tnuita aitelharia que tra• 
dar nas quaes coufa.s canfaua o eC. zia, & gente bem armada, os_mrnios 
pitito,quáto maes poelas em effeito. fe não podião rnelhorar:atê quevéyo 
E porqua1ito a'etn que elRey então · Rui Vaz Pereira .com~ feu galeão, 
tnaes apertam1 queelleDiogo Lopez em que leuaua trezen'tos homésJque 
cometdfe,era fazer· húa fortaleza em a ferrarão , & entrando ás lançadas 
á cidade Dio per vontade d' elRey de com elles' começarão algús Mou-
C?mbaya &. de Melique Az capitão ros com temor do ferro lançar[eá 
& fenhor della, & quando o não có . aguoa. Andando já os no[os como 
fentiíie, a tomaíie per força àe ar. fenhores da nao bufcando o esbulho 

. lnas, & a· capitanià da fortaleza deífe della: hús dizem que ~oi obra dos 
.. a Diógo Fernandez de Beja, _de que Mouro~,outrós defafire de faifcas do 
já leuau~ aluaráfeu: logo dali quiz fogo que os nauios lançar.áo,que fo-
dle Diogo Lopez tentar eíl:e cafo, ráo dar ~m jarras que tr~z!áo· poluo
mandando o mefmo Diogo Fe~nan - ra, com qu·e a nao lançando as cu-
àez co~ tres velas diante que 0 foífe berras pera o ar, fe foi ao fundo, on-

1 efperar a ponta de Dio: a qual gêral- . de morrerão álgús dos noífos, entre 
mente vão demandar as naos , que os quaes foi o contramdhç: . Diogo 
vão do eftreito deMecha,& de toda Lopez quando c4egou á nao, & não 
~-'~ªª . d~· Ara~ia,· pe!a ne!1.a~ fa·~e~ ~i~ ddla maes qu~ hús poucos de 

. Mouros 
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Mouros n1eyos affados. do fogo, os Cambay..a dar lugar, 'pera fe ali fa·ler 
qúa~s os noífos batfis andarão to- húa fortaleza ell? _modo de feitoria, 
manllo,& Coube dos mefmos Mou- cm gue dle N1el1que Az moíl:raua 
ros que por razão das panellas de ter muito corn:ent~menro ( paíl:ó q 
polüora,c.1ue ll~e os nauio_s lal'lçaráo,. fo ~fobia quanto _elk trabalhara 9u.e. 
fora á nao queimada: afs1 por a per- nao ouueífe effe1to) : mandou D10-
da:della, como por ferem caufa de go Lopez tentar a Mdique Az per 
os noílos·que entrarão dentro, fica- elle Fernáo J\1artíz ddl:e cafo: trazé-
rem queimados,m~ndou pr~nder os dolhe á memori'a quanta palaura el-· 
capitães dos nauíos, & tambem por le & elRey de Cambaya já fobre i!Io 
dar melhor cor ao que ef peraua fa_ tinbão dada, & .que importaua a bé 
zer chegando a Dio,como fez. E foi delle Melique Az eíl:ar ah aquella ca. 
mandalos ç:m prefente a Mdíque Az fa : porque defpois que elle Fernão 
frnhor delle dizendoi: como topára Martíz feitorizaua as coufas d' elRey 
aquellles [eus hofpedes, que vinhão . feu fenhor naquella cidade, elle Me ... 
pera fua caía, & que fe :iáo'táo mal ligue Az nefl:e tratto tinha recebido 
trattados,fora por foa culpa,f'or náo muito proueito. E porque de húa & 
<]Uererem amainará bandeira d' el- de outra parte [e palfarão muitos re-
Rey de Portugal feu fenhor,& Cobre. cados,que t_udo eráo palauras defata-
i(fo elles meíinos poferáo fogo á das,por as cautellas que cadahum ti-
nao,com que ficarão naqudle eíl:a- nba em não defcobrir nellas fua ten-
do: àos quaes ainda elle mandára ção,principalmente Diogo Lopez,a. 
[alua~ que fe náo afogaífem, como quemdRey aquelle anno efcreuia, 
lhe elles dirião,& eíl:~ bem lhe feze- que quando lhe ·não deíf e Melique 
ra por atnor dclle. Melique Az co- Az lugar dç fortaleza, trabalhaífe 
mo era prudente, lançou o feito a por tornar a cidade: não lhe que-
termos de paço, refpondendo : que ria elle molhar ter muita .fede da 
ainda aguelles Mouros 1áo pouco af- negocio, polo fegurar de a não for-
fados pera o que n1ereciáo, pois fo- talecer maes, em quanto fe elle fa 
rão tão mal enfinados, que em ven- fazer preíl:es a Cocbij, pera_ vir fo-
do fua [enhoria,náo fe vinhão lançar bre ella com armada poderofa, co .. 

ra feus pés. Paífados eíl:es primeiros mo lhe elRey mandaoa que a con1e. 
recados, Fernão M:iníz Euangelho, tdie. E o ·em que dle Melique Az fe 
que ali eíl:aua por feitor em Dio já refumio acerca daquclle requirimé-
do répo de Affonfo d' Alboquergue ·co de Diogo Lopez.foi que por auer 
(como a tras efcreuemos) veyo ver já muitos an.nos que per Affonf~ 
Diogo Lopez, per o qual foube do d' Alboquerque fora requirido a d-
eíl:ado da cidade. E pelas praticas q Rey de Cambaya, & niffo fe não 
defl:e re;11po de Affonfo d'Alboquer folara maes,era neceífario elle Diogo. 
que erao paífadas,. f~~~e ~lRey d~ L~pez n:ianda~lhe .f en em,baixJdbor 

O -fo rc 
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Jobre iffo:& q elle MeliqueAz daria 
1ogo ordem como partiffc dali:& a ... 
uida a vontade d'elRey, na fua pon-
co auia que fntr, porL]Ue fempre e-
'fieuera prefies pera o fernir. Finalmé 
te Diogo Lopez, por não mofirar a 
Mel iquc Az gue de propofito vinha 
_áquelle porto de Dio a eHé r~egocio, . 
·& tem bem polo fegurar,diíle que da 
India mandaria aqudle recado a el-
Rey, porque então abaíl:aua faber a 
boa vontade delle Melique Az, mo-
firandofe muito contente delle. E 
àquelles dias que fe ali derei.1e, veyo 
_ter com elle Gaípar da Silua capitão 
âa nao Nazaré, gu~ foi húa das maes 
fermofas ddle Reyno, em queelle 
leoaua quatrocentos homés, o qual 
tambem com noua que podia achar 
Diogo Lopez naqqella p~rag~m ,fez 
o camin ho de Rui Vaz Pereira, que 
ho feu galeão leuaua trezentos ho. 
1nés : & fcgundo toda efia gente 1a 
frefca do Reyno & bem defpofia,cõ 
ella & cõ mil & quinhentos homés 
que Diogo topez trazia nas outras 
naos, bem fe podera tomar a cidade 
Dio. Cá frgundo fe defpois foube, 
dia efiaua mui pobre de géte dlran-
geira,de qne Mehque Az fem pre fez 
maes cabedal, que dos naturaes Gu-
zarates-,por fer géte fraca:& a eíl:ran-
gcira em q elle cõfiaua,erão Mouros 
Arabios, Turcos, Par[eos,& Rumes, 
que naturalmente todos nos tinhão 
odio, por lhe termos tornada aquel-

C:Qm a enrrada que Diogo· Lopez (ez 
no dheito,& maes inuernar aquelle 
anno em Ormuz, & Iorge d, Alho~ 
querqUe em Calayare : não 'ou farão 
as naos do eH:reito de Mecha vir a~ 

• 1 

quellc anno a DioJ & aqudla q Rui 
Vaz aferroo, ouue o fim q di!Temos. 
Afsi que com desfalecimento de gé~ 
te,& melicadorias que dlas naos tra-
ziáo,que tambem he nenio da guer-
ra: eíl:aua a cidade pobre,& Meliqm: 
Az aífombrado. Peró como . era fa.., 
gaz,có_trafazja as coufas de maneira, 
que ninguem lhe femia necefsidade,. 
nem defconfiança: & nagudles dias 
q Diogo Lopez ali eHe1,.1 e, fez vir tá-
ca gente da terra com mantimentos 
& coufas de refrefco, q mandou em· 
abaíl:ança a toda noíla armada, qtle 
com o muito pouo, q vinha das al-
deas a trazer efias cou!às, náo fe po-
dião reuol_uer pelas ruas da cidade.' E 
inda pera contentar a todos, não [ô_ 
mente a Diogo Lopez,mas a rodo o 
capirão mandou peças de prefente, 
& per derradeiro como homem fe-
guro, & que fe não vigiaua de nós, . 
mandou dizer a Diogo Lopez ; que 
lhe differáo que nagudla nao q ali 
então chegara de Portugal, vinhão 
~lgúas molheres, ql1e lhe beijaria as 
máos mandarihe moíl:rar húa, porq 
defejaua ver as femeas q parião ho-
L'nés tão caualleiros & gentis homés, 
corno eráo os Portuguefos. Diogo 
Lopez alem das pe~as que lhe també 
enuiou em retorno das fuas, man-
doulbe moH:rar húa molher Mou-
rifca e] ali vinha cafada per o rncfmo 
feu marido,& po~o q era molher de 

la nauegação, & rnaes eráo ·homés 
animofos,& mui aíl:ucioíos nas cou-
fas da guerra,& fobre iíio mui offen-
~id~s de noífas armadas~ E porqu~ 

bom 
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bom parecer, em ã vendo Meliqne 
Az era cão difcreto 'que di11e : Não 
he eH:a a éj pare Portugues, & qua~
do lhe diílerão de que nação era,ref-
pondeo : que bem parecia for da li-
nhagem daque~la gente Arabia.D~f- , 
pois que fe Diogo Lopez efped10 
delle, & parti o pera a Indía ,fjcando 
ali Raphael Pereíl:rello com fama de 
carregar a fua nao de roupa pera le-
uar a Malaca, onde elle efperaua ir, 
, 0 mo veremos,pera ndl:e tempo· el-
le ·poder notar bem as forças & en-
tradas daqudla cidade,, pera Diogo 
Lopez vir fobr~ e1l;i, como lhe el-
Rey nas cartas 1daquelle anno man-
daua: acerto_u qu~ entre:; algúas cou-
fas que Raphael Pc:reíl:rello mandou 
a Melique Az de prefente (pera com 
maes facilidade poder fazer frus ne-
gocios) ir hum panno de armar de 
figuras, O · qual em fo abrindo, que 
Melique Az· vio as figuras das mo-
lheres, diífe aos que eH:auáo preferi .. 
tes:Eíl:as faõ as molheres qu~ pare1n 
os Portugue[es, & não tlll.. c::fpanto. 
agora da cauallaria & parecerdelles, 
pois procedem deíl:a_s. 

, .. - , CAPITVLO VIU. 

5' (omo <J)iogo Lopez. de Sequei 
.:. radefPoi~ lj dejpacho~ as naos, 

·. q q anno de quinhetos (§ q)Ín-
, f ~ ruierão cÕ carga- de eJPecea-

. ~ia pera e.fte Reyn.o, fez. hua 
. . ·groj[a armada, nn q foi per a 
· ,'.Dio com tenpão de fa{er ahi 
·~ rhúa f ort ale z.;a." -

IJ
-Togo Lopez de Sequeira 

tanro que chegou a Goa, 
~}~ proui9a~ algúas. coufas 
~ neceílanas ao gouerno 

da c'idade, principalmente as terras 
firmes que achou,que Rui de Mello 
tinha tomado, pela m~neira q'ue ~ 
rras efcreuemos: paffoufe a Cochij a 
dar auiamento á carga das naos, que 
aquelle anno auiáo de vir com e[ pc-
cearia pera eíl:e Reyno, & afsi orde-
nar as coufas neceífarias, pera com 
búa poderofa arruada tornar fobre 
Dio, como -lhe elRey mand?ua. E 
porque da frota gue Jorge d'Albo-
querque letlou, q inucrnou em Mo-

. çambique, ficarão na India muitas 
naos, que com as daquelle prefente 
anno da armada de Iorge de Brito 
fazia hum grande numero pera to-' 
dós tomarem com ef pecearia : dcf.:. 
pachou fômente aquellas-a que po~ 
de dar carga, de que veyo por capi-· 
tão môr Antonio de Saldanha, que 
chegou a eíl:e Reyno a faluamento. 
E as outras ficarão pera ir com elle 
ao feiro de D10, & por eíl:a caufa, & 
lhe elRey mandar que foífe o maes 
poderofarnente que pode.íle, rete~e 
toclolos capitães que :ião ordenados 
pera aquellas partes de Malaca, c01n 
fundamento que acabado eíl:e nego-
cio,os efpediria, comd fez: & íegíi-
do o que defpois fuccedeo, per-vc111-

eura lhe fora maes proueitofo ir ao 
mefmo feito Cem elles, que leualos 
em fua co.tnpanhia, como fe verá • 
?v1elique Az como não e~udaua ·em 
outra coufa fenão em fe vigiar de 
11ós,& fobr~ iífo trazi~ grãdes dpias! 

O z. tanto · 
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1 tãí1to que foube dos grandes appara-

tos que Diogo Lopez fozüt: (aindJ q 
a fuma delles erão pera tornar ao e-
fireito do mar Roxo fazer húa for-
taleza)m~mdou hum Mouro pen;io. 
me Camallo viíitar Diogo Lopez 
~om hú preféce.Lcuando p:r iníl:ru~ 
ção que def pois q o ~iíitaíle , da lua 
parte,& lhe deífe º· prefente,fe leixaf 
fê andar de vagar ef preitando o que 
dle fazia : & neíl:e tempo como de 
{eu lhe diíldfe que elle Melique Az 
eflaua efperando q mandaíle algúà 
peífoa a elRey de Ca1i1baya fobre a 
cafa de feitoria q queria fazer, como 
com dle affemára, porque fegundo 
.elle Camallo tinha entédido de Me-
lique·Az, em chegando não aueria 
nrniro gue fazer neíl:e negocio.E def-
pois q eíl:e Mouro per tal modo ten 
toll Diogo Lopez, p~r.q fentia nelle 
que o não queria de[pachar,fendo e-
fl:a a c::oufa ·q dle maes defejaua,pera 
melhor notar tudo o que elle fazia, .. 
de que logo auifaua Me ligue Az:dií~ 
felhe hú dia que tinha cartas de Me--: 
ligue Az feu fenhor, que fe foife o 
maes prdl:es qite podeífe, ~ q ram. 
bem lhe efcreuia que-qu~nro a cafa 
<la feitoria que elle capitão môr de-
fejaua ter etn Dia, que elle Meli'que 
Az tinha cartas da corte d' elRey de 
Cambay,a, em que lhe efcreuiáó aL 
gús feus i·a}Iligos,aquem dle Nklique 
Az tinha encomédado eíl:e negocio 
.da cafa,que elRey Je Cambaya não 
.leixaua de dar eíl:a licença fôment e 
por efpera1:que elle Diogo Lopez lha 
n1a-ndaífe pedir. ~de: feu cõfelho 
~!!em deuia logo fazer, · por fer ~o ufa . 

' • l, 

ghal a t~dol.os principes quereremfe 
rogados,ao n1odo. das molhercs:po-

. íl:o que muito ddejem fazer a me[_ 
. ma càufa. E pois que eíl:e negocio 

dl:aua em tal eíl:ado, a elle Camallo 
lhe parecia,& a!Si lho dcreuia feu fe_ 
nhor Mdique Az que lho diffeffe, q 
elle Diógo Lopez deuia mandar al. · 
gum capir:io com naos, munições, 
& ofEciaes páa logo poer mão á o-
bra: por não fe perder tempo "m 
irem & virem recadós. Diogo· Lo~ 
pez airida que não entendia naqud-
le tempo todos ·eíl:es artificios 

1de 
Melique Az, o que então tilcançou 
delles era: que.de an'ombrado da ar~ 
mada qu·e lhe d1ziáo que dle faziaJ 
lhe mandaua . aconfelhar que man-
daffe lá hum capitão,porq dle Dio-
go Lopez deíifiiffe do que ordenaua, 
com ·que poderia poer ·o peito em 
terra,& tomar a cidade que elle Me-
lique · Az ·receaua, o que náo podia 
fazer qualquer outro capitão, q elle 
lá mandaffe: & 'por o m:ies affom .. 
brar, entretinha a Camallo,. porque 
viíTe o grande apparato da armada, 
& Camallo não andaua olhando o.u. 
tra coufà. Finalmente vindo o tem-
po em que podia partir, elle fc pos 
em caminho com húa frota dequa .. 
renta · & oitô vdas, erüre na os, gã"." 
leões, galês, foíl:as,barganrijs,& 9u: 
tros nauios de remo : a qual frota 
foi _a mayor que aré aquelle tempo 
fe ajumára naqoellas pártes, os ca .. · 
pitáes da qual erão eítes, dom Alei-
xo de Menefes, dom Ioão de LiL\ia, 
Iorge d'Alboquerque, .Antonio de 
Briro,Fernão Gomez de Lemos,,~n-

tomo 
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t6nio de·Lémos feu inn~ojChriíl:o- .toda· a frota. Nô qual lugar Diogo '-
uáo desa., Francifco de M~ndoça, Paez, .que eíl:aua por feitor erp Çha .. 
·Andre de Sou la Cbichorro, d~ Ior- ul,lbe.crouie·toda a prnuifaõ de má-
ge de Menefcs , .. :Miguel de Moura, timentos, gue lhe Diogo Lopez ti-
Lopo d' Azeuedo, . Hiernnymo de nba nJandado fazer preíl:es pera a-
Soufa, Antonio Ferreira·, Franci[co quella viagem. E recebidos os man-
Pere.ira de BerredojF.ran~ifco de Sou- cimentos, denunciou a todos os ca .. "' . 
fa Tauares,Pero Lou~enço de Mel~o, ' pitães a tenÇ~o d~elRey dom M~u1U• 
Francifco de Mendoça de Murçà,Si- , e~fobre aquella-ida foa,que er~ -man-
máo Sodré,Diogo Ferna~1dez de,Be- darlhe que n'aqudln cida4e Dio fe ... 
ja, Raphael Caranho, Raphael Per~ zcíle ~úa forraleza ·= & qua.ndo Me-
efhello, Pero da Sil,ua, Chriíl:ouáo lique Az lhe não· quifeffe dar lu.gar · 
Correa, Nuno Fernandez d, Mace- · pera iíl'Ç,,que entáo a tom,affe elle per 
do,Anronio. Rapofo,Rui Vaz Perei- força de armas, polo muito que irn-
ra,Anror~i·o de Brito de S~ufa,An~o· porraua ao dlaCio da. India fer fei~ 
nio Correa ,Aires Correa teu irmão, ta naquelle lugar·, por euitar.fer ª"" 
Gonçalo Pereira,Chtiíl:ouáo fofarte, quella cidade Dio húa acolheit::J. de 
. Francifco de Mello Gallego, Duarte, qiJantos Turcos, Ara.bios,& Ru_mes 
d' Afon[eca, Andre Diaz alc;aide de !ão áquellas paJtes. E PC!rque .alem 
Lisboa,'Dio'go Pereira,Garpar Dou- . de elRey dom Manuel.enGomendar 
td, Aluaro d' Almada, Gonçalo de a elle Diogo Lopez, que trabalhaífe 
Loule,Paµlo Machado, Tbome Ro- muito, per ç·o~olo~ mqdos que a for-. 
driguez.lAires Diaz,Lourenço Godi~ taleza ~e feze!Ie aat.e per võtade d'el-
nho 6 Pireuinha,. Pero Gomez de Rey de Cãbaya & de Melique Az;q: 
Sequeira Malabar, Ioáo Fernandez , per força de armas, & o ~ouro Ga- . 
Malabar, o Panical de Cochij, que mallo por parte do m_efmo- Meliqm~ 
defpois deíl:a vinda fe fez Cbriíl:áo, Az (como ora diílernbs ) lhe dizia 
Malu . Mocadam dos Canarijs de: que mandsffe algúa peífoa a elRc:y ' 

·Goa, que tar~1bem fe fez Chriíl:áo, de Cambaya, por quão facilmente 
& ora ha nome Manuel d' A cunha. auia de cbnce_der naquella foi:taleia, _, 
Na .qual frota 'iáo até rres mill1omés · & q baíl:aua 1nandar a i!To ht.l!'Jl ca-
fortugudes, & oitocentos Mala·ba . pirão có algúa -gente & mú~1içÕe!t, -
-tes,&; Canarijs de ~a(xo do gouerno · pera em vindo o recado~ fe pperent ..... 
~os capitães Gentios d~ ter~a q no- - logo mãos á 'obra : affentou Diogõ· 
mear?os. Seguindo Diogo Lope:: Lopez_ no confelho q teue com d; 
fua vi;:lgem com eíl:a_grande frota,foi capitáes,demandar·diante dó A!eioco · 
~mar o rio Banda éínco leguoas á- · cá aré vinte velas entre grádes & pe- _ 
-quem. de Chaul : porqu~ como he · que~1as,pera tentar a tenção de Melí-
crio la~go, & fem banco algú na bar- gue Az, quaG:peJo n1odoque o ell~ 
J'~1,podia ~eq~ro Ce1-? perigo agafalh~~ roa~d~ra ~ª~onfdhar ·per feu cr!a
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- Çan1allo~ p.õr mofJrir que naqudle ninha muito a (ua h01Íra mandalo 
11q;oc_i o em tudo queria . fognir feu . diante. Porq fe era v,erdàde o q. Di~-
12õídho. Porq~e quando elle.Diogo go Lopez dizia, que lhe Melique Az 
Lopez cbegaílt,o pocler"maes cnlpar, m.and.aua dizer quão fac1hn~te fe po 
fc fezdie, o contrario dc.q acoJ1[elba- dia ÍL!1pct~âr aguella licença d'elRe;y 
:na: & q a voz da outra frota q comr de Cambaya:per ventura dlada dlà 
dle ficaiJa,feria Gera peraürm uz,por materia rão ddi1oíl:a ua võtade cI' el-
·elf e cõ grande infl:ài1cia fer chamado 1 Rey,& delle Mel.fque Az, q em elle 
pór elRey, ,que lhe fo1fe .dar·vingãça vendó dom Alei~o cõ aqueila fro~a, 
d'elRey ~1ocrim, éj pór elle gouer- , ou por v~t~de d'dRey & délle Me. 
riaUJ'{} ifha Baharé,o qual'e_íl:aua me- ' 'lique Az,éj em elle vendo dó ,Aleixo-
yo leuantadó,,~ não lhe 'queria aco.. cõ aquella fror:a, oa por vonrade,ou 
·dir cõ os rendimétos. E poi· ifio paf.- por térq.or, aca~Jriâ logo ru-do,de ma 
·Íar a[si em . ve(dade do leoant?'méco neira gue quando elle Diogo i~pez 

. deíle Mouro,& requiriméro d'elRey chegaffe,iria ( c'?mo dizi;io) ao arar 
· de ·orm.uz,.& fer já fabido em Cam . das fendas, & ficaria _dom Aleixo· 
-baya,pofo vizinhanÇa & cõmunica~ com a hotúa ~Jquellé feito, . Diogo 

. · , · · çao q hum Rçyno tem co.m outro: . Lopez como lhe tocàrão neíl:a, par~ 
-podiafe b.em <lifsimular o inaes que te da honra do cafo,parece que ore-
elle .i·a fazer. E.querendo elle Diogo n1oueo de .marieira1 que não lhe Ie .. , 
Lopez. mandar . o Mouro Camallo uou dom .Aleix?, maes que hmn dia 

. em cõpanhia de dom-Alêixo~não foi fôrriente. No qual dia não era·rnaes 
achado,&' foube éj á fuà parrida de · feito (por /Meliq'líe Az. h~ô fer ria 

·Goa com tod
1
a afrota,fogir.a ~m húa . cidade) que· terem entrado dentro 

fufia : o~ deu má. fof peita a Diogo nell~ Pero Lourenço de Mello capi..: 
·Lopez, parecendolhe q não iefpon- rãó de búa nao : & Iorge Diaz Ca;-
rhão fo~s palauras & confelh<;>s com · bi·al, hú caualleiro• qlie ~fndára mui-
º ~él:o · da fogida. fonalmenté çlle fe to remp9 em Iralia . 'nas guc'rras de 
parú.o dali cõ toda fua frota,& tanto Napoles ·,com Q grãc: capitão Gon-

·~ foi na paragé da pon~a de Damam~ çalo Fen1andez, donde trouxe hon-
clohde fe póde a.traueífar de lugar rado t1on1e-de fritps que lá fez. Aos 
.ma~s ,peno .á enfeada de Cambaya · quaes Diogo Lopez encomendou q· 
,pera Qio,efpedjO"dõ Aleixo:ficando tanto que dom Aleixo cbegaf1e, em 

- Diog0. Lopez cõ toda a ma~s frota habito ç{e m~uinhdros fofldn den-
htJm pouco de vagar,por dar e[paço trp á cida~e, como' '3 .~1e t'áo pedir al.,. 
ao cj ~fo111 Aleixbiaui~ de_ fazer. M1s gum mantimento ao. feitor Fernão 
como neílas coufas fempre fe ~eh~. · Mattíz: & qu1e notafk1nbem a en-
húa pouca de enueja: qizem q,parri-' ttada do riQ, & do modo q~e Me~ . 
do, dá Aleixo: nãofálec,eo .quem fe_ li que Az tinha prouida a defeof~Q 
~efl~ crer a Diogo Lopez q üão con:;, da éidade. . · · 1 
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r~quiri·mehto . aÍgúâ' pe.{foa. Cá efl:a · 
foa ida fora defpois que foubera qu"e 
d~e Di·ogo Lopez partira e.ó aqudla 

fJ (omo"Diogo Lopez. de Sequei grandC'. frota, & que o.Mol!ro ca ... 
. · .ra· comjitaft·ota chegoM/cGre mallo,que lá andauane~sengan,os, 

4 cidade <JJio,çnde.não fez..[ ar auia pollcos dias quê cheg~ra,, & 19:... ;· 
.taÍe{v'l, (5 a cauJ-iporque_,(5' go fe partira em hufca ddk: &:po:... 

lo que .dle conrou a Melique Saca 
, comofo~ inuernar r;1- Ormu~, · féu 6.lbo que ali"dbt1a, & a feus t:a·~ 
eJP~d1ndo . os capitÃes q·1~o or7 pitáes,:i cicfade ardia afSi no mar ·~o-,. , 

.. denados pera as pa~tes de~a mo na ter~ã; prouertcld· toda patl!e 
/;tCf!, os quaes f cr':'o. e?J'J copa'- per onde podia fet entrada. A fogú- · ·' 
nhià dedam ·Aleixo de }\,fe- · da coufa, em ,que tainbêm Qiogo " 
ne[es que os auia de dr/f achat Lopez notou quce rüic:>'o qu.eriãd l~~[ .. 
. 
em Qoch1A. · - pedar nella: fo1 q~1e lhe di!Te dom 

'J Aleixo que no dia dé fua (hegad'!, 
& def pois no fegUinte, -ó · porm da 

· ~~':"~ Hegado _biogo. ~opez cidade eH:atia d.ef pefadG, & aberro r ~)~ ante o port,e da c1~ade pera fair & entrar, & a manhaã .qu~ 
~ ~ Dio, em noue·de Féue- dle Diogo Le>pez appár<t<r~ 'ac. milr, . 

· ~'ê~~~!i reiro do, anno de qui- logo fe arraudfara .a t-adeà · (Jue viéi, 
~ nhentos. & vinte & hú, & as naos que e-fl:au·áà junto dell~. 

achou o negocio a qüe dlé ·fa, bem E ma~s que mandando dlc cthátnar· . 
ditferéte do que cuidaua: & em duas . aquelle dia Fétn.1o Mardz, péra pra• 
coofas logo notou. fer falfo quaritro ti.c;n G011il,elle: as coufas 9uc U1'e i'ná-
lhe Meliqu~ Az mand~1:1a dize~ da dár.à,. não viera' : & que 11Je dtrá a 
facilidade do cafo. A primeira por- · enrend~r per -hum reéád~; qu4 lhe 
quce o não' acbou na cidade, & fegú- mandára d1e efou_fa, que. efiitüa qoo .. 
do lbe contarão Pero Lourenço, & fi reteu:do fem ~mfa.v coro.ene-r o· d1.:;. 
Iorge Diaz,. que o fouberão de Fer- mínho; por não d~fc'O'br-1:11 âVeilltá.:. · 

, não,Martíz, elle era ido á corte d'el- de dos Mourns,._ até qiue e~lé Didgé 
Reyd~ Can1baya: & . pofro que 1:111 ... • · Lopez vieITe, porqgeveLid~i ftrà põf-
~ou fama que elRey o mand~ra cha~ . foa diante, tGmariá:o trielhót eonfe~ · 
mar, a eHe ferná<? Martíz, parecia o 1-ho. Auida d.ta primeira n:qici~ ·da:s 

· eomrario. Porque.quánto e.Il~ pode coufas da cidade n~ 'dia qt:te 'rnogo 
akançar da fua ida : ella fora a im- Lop'ez che.gou-~não tleue n'Glle ~em.:. 
pe~i~ a. vontade d'elRey de Camba~ po pera ma~s, que mandar alc'lcnô-

, y~~que, em n~nhGa:maneira deífe pa- . rar as .naos,_ galeõesi . & .galês· nos - . 
. fa~:~-a pera fe fazer a fortaleza, fo elle lng:xres ciu:e- co11uil1h~ô ~ fegu.nd~ à 
· D1og9 Lop~z..lã ma11daífe c-otn dl:c ordem qu'.e já pei:a Hfo trnh:â dadd 
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. , 1J a 'Ttrceir & I)eca4a· 
· • aos capitães. E primeiro.que algum ficaffe d,e todo arnpido. E aÍem ·d~ 

, recado mandaíka M.eliqu~ Saca, fi-. fias naos, ef\:aua roda a foHalb,a que 
lho de l\t1elíque Az, quiz tomar al-· . Mdique Az fenhqr da cidade tinha 
gúa maes informação de como a ci~ prd1es,que-fenão até centó.& oiten. 
dade dl:aua prouida :,& açhou que ta pc:ças: afóra muitas naos de carga · 
com Melique Saça ficarão eíl:as tres - fuas, & d?s mercadores que ali crão 
peílo?s, per -cujo co~1fdbo . [e aui~o viridos : as . qu~es naos 'e]_le t~nha 

· de fazer & ordenar rodalas cpuías areíl:ado pera db defi:nfao. E amda 
afsi da paz como . da_gaerra. ·Hum _. . pera impedir _mae: aqudla paíl'a- . 
dos qu_aes,era.o- capitão principal de · gem , tinha f,ciro hú_a efbcada. de 
Melique Az chamado HJga Maha- . groíla & efpdla ~adeira : afsi orde. 
med, Tairar.à de nação, & parente nada, ·que parec1a a quem entraua 
feu : o outro ama no-me Sufo Tur- per ella:, entrar per as torturas que 

· co, car.itâõ da fua ar'mada : & o ter- comáo do labyrü~tl10 . . Tinha .maes 
ceiro chamado Scdalirn, que fernia feita outra obra derredor do baluar-

. qc éa pitão môr ~dla ;_,os quaes erã0. _te, que eíl:aua no meyo do rio, que 
homés de qlJe tinha.tnu.ira experien- era muita pedrã groífa quafi pene. 
cía de fcu Caber'& éauallaria. E alem dos lançada derredor delle á manei- · 
.deflas rres cabeças, ficaua a geme da ra de recife= porque não po.deffem 
~e.àa,,de que a cidade eíl:aua a.tulba-:-- . as no~as galês pela ba:nda de fóra ~
:da ; &. _ maes muita gtnte dhangeira ' balroâr ·com elle. As quaes pedras 
d.e :Aq1bios , Parfeos , Turcos , & fe náquelle tempo nos · impediráo 
muitos. arrenegados de varias na.-:: entrGlr- na cidade, defpois no armo 
.çõos, clel~es a foldo, ·& outros .que ·.de quinhentos & tri~1ca & oito nos 
ç_táQ.vindos -~ feus tratcos de merca- ~proueiraráo muito : qnando Solei-

.· _clo~~a .em nao.s, que ali dlauáo. E de m.ão Baífá ~apitão do Turco veyo 
hum baluarte qpe eH:au~ no meyo fobre eíl:a cidade, á iníl:ancia de Sol-
'.do rio,que era~ entrada do porto d~ tão Badur Rey d~ Cambaya en.1 O• 
cidáde: atraue!faua búa groífa ca~eâ di? noffo : tendo _nós já fcit<;> neUa 
. .de ferro,, enroladas nella amarras de fortaleza, de ·que era capitão Anto-
cairo', por o ferro não desfazer bús nio da Sifotira de Mendes, como fo 
barcos,fobre que ella fe foíl:inha na- , verá em feu tempo. Entre o qual ba .. 
qudle grande váo do canal,que auia luarte & -a t'~rra firme, fronteira~ 
,~nçre a. baluarte & a terra onde ella cidade onde cíl:á. a pouoaçáo, ... a que 
eíl:aua prefa. E junto della no m'ey.o chamamos dos Rume<S, ( fecrundo 
:deíl:e canal, e{j:a~ão tres naos grarÍ- . fica a rras na defcr'ipçáo'que fi~emos 
descarregadas de pedra com rom- do íitio daíl:a cidade .: ) era aquelle 
bos dados: pera ao tempo da neéef- lugar tão aparcelado & baixo, que 

. íidad~ as. cBch~ten.'í ~e aguoa, & as não podia per ali paffar" hum naoio, 
.c~la!~~ ~1-~ fundo,, c<:>m que o ~anal. por leue &.raCo.que_fotfe. FinalP,lell,-
L ~e" no 
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re, no tl)ar, na terra, l3c per todo o. feu pae ficara infirué1:o do que auia . 
mu ro erfio arrificios, & artelbaria: de refpondcr a ellc Diogo Lopez, {e 
corno que os noffos er~o aues que ali viefle com ral reg\Jirimento, & 
auiáo de f~bir. pela agrur_a da pene~ . rn,aes unha á ilharga os tr~s meftre~ 
dia; [obre qne o ·muro. dlaua feito, quç difiemos, reípondeo : que por 
11aqudla parte do mar, pq que o~ elle Fernão Martiz fua fenhoria po ... 
110{Ios podiã.o.ter algúa fubi.cla. Dio -- dia faber comofeu ·li'ae fora cb.affta--
go Lope~ vend~ que a e.nr~·ada da- d? d,dRey d.e. Ca~1baya, ~- que a-
<.Jllella cidade dlaua mm d1fferente ma poucos d1.as que lhe eícreuera, 
do q clle cuidaua, & q com a ida de que h~as das coufas gue _o ainda lá: 
Melique Az ficauáo fuas promdfas detirihá, era dhr ef perando que ellc 
~esfeitas : mandou chamar Fen~áo. fenhor gouernador mandaíTe algúa ' ;i. 

Martíz E~an:gelho, que já d~aua , pe!foa. a elRey', como lhe mu~tas 
com 'maes liberdade, do que teue vezes cinha mandado ' dizer' porque 
na· chegada de dom Aleixo, do qoal' . em quanto elle Melique ./\z.lá eíl:e~ · . . 
teue ~inda maes particular informa- ueffe, com feas árriigos podia ápro-
ção <laforç.a & d~fen.fões, que a ci- ueitar mui~<:> nell:ê negocio. E pois 
<lade tinha. E pnmeiro que paífaf- . feu pae dhua efperando,queellG: fe .. · 
.fe maes tempo, def pois que entre el- nhor capitão môr mandaífe alguen1 
le & Mehque Saca ouue vifitações, a eíl:e negocio, 'lYe o deuia logo fa_· 
1:nandoulhe dizer : como dlc 1a ca-- zer, por não perder tempo, como 
minho de Ormuz ao negocio que elle dizia: & que elle Meliqµc_,Saca. -

" lh~ Fernão Martíz. diria, & que por· daria auiamenro á· fua partida pera· 
não perder tempo, & , feu pae lhe em breue)r & vir com recado. Por-
mandar ,muitos recados per Ca'rnal- q elle nã.o tinha c;>utro de f~u pae, & 
lo (eu meffageiro fobre ~ . fortaleza · por_fer filho não podia.tomar inaes 
que ali queria fazer,em que elle Me- licença por àuer a benção delle, que · 
lique Saca já dl:aria mui pratico; por quanta lhe · dera : & que ainda C]Ue 
auer tanto tempo q~e fe ni!fõ trat.. .em maes e_lls q'uifeffc fernir fua fe-

. taua; folgaria que lhe mandàífe di:. nhoria, tinha as máôs atadas perrres 
' zet o lugar que, fe'u pac pera iífo que. velhos que [eu , pae leixára e1n guar-

ria dar, porque elle vinha.apercebi- . dá daquella cidade. · ~1 -pera qu~l-
do de muniÇõ~, officiaes, & gcmte -que·r outra êoufa ·de mantimentos,. 
pera tudo o ('.1ue aqu.ella obra ~rnia & prouifaÕ· pera aquella armada : 
, Jiíl:er. E m~es que como elle fabla, ,- a cidade eíl:,auá tão ab:iíl:ada delles, 
os Portuguefes em poucos dias pu- , que n_Lflo lhe faria pouco feruiÇo. 
nhão húa.Jortaleza em pé : & iíl:o · E alem deíl:as palauras, ql-le erão .:\ 
quando tornau~o a peito de a fazer, força de foa reípoíl:a> diffe çqrra~ 

, como fezerão 'outras que tinhão fei-· a Fernáo Martfa , <JUe tambem ci-
•t.a,s n~ !ndia. ~elique _Saca ~oino de i1háo outra ei:itend~ mcQto,,~o modd~ 
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ir · ~as .que lhe Diogo Lopez' martdou .. bate~ tot? o Cqnddl:abre, & ~lgús 
: ,dizer: quaft q ·nao ll1e auia de c·uHar" ~Clálg_cs ver el~c lug~_r, _&_ fe erra cau-. 

a e.nrrada na cidade tá9 barato,c?mo f~ ·po{siud o qu.e dle dizia . !} qual 
cuflarão as ~o urras, em q clle dizi;:i q · vif}a não· a_proueitóu pera maes, que 
os Porruoue[ês tin b.ão fêito forrale.. . pera defpms como ,em-lt1gar de fuf_ 
zas. Di~go Lopez ço111 efia re:poíl:a· . peita f~ze~ Melique Ái hum bal~,ar
àe Melique.Saca,, tem; logo,confelho . t~ ... mu1 forte, que fegu:ou aquella 
colfl os .. capitães: ~iáte_dos ·qu~es cHe . parte: ao guaLora ·<\1amao o baluar. 
quiz qüe Fernão rvfarríz'diífeffe o que ,.te .de Diogo Lopei, por elle com 
lhe par~cia de Meliqu~ Saca '~ & aísi eH:a viíl:a. fer e a ufa de:: f e fazer . Feitas 
da força que a cidade.tinha, & fe era todas dl:as diligenci~sJ & elle Diogo 
c·àufa que [e deuia eometer.E_a[si per LQpez e{ta~ ' defenganado de ~eli
elle, como per Pero Lourenço , & que Saca , por reçados que foráo &1 

16rge Diai foi dirto: que pera come- .- vieráo, dizendo ·elle que: não podi~ 
1 

• tera cidadt: per a~gús lugares que pa.- naquelle· cafo maes fazer' que, dar 
:re.cia pode.rfe el'ltrar,auia miíl:er macs auiamento ao embaixador'· que ~llc 
de dez ,mil '.homés , & com menos p~odia m:uidar a dRey de Ca;nbaya 
eracot1fo:impofsiuel. · Diogo Lo.pez [e qoifdTe :teue Diogo Lopez outra 
d-efpois q· ouoío a pratica que fe teue vez cónídlio fobre a deteli;ninaçáo 
fobre o tomar a ci-da.de per força de daquelle cafo ,_ & _a conclufaó ddlc 
a~mas:coroo ouue muidiffe.réces.vo- 'a,cerci dos macsfoi;qu~ não era' COlt 

, tos., náQ quiz tomar final conclufaó fa pera cometer tomar aquella cida .. 
{em prim~ira ·mandar maes algus. dea eféala viíl:a. E porque toda a gé-
recados a ·Melk1ue· Saea, fcm lhe dar te da aqnada eílauia com grande- al~ 
a emc:nder que o entendia, pera e~1- · .uoroÇa pá ·viíl:a do muro, que Dio-
t-retanto exam_inar dle cafo. G qual go Lopez foi vq, .per onde Ioão dç 
cxamef0í pedir dle a algús capitães, la Camara djzia qu.e daria com dle 
& fidalgos principaes que em· habito , em terra; ouue por toda ·ª armada 
de ma_rinheir:os fo.ífem á feitoria, co- rumor· que por ali auiáo de ·come-
mq q,u.eiã_o bufcar a!gúa 1prouifaõ, ter. Pcróqu4lndoaoou:rro.diafe dif ... 
& notaífÇni beni mdo,-pera çleviíl:a [e que não.(e _auia.de combater a ci ... 
poç\ere:m dar fou voto naquelle cafo. da de > foi a . trifteza çáo grande na 

. E porque no cabo da cidade q eíbua . , gem~de armas~ &tant~ à murmura-
. · yna~s ao mar fobre a· einrada do rio, ~ão comra Diogo Lopez , que náQ 

cíl:at:Ja n~mJanço de muro~ que n.io . faleceo .coufa que lhe não· Ieuama 
. e.ra maciço , como o outro q cfl:aua fem, & a caufa diíl:o. fodio duas cou- · 

feito na pcma vioa, .&.eíl:e dizia laão fas. A priineira, que em dous ou tre~ 
de la Camara Condefl:abre mór que dias que .a1.1darão agudles traittos, 

·eforia _ em ·duas horas · co_m eHe cru pe~ mc:yo de Fernão ·Martíz entre 1 

ier,a:-Íoi e!le Diogo.Lopez ~m bum dle Diogo 'Lopez. & Mdique Saca; 
· · · temendo 



.. 
remendo.Fernão Martiz pelo qnefé-
ti:l q11.clle Diogo Lopez que a Gi-
dadc fo ffe comericfo, &.que [e podia 
·perde r búa fomma de dinhe~ro que 
dle .tinba fejto na fazenda d elRey; 
gue ali feirnr·izapa, & em que com 
~1aum [eu, & do efcriuáo de [eu car-

o d r ' , ·1 ao po~ ia ier ate. trinta m1 cruza-
ti l - . 11 r .dos: rn.:i n01te veyo com e es a oao 
de Diego Lopez a GS pór em .cobr.o, 
& el1e os mandou,enrregar a Baíháo 

; .Rodriguc~ Lagues de alcunha: da 
qual c~ufa [e logo ~ffirm?u frr ~- ·, 

. quillo peita. E a outra coufa porque 
a maes da· gente· .de arm~~s julgâua 
1na1 Dioao Lopez, foi que muitos . b 

--., Fol. 1 l Çf" 

l~neu ddl:e . Reyno, per. que lhe ~a
zia mercc da fortaleza,que fe feZ.die 
ali cm Oio. : & ourrn, auer maes de 

dos capitáes,que no ·~<:Jnlelho paífa-
d~ votauão que lhe não parecia fer-
uiço de Deos, 1~en1 d' dRey dom 
Manuel cometerem aquella cidade a 
efc.ala viíl:a : ef\:es 1nefmos por fóra, 
cadahum' na foa nao de que era ca-
pitão, por [e congraçar com a gen-
-te della,& habilitar foa peífoa,diziá·o 
fer a maes malf~ita coufa que podia . 
fet, n~o cometerem aquelfa cidade, ' 
& que feu voto não fora outro,com 
outras mil coufas ddla qualidadé. 
·Diogo Lopez ta1~to que foube o qu~ 
ef\:es capitães diziáo, tor~1ou outra 
vez aos ~1junt~r, .como que fe queria 
retificar em feu parecer : & man-
dou ao Cecretario gue romaffe o yo

1
-

to de ca.dahum per efcritto , . & os · 
fez affinar. E comrúdo ódle cafo 
de Diogo Lopez, ' rnaes verdac;leira- . 
inenre f e póde dizer dl:ar a culpa em 
outr~s duas coufos, que nelle. Húa · 
foi, ter Diogo Fernandez de Beja hú 
ah;arâ-d:~ll~ey dom Manuel, que 

. ~. - ,, ·-. ·~· -

· vínrncapiracs que eH~uáo todos or-
denados pera fner fuas viagés de 
maes feu proueito, que ir tomar ex~ 
perienci,a da. poluora das. bõbardas 
de Meliqüe Az [e tinha muito ou 
pouco folitre; & quaes dles forão, a 
diante na dpedida delles fe ·verá.Afsi 
qu·e tendo todos niaes.refpéir.o á cõ-
ca g,ue cada'11um'Íazía de [eu prouei.: 
to~ que á honra tiue Diogo Lopez 
ganbaua naquelk fcito:os maes del--
les afsinarão o q d'antes tinháo dit-
r.o. E as caufus que ouue pera [e re-
foluerem .1 todqs no .que tinb"áo vota-:, 
do.,foráo:que naqudle nego.cio ná<;> 
fe auia deter ta11to . refguardo ao pe- r· 
rigo das bombàrdas & arrifi.cios, e.ó 
'qu; Melique Az. tinha prouido a- · 
quella cidade, & i1umero de gente, 
com que elle eíperaua d.e a Jefrnder~ 
como capitã-<? q /era della : quanto 
ref peito coriuiriha que fe teudfe a el-
Rey de Cambaya;éj era fonhor della .. 
O qual' [e ~ú1eria por mt.:i ·offendido 

· naquella força·,que lhe foífe frita: & 
não auia maes mill:er pera comera-
rem abrir hlia guerra de 11,ouo, 9ue_ 
era·a coufa que elRey maes defen-
dia a todo los gouen~adores. E .pois. 
elRey ~ias , ca~tas queaguelleanüo 
cfcreuia, et1comcrndaua a elle Djogo 
Lotiez que_ primeiro, renrafie todo-. 
los meyos, & que o derradeiro foíle 
cometer a cidade,& iílo 'ainda co1n 
grandes cauteHa~ fo~re o rífco d~ · 
géte, o qual todos viã.o eíl:a.r antç: os · 
olhos : deuíafc prítnc:iro tenrar eíl~. 
~- ---. - . . ' ·- · I . - ~n_qd_q~ 

).: ..,-::.,. -· .. 

,· 



.. 
rnodo ~em qúe Mel ique Az tántas 
vezes rep,etia, que era foandar algú~ 

· 1-1eífoa a dRey . E quando efre Íeu co 
felho foffe falfq, enr~lO tempo ficaua 
pera lhe fazerem a guen:a: porgue 
def pois_ das pa'Zes que rinhão feiras, 
em que entáp dlauáo, erros tinha 
elle Meligue Az cometiqo em 'tem-
po de Lopo Soarez com íuas fufl:as:, 
donde [e podia tomar a caufa de lhe 
fazer a guerra, & afsi do recolbime-
to que não auia de dar aos Turcos-& 
Rumes, como ficara aífenrado pelo 
Vifo-Rey dom Franciíco d' Almei-
da. Qp3nro 1naes que baíl:aua quan -
ta mentira neíl:e cato tinha düto . E 
entretai1to deuia ficar fobre aquelle . 
pórto Dio'go Fernandez de Beja, ( q 
era o noiuo, qu~ auia de fcr defpofa-
do co.m a fortaleza) co.m ·algúas ve~ 
las eíperando.o recado d'elRey » & 
vindo mandado que auia por bem -q 
fe fezeffe,co1neçaria logo abrir altce-
ces, em quanto leuauã.o recado a elle 
Diogo Lopez a Ormuz. E quando 
foífe o contrario, elle mefm'"o podia 
logo denunciar a guerra, não leixan-
do entrar nem fair hum barco .: & 
dleera o:mayordáno ~Ih~ podláo 
.fazer, porlhe a m·áo na garganta per . 
·onde dle recebia vida : & def pois 
que elle Diogo Lopez tornaffe ·de 
Ormuz, e ntáo lhe ficaua lugar pera 
'? tnaes que o tempo deífe de íi. Tan . 

. to que Diogo Lopez-ficou fatísfeiro 
.dos capitães per eíl:e~modó; ná? ou-
ve: maes que dizer,.fômente difsimu-
Jar elle com l.\r1~hque Sac:r, & man~ 

. darlhe dizer: que naquelle cafo da 
f or.r,.Ieza que ali quer~a fazer 1 fem p.re 

êlle ~ os goueniadores paffado~ fe 
quiferaõ conformar com o . parecer 
& vontadé qe feu pae : & pois a elle 
lhe parecia bo.m confeJho o recado 
ciue elte Diogo Lopez deu ia man9ar 
a elRc;y, que afsi o queria fazer.~ 
lhe pedia que a Rui Fernan"dcz que 
. elle ali Jeíxaua com o feitor Fer não 
Martíz Euangelbo,pera ir a dRey de 
Cambaya com feu recado,lhe man-
daífe logo dar auiamento pera iffo. 
E que em quanto elle foffe , leixaua 
Diogo ·Fernandez de Bç:ja com algús 
nauios & munições_, pera ramo que 
vieífe recado , ·começar logo poer 
mãos á obra: que elle lho encomen. 
daua que_ lhe fezeífe bom gafalludo, 
porq~e auia de ficar ali por hof pede 
algus dias na fortaleza. Melique-Saca 
ouuida dh determinação de Diogo 
Lopez, como homem defabafodo 
daquella armada, g lhe tinha pGito 
a máo na vida, não teue que dizera 
Diogo Lop~z,fenão niandarlbe lou-
uar tam bõ cõfelho , .& fazer grandes 
prorndfas de_ ft; acerca do auiamen .. 
to do homem, que queria mandar: 
~ando o negocio por acabado , pot 
parte-de [eu pae em eíl:ar lá < & afsi 
a diligencia que fe daria ao que Dio-
gà ~ernandez ouueífe miíl:er , tanto 
que vieffe recado .. Finalfl)ente,poíb s 
~fl:as cou tas em efftito,Diogo Lopez 
entregou Rui Fernandez ao feitor 
Fernão Martíz que o proueffe Clone;-
ceffario pera ai..1uélla jornada : & 
leixou Diogo Fernanaez naquelle 
porra em büa nao~ & com elle Nu-
no Fernandez de Macedo em huni 
lla.~io> & fe u irmão Manuel de Ma:-

. cedQ 
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tedo em Õlltro com <? regin1ento elle Diogo Lopc.z que o Nizamalu-

, do que auia de fazer.E eíped10 todos co defejaua ter ali eíb fortaleza no(-
os capitães que i'ão ordenados pera íà, por cau~a do grande intcreíi'c que 
vir com as naos ClUC ddle Rey110 lhe diffo vinha: '& de outros fonda~ 

-1 1 • e 
foráo, pera trazerem a carga da pi- mentos L]lle elle razia, de que a dian-
menta, & afsi os ordenados pera as te daremos conta. ·Donde procedia 
partes de Malaca, & ourr.os que ti- confenrir .elle p~garem os moradoj 
nháo na os_ & nauios, que auião mi-;- res da cidade dous mil . pardaos de, 
fier corregime!1to, aos quaes man- pareas, que lhe o Vi(o-Rey do111 
dou que fe foffem a Cochij com dó Francifco d' Almeida pos: em peni-
Alei,xo; ao qual deu tQdos os pode. tencia de-11ão ferem em ajuda de feq 
res que elle tinha de Gouernador pe- filho dom Loorenço, quando os 
ra prouer neíl:as cou!às, & em rodos Rumes pelejarão com elle , & foi 
os negocios, daquellas partes, e1m -morto pol9 modo que a tras fica,~ 
quanto clle Diogo Lopez fa a inuer- ta~nbem elRey dom, M~nuel enco~ 
nar a Ormuz .. E por quanto elle eC. mendaua a elle Diogo Lopez qu~ 
peraua tornar ali fobre Dio, acabar tentaíJe eíl:e Nizamaluco ddb · lic;é-: 
de rematar as coufas daquella farta- ça. Finalmente, acabadas eflas cou~ 
leza; ou fazer mitra em Madefadar fas, Diogo Lop~z fe partia pera Or~ 
oinco leguoas de .Dio, onde elle já muz, & f.?iogo Ferna.ndez ficou fo~' 
tinha mandado Antonio Correa, & bre Dio, & dom Alei~o fez fua via_; · 
o piloto mór Ioão de Coimbra, ver gem caminho da Indi~ com tpda ~ 
o íirio & defpofiçáo do lugar: man~ maes frota: com o qual . nqs irem.os 
dou elle a dom Aleixo que foíie ali hum pouco de tempo, por dar ra~ 
naquelle tempo com quãtos nauios záo do que fezeráo ~~atos capitãe~ 
& gente podeí1e ajuntar . E man- como .1áo or,de.nados· pc~~ aquell~.~ 
dou ram bem dali Fernão Camelo, -part(;s.de Malaca. _. : ., · ..• 
<]Ue já e!leuera por feitor em Cbaul, ~ _.. . 
que da fua parte foífe ao Nizí}malu~ C A. P I TV LO .: ... X. 
co :hnrn dos pr~ncipaes ~apitáes do , . :-: .-.',, . 
Reyl1o Decap, que era [enbor da. f 'Do que. _aconte-c:ep· ~ · Simã_r) _ 
1-1m:\la cidade, pedirlhe licença pera Sodre ao longo da· cdft a carnir 
:ahtfazer húá forral.eza: porque feLt nho de Goa, f5 ,0utiera de ãl 
Eundai;i~mo delle Diogo _Lopez era · -Çontecer a 'dorn 1 ó-ão de Lim;, 
~~J:tar tao bem prouido per e{b par.. ,., 1- ~ 
.r~, que quando o negocio d1 forra.. que/e, e~ ~Je iicho~ :~ .Çf dotjef: 
leza de Dio oH ·Madefadar não fuc~ pachoqúe .dõ Jleix_o 'dtu def: 
_ç_~?~íf e~ bem , ter· l ~.gar per~ iílo pois qu_e_ chegoii ti .; l;. ~~hij · ª.º! 
=-n~_íl:a cidade Cbaul, onde noílas cou capitães, que leu_i:Hlvj '1.m fa ri. 
/~s, eráo. bem re,cebidas. E maes fobia · cor1Jp_a.nhi~~· . . . . • · 

· • 1 
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~ Orno em companhia 

de dó Aldxo 'iáo velas 
"~~:2) differétes, q .eráo naos, 

oaleões, fufras> & catu-
. r~:hús auião mifl:er húa 

11auegaç.áo, & outros outra. As naos 
& galeões, por feré de grande porte, 
t-omauáo ó aolf.aõ do mar, por atra-

º ' d' tieífarern maes· cedo a ln ta: & as 
outras velas de remo, q eráo pegue~ 
nas vaíilhas, feguiáo a cofia da terra:· 
q foi caufa de efla frota ir hú pouco 
derramada. E també como muitos 
Ião defcontentes daquella viagé, de 
q leuauáo as mãos vazias1 & fempre 
ao longo da coíl:a fe acbaua algum 
nauio de !vfouros,que de bum porrn 
20 outro furtados de nós andauáo fa 
zendo Cuas cõmutaçóes1 & afsi aui01 
:ilgús ladrões, q os noífos fabiáo an-
O'!_rem ali ao falto , & [e acolhiáo a 
certas guaridas: com efta tenção al-
gús fe leixauáo efquecer da compa-
nhia dos ·outro<;,& outros não pod1ão 
maes andar.E peró q neíl:e caminho 
algús teueráo que cõtar deli e, torna-· 
1nos nós fômente hum cafo, que a..: 
conteceo a húa fuíl:a, àe q era capi-
t~o Simão Sodré: & o que ouuera de 
acontecer a dom Ioáo de Lima em 
ihum barganti:m, por ra~ão do q elle · 
paílou na barra de Dio com Diogo 
Lopez de Sequeir~, de quem elle ia 
aggrauado, & o cafo foi efte.Como 
.os homés nobres nos lugares de hõ-
ra, como erá cometer ô éombate da 
cidade Dio, todos fe querê molhar: 
trabalbaua cadahum de"tomar bom 
pofto. Dom Ioáo de Lima porque 
~aquella JO~nada 1a pór capiráo d~ 

hú galeáo, q era das melhores peças 
de toda a frota, & por as qualidades 
de fua pdfoa, pertencialhe aquelle 
poíl:o q elle tomou, o qual era no 
meyo do canal júto onde a cadea de 
ferr.o, q diíl'~mos, efbu;i atraueffada: 
veyo d' outra parte Chrillouão Cor-
rea filho de Chrifiouão Correa co· 
mendador dos Colos com outro-ga-
leão peqmmo,& cõ o me[mo defejo 
de ganhar honra,como mancebo & 
nouo no officio de capitão, [em ter 
refguardo de dõ Ioáo, paffoufe dian-
te delle. Gonçalo de Loulé (de que 
a tras fizemos menção) fendo homé q ( fegúdo díziáo) de mareante viera 
a efiado de capitão de hum nauio: 
não tendo refpeito a qué elles eráoJ 
perpaífou per ~mbos, & vaefe por 
diante de.Chriíl:ouáo Correa junto 
~õ húa lagea contra· a cidade .Dond~ 
dó Ioão de'Lima, quando via Gon. 
ç1lo de Loulb naquelle lugar, ainda 
é] folgou polo q CbriH:ouão Correa 
lhe fez, leuantoufe do poufo em qu~ 
dl:aua·& foife pór diante de Gonça"'. 
lo de Loulê : & como o galeão de-
mandJt'J muita aguoa, & dom João 
com a indinaçáo que tin~1a, fazia 
com o mdlre delle que foífe maes 
auanre, foi dar com elle quafi fobré 
a lagea, em que [e ouueradc pe_rder; . 
[e lhe logo não acodirão ·muitos 
batéis. No qual cafo ouue tirar com 
húa b0mbarda do "mefmo galeão 

. guc lbe acodiíkm: & foi tanta a.rc. 
t olrn em toda a armada, que cui~a-.. 
uáo todos que comé~aua já O ' gai.; 
:leão dàr bateria á cid~Cie. T3mbéos 
Mouros acodiráo a áma ao m~ro,éj 

.ficaua 
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1 
ficaua fo-brc o galeão : & trauoufe 

1 búa· vnião qúe acodio Diog? Popez, 
1 parecendolbe frr outra couía. E por-

que naguelle rempo [e rrattaua entre 
elk & Melique Saca o negocio da 
fortJleza, & onue da ciJade recados 
que couC~ erá aquelb, como que [e 
aggrauauao de {e romper a paz,eíl:a-
d~ em requirimento de fortaleza; 
paílou Diogo Lopez palauras có dó 
Ioáo Cobre aquelle defüuncho,dõdc 
lhe tirou a capitania do galeão.Tan-
to polo feiro, como porque dó Ioão 
retorcido pera os ~ eHauáo per der--
redor, diffe éj o Diogo Lopez, q ao ia 
de to1nar Dio, ficaua em Porrnga!,a 
qüal pabura dizé que ouuio Diogo 
Lopá. E a peífoa; por quem dom 
loáo dizia aquillo , era por Diogo 
Lopez de Lima !eu irmão: o qual ti-
nha aqueHa capitania môr da India,, 
& a frota q Diogo Lopez de Sequei-
ra leuou, pera elle Diogo Lopez de 
Lima [e ordenaua. Mas con10 a cot-
te dos Reys he chca de muitas mudá 
·çds, foi Diogo Lopez de Sequeira,& 
Diogo Lopez de Linia foi fatisfeiro 
tla merce q 1 he era feita a dinheiro de 
contado: & per db maneira , vé os 
R~ys <le[pender maes, em pagar in-
jurías, q fazer hóras. Pa!fada aquella 
ptirneira indinação, que Diogo Lo-
pez de Sequeira teue,tornaua ddpots 
a dar o galeão a don1 Ioão, mas 
dle o não quiz aceitar : & quando 
veyo á partida pera Goa em com pa-
nhia da outra frota , não quiz ir fe-
náo em ht} bargant:im:& como ho-
mem defgol1ofo 1a inui mal proui-
clo de remeiros,, ~ Çe~ ~he par~~er q 

podia achar col1ía, :que lhe impediffe 
ieu caminho. O g~al fendo ram9, 
auante como húa enfeada,' que dlá . 
álem de Dabul, foi dar de fubito có 
húa fuíl:a de Turcos,que eíl:auáo cm 
ref guardo de húa nao, que fe ali car4 

regáua de Adem: a qual era de hun1 
Momo arrenegado per nome Alle, 
Frange,que eíl:aua em Dabul. A gué 
como a nofio amigo, Diogo Lopez, 
tinha dado licença pera poder naue- · 
gar com aqoella nao foas mercado-
rias: & poHo que tinha dle feguro, 
como cautellolo posa fuíl:a em ref-; 
guardo della. E verdadetramente fe-· · 
gundo dom Ioáo i'~ de[cuidado, & 
mal prouido pera aquelle officio de 
lançadas; per ventura ali acabarão 
fcus de[goíl:os. Peró como Simão, 
Sodré 1a diante fem dom Iaáo o fa ... : 
ber, nelle empregarão os Turcos fua. 
furia: metendofe c~m elle tão rijo 
np primeiro impero, que l,he -enrra-
ráo a fuíl:a: por todos irem ráo dcf- · 
cuidados , & com as armas pofias . 
em parte, que foi muito terem te1n-
po pera as veíl:ir : tão fobitamente 
<lerão os Turcos nelles de tras de húa ; 
ponta, onde os dhuáo efperando, 
como gérn qµe vigiaua a coíl:a.Eráo 
cõ Simão Sodré naq.nella foíl:a, Tri ... 
íl:áo d' Ataide, filho baibrdo de Al-
uara d' Atai de fenhor de Penacoua.t, 
Payo Correa filho de frei Payo Cor-
rea comendador da ordem de faó 
Ioáq, Ioáo Cerregéiro ·moço da ca.,.. . 
mara d'elRey, Ioáo de Goes cafado 
em Cananor, & outros que fariáo 
numero de atê quinze pdfoas:: OS ' 

qua~s d:~~o ~e _fi tal conta, que , 
. ~ 

meter ao 
~ - -' --' 
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meterão õs Turcos em fugida , por-
que virão elles vir dom Ioão de Li-
·p.1a em o feu b:irgántitn, & cuidará o 
ferem maes velas. Ainda que não [e 
auião muito de gloriar deíl:e come-
rim·ento, por irem bem feridos, & 
dos noffos os que ficarão maes fre-
chados, farão Simão Sodré, & Payo 
Correa. Vendo todos éj a coíl:a não· 
eíl:aua tão fegura1 como elles coida-
uão: ajuntaráo[e a1nbos, & foráo a 
fuluamento, con10 os outros daqlla 
frota de dom Aleixo. O qual tanto 
que chegou a Cochij , começou~ 
entender em o defpacho das naos, q 
auiáo de vir aqu.elle anno de quinhé-
tos & vime hum com a carga da ef-
pecearia pera eíl:e Reyno. E como a-
cabou de as def pacbar, cntendeo úo 
auíãmento das outras , que auiáo de 
partir pera as partes de Malaca:& por 

. ferem n1uito_s capitães ordenados pe 
ra differentes negocios, faremos húa 

' pequena detença em tornar repetir 
algúas coufas, q ficáo a tras , porque 
conuem for afsi pera leuarmos enfia-
da noffa hifi:oria. A tras efcreuemos 
como deíl:e Reyno partira Iorge 
d' Alboguerque por capit~o mór de 
toda a frota, que aqudle anno par-
tia deíl:e Reyno: o qual leuaua a ca-
pitania de Malaca·, onde já eíl:euera 
em tempo·de ·Affonfo ~f Alboquer-
que,& que em· quanto nella não en-
traíle ( porque a-feruia Diogo Lopez 
d' Acoíl:a , ) ·que . 'podeíf e fazer húa 
viagem á China. E como por razão 
de não paífar á India,& inuernar em 
Moçambique, & defpois andar em 

·,, ~~mpanhia dei: Dio~o Lope~ ~eSe:: 

que~ra,não ouue lugar de ir fazer fua 
viagem: nefi:e meyo tempo faleceo 
Affonfo Lopez d' Acoíl:a,& feruia de 
capirão de Malaca Garcia de Sá) que 
lá foi ter pelo modo que efcreuemos: 
de maneira , que eíl:aua ellà vaga pe. · 
ra elle 1orge d'Alboquerque a poder, 
logo fernir,fem primeiro ir á China. 
Por a gual razão ante que Diogo Lo 
pez em Dio o efpediífe, mandou lhe 
que leuaífe hum Príncipe · herdeiro 
do Reyno Pacem na ilha C,amatra: 
o qual fendo elle Diogo Lopez no 
eHreito ~o mar Roxo, lhe viera pc. 
dirajuda contra hum cyram10, que · 
lhe romata ó Reyno: encomendan. 

· dolhe muito que trabalbalfe por lan 
, çar o tyr~mno fóra do 'Reyno,& me. 
ter o Príncipe em poífe delle: por 
quanto fe fazia va!fallo d'elRey dom 
Manuel, & q. queria ter por fenhor. 
E acabado efie feito, no lugar de Pa • 
cem fezelfe húa fortaleza : na qual 
auia de ficar por capitão mór Anto· 
Dio de Miranda d'Azeuedo,cõ maes. 
outros officiaes & gente ordenada a 
ella, pera fua defeníàõ, & fauor do 
Principe. E pera iffo leuaria duas ou. 
tres naos, alem de outra companhia 
que atê li o auião de feguir: .pera feré 
naquelle feito de lançar o cyrarrno 
fóra,, & meter o Príncipe em poffe 
do feu. E a outra companhia que até 
li o auíáo de feguir, eráo Chrifl:ouáo 
de Mendoça com tres nauios a defw 
cobrir as ilhas do Ouro, & com elle 
Pedro Eanes Frances, como també 
dcreuemos, & Rapbael Pereíl:ello 
em húa nao pera a China & Bégalla, 
Ô? Raphael Catanho pera Malaca,& 

· , ambos 
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ambos auiáo de fazer em P3cem 
carga de pimenta.- E afsi Dinis Fer-
nandez de Mello com bum nauio 
fa fozer húa viagem a Malaca, & [e 
:aproudtar por {er homem de ferui-
ço:& Pero Lourenço de Mello ram~ 
bem em outra nao auia de fazer ou-
tra viagem pera Bengalla, def pois 
dê Rapbael Pereíl:rello. Todos 'eíl:es . 
capiráes mandau~ J?iº&º Lopez de 
Sequeira que part1fkm JUntos, por-
que ainda que cadahum tinha fe_u lu-
gar li-mirado a que 1io ordenados, 
podião mui bem fer no feito de Pa-
cem,fem perder tempo: & maes .os 
ordenados pera a China & Ben-
galla, por força ttuião de ir tomar 
·carga de pimenta, & de outras mer-
cadorias em Pacem .· Auia maes ou-
ttà.capitão -ordenado contra aque.l-
las partes do Oriente,o qual era Ior-
ge de Brito., que ( como rambem ef-
creuet]10s) e1Rey mai1daua que com 
cercas velas foíf e fazer húa fortaleza 
em-Maluco: o · qual aquelle anno 
dt quinhentos & vinte partira como 
lorge d'Alboquerque por capitão 
rnôr. de toda a frota, que deil:e Rey ... 

i-; .. 

-~ 1 • _. • t ' ': ; ). j 

. .. 
_,,.: .. '! 

.! ·. ,:.. 

no foi, & por a mdma caufa do ne~ · 
godo de Dio, foi deriâo cofi.10 os 
outros. A[si que nel~e anno pode-
mos · dizer que na India [e acharáó 
dous capitães rnôres da carreira da .. 
gui pera a India, ambos ordenados 
pera irem fóra da India, que jaz den-
tro do Gange : com outros mt:Ütos 
capitães a d1fferentes negecios,& to .. 
dos fe acharão juncos em o ~egocio 
de Di9, fem fazer maes do .4 vimos, 
& todos defpachou d'?m Aleixo,&. 
o doutor Pero Nunes veador da fa .. . . 

zcmda. Os guaes leuarião dezaferte 
velas entre grandes & pequenas, e1n 
que irião mil homés: dos·quaes não 
tornarão á India céto, & a'dl:e Rey-
no vinte, todolos maes o 1nar & a-

. quellas barbaras terras gaíl:arão : .d~ 
qual triíl:e Tragedia algúa relação 
faremos c:m fomma, porque dccer 
ao particular délla o animC? entrifl:e-
ce,& a pena -recea entrar. Eporqu~ 
todos fe foráo ajuntar em a ilha C,a.:. 
matrà.: prime.iro que 'entr.en1os na 
relação dos'feitos, faremos húa. di .... 
greffaõ, dando conta della. ~·' -
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'Dll crerccir ti <J)ecada.--
1 

L I V R. O QV I N T O 
-DA TER~CEIRA DECADA.DA 

...... 
. A.SIA DE IOAO DE BARROS: DOS FEITOS Q_\!E 
- os Portuguefes fezeráo no de[cobrimenro,& conquiH:a. das terras & 

_ 1nares do Oriente: em que [e conrhem parte das coufas, que 
[e nelle fezerão,em quanto Diogo Lopez de: Se-

. queira gouerno~ aquellas 
partes. 

f Capitulo 1. Em que fe·defcreue a fttua ç ~º da ilha C ,_ttmatr a f5 
Reynos de/la,f.5 de 11/gúas coufas que ne lia acotecer ão aos nojfos: 

- (§ -a cau_[a porque o principedo Rryno P.acern man~ou á lndia 
. pedir ajuda ao gouernador contra hum tyr 11nno,que lho tinha to-

mado. 

.• )~~ O principi~ do fexto li-
~ · <> ~ uro da fegunda Deca~a, 
~- .. . , "' efcrcuendo da fundaçao 
· · · - ·&principio que teu e a ci~ 
dade Malaca, diífemos a caufa porq 
fe enganarão os antigos ge9graphos 
chamádo a dl:a ilha C,amatra,éher-
fonefo. O lançamento da compri-
dão della. j_az pela noffa nauegação-? 
per o rumo,a qüe os mareantes cha-
mão Norodl:e, Sudle, & toma da 
quarta do Sul : & terá duzentas & 
vinte leguoas de cóprido,& de largo 
fefTenta ou fcttéta na mayor fua lar-
gura. A qual fica táo vizinha á terra 
de Malaca ,que no lugar maes ·eíl:rei-
to do canal que ha entre ellas, não 
fcrá macs que até doze lr.guoas,qpafi 
na frontaria da cidade Ivialacá : & 
dali afsi pera a parte do Leu ante co-
mo Ponenie, vae efta terra da ilha a-
f~ft~~~dofe da ~r~e,, d: man~~!ª q-u~ 

faz efras duas entrâdas daquelle-ePcrei 
to maesla~go,q no meyo. E porém 
per todo clle,rudo faõ baixos ,reitin~ 
gas, ilhet~s cõ c_anaes: os:quaes e_rra~ 
dos, [e perdem ~s naos, q per àli na~ 
uegáo : & daqui ( como a eras qiffe~ 
inos)proccdeo naquelle antigo tépo 
de Prole1neu, & dos outros geogra~ 
phos não fer,- aguellenanfito nauega· 
uel, como, ora l}e: porque a cobiça 
dos hómés rodolos atalhos bufca,a-
inda q perigof os, pera e o nfeguir feu 
intéto. Fica dla ilha cõ a linha Equi-
nocial, que a corta pelo meyo, em 
figura de húa aípa : donde a ponta 
maes oriental eíl:á em feis graos da 
parte do Sul, & cõ ella vae vizinhar 
na terra da laiia, fazendo ::imbas hú 
eíl:reito, per q amigamente fe nauc~ 
gaua pera aquellas· partes orientaes: 
& por dla parte ao prefente fica dla 
menos pouoada,, & em torno mui 

chea 
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chea de ilhas~ & baixos. E pela par- fina)& de otitro genero dá q v~mos 
te do Pooênte, que eíl:á em quatro que vem da Cbina,q he cornpofição, 
~ raos & rrcs guarros da banda do & cfioutra he coufa natural de outra 
Norre,he maes limpa,p~incipalméte efpecia. Das efpecearias tem pirn.éta 
da banda· de f pra,. mas muito rnaes cõ1nl1,pimenta lõga,gengiLÍre,caoeL 
pouoada:por ndla aner grande con- la: & çria Ccda em tanta qúaüt:idade, 
curfo de naueganres, & a terra em fi q ha hi grande carregação pera nrni-

, rer muitas forres de mercadoria. Gê- tas partes da India. As feras & bichas 
ralmére per toda a fralda do mar, he que cria, he tanta a variedade delles, 
terra alagadiça & de grandes rios, & · q falece nome a n.os, & aos natura~· 
pelo fertáó mõtuofa, onde eíl:á hum da terra, pera ·per elle poder fazer a 
lago, de q algús· delles procedem. E differença,q hús tem dos outros. Os 
con:10 pz de baixo da linha Equino. rios corno faõ cabedaes,tem gran~e 
cial,he a terra tão h~mida com as a- varied~de de pefcado, & peixes: & 
oaoas & quére do foi A cria grao dcs em algús afi>i como no rio de Siaca, 
~ruoredos: com q ella fica mui fo_ onde fe pefcão faues menores que o~ · 
mofa de tão groílos vapores,éj ardê- deíl:?s panes, não lhe aprpudráo 
do o fol per cima della,náo tem for- maes éj as o.uas, & deíl:as ha 1nayor 
ça pera os gaíl:ar: nem os vécos liure carregação,do que nós cá ternos dos 
entrada pera os lançar daquelles la- mefmos faues. O gêral mantimento 
gares fombrios da efpeífura do aruo- da gente he milho,& arroz, & mui-
redo,éj a fazem doentia,principalmé tas fomentes, & fruiras agreíl:es do 
te aos efirangeir~s. Alem da muita 1naro,porq per razão do clima, não 
quâtidade de ouro que nella ha,tam- póde criar outras fementes,q ven h~o 
bem [e acha muita copia de cíl:anho, · com fruito -maduro, como aquellas 
ferro,& algú cobre, falitre, enxofre, pe éj nós vfamos. A terra ~he pouoa. .. , 
tintas de minas : & húa fonte de q da de dous generos _de genté, Mou-' 
mána oleo,a c.1ue c~1amáo napta em ros,& Gentios, eíl:cs faõ naruraes, &:. 
o Rey110 de Pacem ,& no meyo tem os outros no principio for ão efl:ran-
hum monte como o chamado Etna geirosJJ per via de cõn1ercio come-..:: 
em a ilha Sicilía, per q lança fogo, a çarão pouoar o maritimo : até que 
q os da terrachamão Balaluafn. En- multiplicando, de pouco maes de 
tre o grande & diaerfo 1.mmero de cento & cincoema annos ;i dh par-
aruores & plantas gue cria, dellas de re,fe vi~ráo fazer fenhores, & intirn-
fruiros de q agentecõrn um fe man- lar cõ no1ne de Reys. O Gentio,lei-
tem ,~ outras q a natureza deu pera xando o maritimo,recolheráofe per<ti-
feu ornamento,té as do fo ndalo bran o in_teríor da ilba;&,o éj viue naquel- ' 
co,agoila,beijoim,& as q dão a cán- la parte da ilha q cae contra Malaca, . 
{ora, co~o.a ~a ilha Burneo : poíl:o be aquella gêraçáo a q elles chamáQ 
·que algus d1gao que.a daqui he maes Bátas ps q1.1aes çomcm carn,e huma '" 
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'Í'ia ~ geL1te mãês agrefie: & guerreira 
de roda a terra . Os qae habirão a par 

- te contra o Sul chamados Sorumas, 
faõ i11aes conuerfancis : & :ifsi eíte 
Gemio;como os Mouros gue viuem 
pdas fraldas da ilha que vizin hão 
o marJperó que hús dos outros diffe-
rcm na lingua }.'topria, qu.aft todos 
faláo Maiayo de I\1alaca, por fer a 
maes cõmum daquellas panes. E aC. 
fi dres como1os de dentro do ferráo 
da il ba, todos faõ baços de cabello · 

-·corrido, bé defpoHos & de bom aL 
peito;& não do parecer dos Iáos: fé-
qo tão vizinhos, .gue he muito pera 
notar em tao pequena di n~ncia va-
riarfe tanto a natureza. E principaL 
tnente cbamandofe per nome cõrnú 
toda a gente de{fa ilha Iaüijs: por [e 
ter entre elies por coufa mui certa . 
ferem já os Iáos fenhqres <ldb gran-
·de ilha,& primeiro que os Chijs,te-
·uerão o cõmercio della & da India. 
·E com dl:a variedade táo_nor:rnel na 
-af peito do roíl:ro,parece ficar verifi-
cado o ·qlle já diaemos deíl:a gente 
da Iaiia : não ler natural da terra que 
babitáo, mas gente vinda das parres 
da China,por imitarem os Ch1js no 
parecer>& na policia & engenho de 
toda obra mecbanica. Ante q con-
quilhffe~os a India,as armas deíl:es 
habitadores de C,amatra,, erão fre-
chas de zeruatanas heruadas como 

> ' 
os mdmos Iáos vfaõ: mas defpois q 
tomamos Malaca,có a continuação 
da noffa guerra [e fezeráo induíl:rio-
f os em pelejar,& em todq genero de 
armas,até artdharia de ferro & brõ-
zo : princípa~m~t~ ~0~1_algúa noffa, 

que ouuerão de naós & nauios: qt1e 
-~liforáo ter: & com outros ca,Íos de 
n1â forrnna,que ali tiuemos, de qu~ 
ao diarire faremos relação. A terra 
das fraldas. do mariü1110 deíl:a grande 

- ilha,ao tempo guc nós enrramos na 
India,eíl:aoa repartida em vinten.oue 
Reynos : mas como nós mudamos 
ro~os aquelles dl:ados orienraes, 
fouorecendo hús, & fuprünindo a 
outros,fegundo recepião noffas cou. 
fàs :deíl:es yintenoue que a b~üxo no. 
meamos, algús dtáo já encorpora-
dos no vizinho maes poderofo. E 
começando da ponta da ilha maes 
occidental '& aníl:ral, & indo rode~ 
andoa pela parte,do Nonr,o primei- -
ro [e chama Dáya: & os q [t fcguem 
alsi como a cofia vae, faõ Lamhrij, 
Achem,, ~iár, Pedir, Lide, Piradá.i 
Pacem,Bára,Darú,Arcat, Ircan, R~l
pat,Purij,Ciáca,Campar, CapocamJ 
Andraguc:rij,hmbij,Palimbam ,Ta;-
nâ, Malayo, Sacam-pam, Ttlluinba...; 
uam, Andalóz, Piriáman , Tico, 
B'.uros; ~nchel, & Mancópa, que 
vem cair fobre Lambrij,qt1e he vizi ... 
nho de Dáya, o primeiro gue no..: 
meamos. Dentro no fertá.o da ilha, 
como he grande, ha muitos princi-.. 
pes & fenhores, de éj não rsmos no .. 
ticia em particular,& por i[o tratta-
rcmos fômente dac1u~l.les, com que 
tiuemos cõmcrcio ou guerra: cujo 
eíl:ado de algús delks não tem maes 
q húa cidade, de que fe imituláo por 
Reys,& outros tem a.o preféte tanto 
poder,c] nos té cuHado fan.gue,como 
no difc'urfo deíl:a ooffa hiíl:oria fe ve-
r.á. p~ ~od?.s efk_s ~ey1~?~? de Pe~i~ . 
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foi õ inayor, & ma~~ celebrado na- uiã,o ~al1tq r ·ea~ calltó de morte, re~ 
qodla.s ,partes,_8< 'iílo ames gue Ma- 'colhião[e com elle,& ás vezes junta~ 
laca foíkponoada. E a elle concor- . mente perecião. De maneira q quã-
riáo todalas naos,éj i'áo do Ponente, do · Fernão Perez d~ Andrade foi 4 
& vit1háo qo Leuante, como a em- . China, & eíl:eue ali em Pa·~em faz~-
porio & feira,onde íe achauáo tod.:;i- do carga de efpecearia:matarão dous · 
las· m.ercadori1s,_por eíle Reyno kr Reys,& não fe fez maes. cOnta diífo, 
fenhor daquelle êan~l entre eíl:a ilha nem C?~ue macs rebuliço,"& aluoro-
c,amatra, & a terra,fir.n1e. Peró def- ço n~ ci9ade,como (e não fora mor-
pois q M:laca ~e fundou,& prin~ipal- to hú Rey ,éj os gouernaua ,& leuan- . 
menre co·noíla entrada na Ind1a:co- lado outro q elegiáo pera .os gouer-
mecou crefcer (} Reyno 'de Pacen1 . nar. E.tem elles pera íi q eíl:e {eu .co-
& diminuir dte de Pedir. E fendo o íl:ume(o qual approuão por mui bõ) 
de Ach.é [eu vizinho_ o fomenos em que Deos o ordenou, dizendo q tão · 
poder,ao pre[ente he o mayor .de to: grande coufá como he hú Rey, que 
dos,tanta variação tem os eíl:ados,d-e gouerna na terra en1 lugar d~ Deos; 
~os. homés fazem ta11ta conta : & não . oufaria alguem de o matar, fc: 
quem a dl:e Reyno deu principio de Deos o não permittiffe,& qu~ quafk, 
fer o q ora he,foi a chegada de Iorge do o permirte,he por elle ter taes pec 
de Brito, como logo veremos. O cados,q não inerece fer Rey,.& quer 
Reyno de Pacem a q Iorge d' Albq.. que o feja o matador.E por eíl:j .cau-
ql:lerq :ia a meter de p~ffc o Principc fa,como eíl:e matador he da linhagé 
q diífemos,tinha hú nouo colluine: ~eal,tanro gue lTijta orRey,& fe aíle 
& tal,que não era pera algué defejar ta em fua cadeira, & eftá nella hmn 
fer ~ey delle, porq o pouo náo lhç oia aífentado pacificamente : he en-
daua n1uito tempo vida. E de quão_ tre elles· ailido por legitimo Rey .. E 
mal afortunado era o herdeiro deíl:a ás vezes ha fob_re eíl:e reinar tanta. 
h,çrança,q o pouo daua a quem que~ reuolta, que já aconteceo cm hú dia 
ria,tinha hú bem,que·não fe conce- faz(;;rem tres Reys, l1ú per morte do 
àeo a todo homé,que era faber a ho- outro.E fabendo o Príncipe que Ior-
ra dafoa mo:rte:&.fe não era a hora, ge .d'Alboquergue leuaua dl:e cruel· 
era o dia, & qu,ando -mmto incerta, coftume: he tão doce coufa reinar, 
n~o faia da fomana. Porque como que não fôméte ~lle, que não tinha 
cíl:a doudice,ou furia faltaua no po- idade pera temer,mas outros de ma-

, uo, tódos andauão pelas ruás quafi yor juízo procorauão de ~uer eíl:© 
cm modo de cantiga·; Ha de mor_ R_eyno.E o_cafo q obrigou a eíl:e Prin 
.clRey : fem auer qllem contrariaífe ci~ ir á1India pedir focorro noífo, 
efta voz,nem ell.i· fazer ilojo 4s ore- procedeo daqui. A tras fica efcritto 
lhas qc algué, fômente a elRey, & a , como indo Affonfo d'Alboquerque 
algú~ fe~s ptfoa~~s,,q logo co_mo ?~~ pera to.cµar Malaca, tomou na cofia 
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· · 'Dti 'Terceira 'Dec;ida 
dcfla ilha C,aiii:itra hum júco,a que 

, os noffos chamarão Braoo,pelo grã-
d~ trabalho que lhe deu primeiro 

'que o romaílem : no qual junco i'a 
hú Príncipe herdeiro do R~yno Pa-
.cem, por [e lhe leuantar contra ellc 
hum féu tio,quc era gouernadordel-
le: & como Affonfo d'Alboquerque 

·defpois q foube foa fortuna, o leuou 
com figo a Malaca,dandolhe ef perá-
~a de 9 refl:irnir em feu Reyno : o q 
elle t1áo quiz cfperar,& defappareceo 

. rao tépoque Affonfo d' Alboquerque 
eíl:aua de partida pera ·a India. Eíl:e 
Principe chamado Gcinal, ou porq 
lhe pareceoquc Affonfo d'Alboquer-
que o qtreria leuar comfigo á India, 
ou por gualquer outra coula: qna n ~ 
do lhe fogio, foife a elRey que fora 
de Malaca,q naquellerempo andaua 
tão ~esbaratado, como elle. O qual 
Rey o foi entretendo com efperan-
ças: que como· ~abaffe de aífenrar 
foas coufos, lhe daria ajuda pera co-
brar fcu Rcyno. Sendo já palfaâos 

.' Íeis ou fette annos nefl:as ef peranças, 
no qual tempo elRey o cafou com . 
húa filha fua~táto que [e vio em Bin-
tam·cõ algum repoufo por caufa de 
algúas vin:orias que ouue em no!fo 
clanno : ordenou âe o mandar com 
húa frota, porq tambem no mefmo 
Reyno dç Pacem focceder:io c.:oufas 
pera iíio,& forão eíl:as. O tio,deque 
dk Príncipe Geinal fogia, fegund~ 
fe defpois Coube; era irmão de Cua · 
máem ,& Rey de Arú vizinho deja-
.cem: o qual feapoderou do Reyno, 
.&.ficou fenhor de ambos. Os Pacés 

. po~ ~erem po~ c~íl:u~~ o que di!f.c: 

mos,que como [e ~mójauáo de hum 
Rey, logo lbe procura.uão a mórte: 
corri o eCre era dl:rangeiro,não tarda-
rão muic:o em lha dar,& leuantaráo 
outro naturàl, o qual tambem não 

. durou muito tempo. Porque con1a 
já auia algús Arús em Pacem,que fi_ 
carãq do Rey,paífado{eu natural,rra-' 
balbarão po~ lhe dar a morte, & afsi 
o fezeráo:& leuantado outro em feu 
lugar,chegou o Príncipe: Gêinal po-
derofamemc com o fauor de: [eu fo-
gro; & 1natou o que então reinaua

1 

cujo filho era o moço éj Iorge d' Al-
boquerque trazia. Do qual moço,q 
feria d.e até doze annos, Linçou mão 
hum Mouro per nome f\1oulana, q 
naquellas partes entre os Mouros era 
como o fupremo Califa de lua fcél:a: 
& dle o r.rouxe á India pedir ajud~ 
a Diogo Lopez. Fazendo c0~ta,quc 
como Geinal pela ajuda guc trouxe 
d'elRey de Bintam,romárao Reyno 
·de Pacem, q muito melhor o pode-
ria aucr aqudle Orfacam, faz_~dofe 
vaífallo d'dRey de.,Portugal:& maes 
requerendo ajt1da cõüa hum imigo · 
dos Portuguefes,a(si por ler géro d's:l 
Rey de Bintam,como polo, que elle 
tinha feiro a algús Portuguefes, que 
ali forão ter defpois éj tomou o Rey-
110,pelo qual eíl:aua poíl:o em odio 
cõ e lles, & o cafo foi dle. Ao ~épo 
que eíl:e Geinal chegou a Pacem, e .. 
íl:,aua ali feitorizando algúas coufas 

- Gaf par Machado per mandado. 
do capítão de Malaca: o qual Gafpar , 
Machado temendo que. poderia re-
ceber algum mal,por fer genro d.'d-
.Rey de Binta1n .~o~o imi[o, eic1~-.' p~ 10 
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' pnlio o maes ·encnbertamente qu~ . dofe á nao: & deµ comíigo no por~ 

pqde n:aquella rcuolrn de ~ua chegai- to· de P~ce111 ,onde foi bem recebidq 
· da,& 'foife pera Mala~a,leíxando em d'elRey Geinal, g.ue já reinaua. E 

. terra 'muita fazenda. ElRey Geinal · p0r(j per co'íl:ume de todos ~·qpel!es · . 
. qua•ndo Coube que efl~ua ali aquelle · Reynos, qualquer 1ner~adoriá q~1e · 
Porcugu~s, & gue fogira com temor vem a feu pmtQ. primeiro qtJe venda, 

. feu, pefoulhe muito : porqüe aind! os off.iciaes d'elRey. hão de roma.r_por 
.que e1;1.tre elle & e!Rey de Binta1n os preços da terra a que. e1Rey ou.ue.r 1 

dhua aífentado qne ambos auiáo de miíl:er: tomaráó a efie Diqg? Vaz a 
fozer guerra.a Malaca,& por eíl:e ref- maes· da mercado.ria que leua.l.la per(! . 
pe,ito lhe dera elRey fua filha,& maes clRey. O .qqal Geinal com os ·traba,. 
ajuda pera cobrar {eu Reyno: foa ten lhos d~ aiTent.ar as tQufas' do Reyno, 
çáo era.ao prefente não offender,mas não eíl:aua ainda com tan~a fubfian-
fauorecer noífas coufas, temendo q eia. que logo poddfe pagar o que to- ·. 
fenos indinaíie, não eHaua fegurQ , marão para elle : cá primei to a~üa de 
em feu .Reyno. Çom o qual fonda- mandar v~nder. na terra Çts çoufas,pe~ , 
mento como algum nauio noffo pe.r ·ra da venda dellas lhe pagàr, & elle -
ali pafiàua:, fazialhe quanto gafalha- · ficaria com ganho'. No qµal modo 
do podia: de maneira que prouocou de paga óuue algúa deiei.1ça, que 
·a que Garcia de Sá capitão de Mala• Diogo Vaz mal fofria: &. comó ho-
ca,mandaífe lá DuaqeCoelho affen mem aleaamado,.~· pouco pacien~ 
tar pazes cõ elle. E correndo o tratto t~ , muitas vezes requetcl}do feu pa-' 
do cornmercio entre os noífos, & gamento a elRey_, tinhalhe ditto ~l . .' . 
dle eln toda paz & concordia:acer- gúas palauras tão foltas~q~e anojados 
tou deiráquelle feu porto,hú Diogo algús hoinés acdtos a dRey,torn.an... · 1 

1Vaz bomé de má cabeça, & de p1or do elle outra vez re,quer~r o fou com 
confciencia,que fez quebrar efh paz . efia folturade palauras, foi ali morto 
per dta rn·aneira . Efl:e Diogo Vaz ás crifadas qiát:e d' dRey. E com ·eíl:~. 

· fora com Ioão Gomez ás itbas de indinaçáo aluoroçoufe a gente da c:j-
Maldina por capitão de húà fufh: dade com voz : Matalos ,. mata_los,' 
( fegundo a eras ercreqemos ) o qual. · em que morrerão algús Porruguefes, 
·chegando ás ilhas, dizen1 que fe fez àfsidos que foráo com' Dibgo Vaz~, 
çfgarrado dellas c-om tempo &cor- co!no os de húa nao que hi dl:aua de 
rentes, .& deu comíigo na coíl:a de . Goa do feitor Rui d'AcQfta; deqlle 
Choromandel,,ondc tomou húa u_ao era capita o bum Ioão de Borba .. Pa."." 

·,carregada-de muita roupa,que 1a pe- rém como aquella morte foi Jnacs 
ra G,a-matra& Malaca, n~o leu~ndo accideLJte, que ordenada :·1norros os · 
mae_s gente que a do rnar, que ma-- pr~meiros, gue acharão pelas ruas. da -

if~aua·a nao. Morta a qual genre,me- cidade, não curarão de ir á ~1ao · d~ · .. 
teo a fofi:a ~o ~u.ndo do m.:ir,paffa1l~ Ioáo de Borbà. O qual poíl:o que en1. ' 

~ 4 . tC.tJ~ 
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1têrr~ t\nha. áit~da inuÍta faze.nda. por 
-recolbcr1 acolheq[e ~nte que m?e~ 
foff;: com a qual n-ao eHé chegou a 
Goa,,oflde foi no.ríBcado por no(fo 

· i.migo eíl:e Rey G~1,nal. Sobre o qual 
('.afo, foG:.cedeo vi~ o,Prfücipe,que le-. 

. uàua Ior~e ~· Alboqucrq, p'r:dir f~c
corro contra eU.e : que ih~ foi cont 
cédido, & fez fobre iílo o que vere:-, ' mos nc fie fegpínte capitulo. -

-
mente o feguio dó Affonfo de: M~~ 
nc:fes, dom Sancho Henriquc:z feu 
genro, g· Ia por capitã.o mór do mar. 
'de .Ma-laca, & afsi Diilis· Fernandez, 
& Raphael Cà.tanho chegou defpois 
qµe o.feito do negocio a ·que foi, era 
acabado. Achou maes com Rapha-
d Pereíl:rdlo,Manüd da Gama, que · 
Garcia de Si capitão de Malaca ali . 
man.dára "em húa caraúella annada ·' 
em fauor de hum junco : o qÚal o 

"CAP I t V LO II. . feimr d'elRey, & algús mérc~do. 
res de M~ilacx manda.não om fa_ 

! Como Jorg~ d'.Albcquer:que zeridas, pera ct>m dias faz,crem cõ-. 
chegou ;ro Reyno .de p ace m, mutação ~1e outras,côn10 íe emre el. ,,. 

1 ,., les vfà.Achou rambem antro juncp, on4e p-etejou com o tyranr,o q. · -çlc qoe era capitão bllm leão Pàei-
.- O tinha,[5 o.tomo14 com q-µa.n~ ra: o qual f-0ra ter _ao partp d~ Arú 

t d gente tom figo tinha an hua . fazer fua fazehda. E como o Rey da-
fortafet._~: [5_, dejpois .meteç; _o' quelle Reyno "tinha guerra com os 
Princ-ipt c.m. poffe de lle .. _ . de Pacem pola morte ~fo feu Rey, 

que (como efcrcuemos ) éra tio do· ' . 
1~?.11:~~:""3 Efpachado Iorge d' Albo-

. querque em Cochij com 
a ordem que di.íTemos, q 

· . . pois todolos capitães :ião 
, ptra aquelfas partes.;& forçadamente 
au)·áô de tomar o porto .de Pa<::em, 
pera fe-ali pro~cr de fuas mercado-
rias : todos foílem em -fua conferua., 
-t'!rando Iorge d~ Brito,q1.c1e leuaoa ar .. 

· _ mada ~e oito velas pera Maluco: 
· ' ,<}_uando veyo ao feguir a bàn_deirn de 

Iorge d'_Alboquerque,hús ficarão di-
ante, º°'tros a tras, & outros foráo 
forgir em outro porto, &não ao ãe 
Pácetn. Pf,!rÓ qáando chegpu .a dle, 

:·.:achou já .forro ·Raphael Pereíl:rello 
_na harra,& das feís velas qlJ~ erão da 
fua,conferua, eíl:a foi diante : & fô-

- - - - ~ .- • . • -- J 

· _Piincipe Gei nal) ·que ora dhu~ en1 
poffe do Rcyno: concertoufe com 

· elle que vidle per .mar com algúa 
gente Çua ~ & ~lle ida per terra com_ 
toda a maes. A qual ida Ioão Pereira 
aceitou, por fab~r o qlfe ell:e Geinal 
tinha · feitq aos Porrugucfes, que fe 
acharão com Diogo Vaz. Donde 
fucced~o que dJe 1\ey de Arú,. o di~ 
ante.que Iorge d'Alboqm;rque che-
gaíl'e, era vindo : & quando foube . 
de foa chegada á barra de Pacem, 
deteuefe até ver o que dle Jorge. 
d' Alboquerquc: faria,_ poíl:o que lo- · 
go entend~o o c.aío, ·por ter já nou.a 
que ao Principe; Orfacam era con~ 
cedida ajuda, & que podia fêr efta. 
O que elle Ioga foube per rocyo-de 

· lo ão 
. ' ... 
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fo5o Pereira~ per qii~rii 1nandon vi~ · fe .º quifeíle def~nderJpols n~.·çerr·~ & 
ficar Iorge d' Albogúérque : dando: no mar rndo em contra ell'e,até o na- ·-
lhe cmnrJ d:i caufa de foa vinda, & (l turJl pot10 da cid_áde Pacem, por .~er 
cíl::rna à'li eom aguella gente junt<\ a 'morto o Rey q elles tio há:o leuanra- · 
feu íeruiço, por. dlc fer grande ferui. do.Porque.com.o elles tem em pou-
d'or d'elH;ey de .Portugal. E poH:o · ca. cóma tnltar hú Rey . pelo modo 
<}o feu porto .de Ar{1_1úo foffe t~o éj diflernos)afsi tem em po~co mor-
cdebrado çlos Portuguefes,como era retem todos, por defenderé aquclle ;-
noudle de Pacem : fempr~ os cá pi- q elles alcuátão, oq" vingar foa rnor-
.tá~s de Malaca delle receberão boas(. te. E [e aré então o.não tiuháq feiro, 

.·obràs. lçHge. d' Alboquerque l'he má- er~ por<] Geinal como fabia o cófiu 
"dpu agr:lckcimcmos ddfa [da offer- me delles:náo [e guiz apoufentar .na · 
ra, &.denunciar como vinba t"T?eter . cidade, q eíl:á obh de meya leguoa 
de poíl'e aquelle P.rincipe, & lançar .per hü rio a cima, q vem d.e ~1entro . 
fóra do Reyno â Geinal,que o tit1ha d_a terra,por não ficar fogeito a eltes,' 
.in.deuidarnére,& maes era imigo dos & aos noífos nauios,éjali fo[em ter. 
Porrague[es:q fe elle Rey de Arú vi- 'E fez pera feu apoufonto á vifia da 
._nha toma.r vingança ddle, ante de ·mefma cidade_ e~ hú çf~áp· do, húa 

·.'pouco ·répo elle Iorge d' Alboquer~ grande cerca ~fo groffa madeira, áo · 
que ef peraua de lha dar, pQr tantofe ~oda-de muro. de villa,cõ húa.plla1 · 

quHeffe efperar, q o podia fazer. Ao em torno:ficando {ômére duas por_, 
qual recado ref pondeo q lhe pedia -tas pera foa fernintía. E dentto deíl:a: 
por rr1er~e q auédo o negocio ~e vir grande cerca, fez ?urra U:ª's for~e, 
a determltl~rfe per armas,ouueíle por. · como caíl:ello : onde dle·rmha foas- . 
bem q elle foílecom foa geme niífo:· cafas da méf nfa ·madciraJ& cari~s, da:. 
& por o trabalho que niffo pofeíle, terra fegundo [ea vfo,nas q\.1~es tinha- { , 

1 ,.. 

não queria t).1aes r.or' honra fua, que fuàfozenda,& molher_es.E a cerca de. _ 
1euar.en1 os caualleiros, g comíigo · fóra 6caua qn pouoaçao de gente,q 
trazia, o deípojo que· eng~ta!l'em os tinha da fua guarda':da~qual :ao t:em .:... · 
feus delle Iorge d'Alboquerque. O po que Iorged''l-\lboqoerquechegou,"' 
q lhe elle co_ncedeo, quando o cafo teria pouco maes de ar~ tres mil l~o·r 
dl:cudfe neqestermos.,& q e~trerãto més da ma.es ~[co-lbida géte,& maes( 
elle Íe foíle pÓl\ á vifb da fortaleza, fiel éj elle pode au~r. E aipda comu 
onde-eH:aua o ryranno : & éj ah lhe homen~·oão confiado ddles .t~~nédo. 
mandaria dizer ? que fezeílc. ElRey que; fe foccedei~e -algúa coufo, pera 
Géinal quando fobre íi vio bú exer- que lhe cçmukffe porfe c1n de(e_nfaõ,' 
eito per terra, & armada nuífa per '. & qne elles o podiáo _deíamparar: 
m:lr,& tudo contra fr: bem ernédeo · fezlbe recolher . dcmtro na. arande \ . b q .ºfim ·daqúelle negocio auia de'fer · cerca [uas faze1~das, &parte das mi:v . 

, kixar.dle o.l\cyr10,otiperdera vida, . lher~s. ~iua}rn~nte,elle Gíl:auac9rpo. 
' .. homen~v 

L 

> 'l. 
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ll9mem q determinlua não fair dali, eíl:aua ali por Xaba.ndar,aquelle que · 
fenão perdendo a vida: & difsimu- . refgatou Gafp~r d'Aco(ta~ Antonio 
lando eth [l:la deterniinação,em Ior- Pacheco, & outros q eféaparão çm 

(ged'Albaquerquc lançádo anchora, Achem(c'omo a tras.,.Fontamos). Per 
o mandou logo viíirar. As palauras ~neyo Gto qo.al Nina Cunapam por 

_, da qual viíitaçáo,foráé> de bom é qne caufa defta ámizade que tinha cónof. 
não·fe .tetnia ter feito coufa,per onde co, ll'le parecia poder.moderar a in. 

· e(peraffe del-le Iorge d'A!boquerquG dinaçáo,éj tihbáo dclle:& a fobíl:an. · 
poder receber algú danno.D1ze:ndo: eia das palauras erão:que elle não fa. 
q fua vinda foífe mui boa,& que po1s bia que caufa aueria pera aqu .~ !le mo 
la p.era Mãl~ca, pnde 'tinha fabido (t ço de· táo pequena idade fer ma~s 
cHe auia de.dl:ar por capitáo,lbe pe- . verdadeiro hetdelfà do que elle era, 
dia por merce q quife{fe dd"le algum ·como todo niundo Cabia.~ (e era 
feruiço de mantimentos,ou de qual- por dizer que fe fezera vaffallo d'el .. 
quer coufa éj .onneffe miíter: porque · Rey de Portugal, dle:! o queria fer da 
pois·auião de fer yjzin~os,éj fe come , maneira que bem pareceíTe: & que 
~aífem de prefl:ar hú corri o outro. affaz mófhaua defejar iíl:o, na paz 
Ao q Irn;ge d'Alboqucrq r;efpõd~o: & amizade em que eíl:aua ·com o 

' que ao prefente náo a.u~a miiter pdle , capitão de Malaca, como podia fa. 
maes,q defpejar aqudleReyoó,pefa ber per dle mefmo N.ina. Cuna. 
meter de po.il'e delle o PF.incipe her- pam, pE>is fora medianeiro em al .. 

,, deiroA alitr~zia comíigo,o qual era gúas cGt>uf~s, que entre elles páífaráo 
feito vaJTallod' clRey de Portugal fe~· , por razã0;deíl:a ·amizade, & de ou-
(enhQr: & també mandarlhe entre- · · rras que elle Geinal tinha. feitas, por , 
gair·a fazenda dos Portuguefos qüe ali feruir a dRey de Portug~l.Que fazé-
fiçou,a!Si' dos mortos que os feus ali · . da d~ Portuguefes elle i1áo fabia_de ~ 
matarão,. c0mq dos viuos q fo.girão· tal parte, que· verdé\de era vir ali ter 
com temor feu. E q por quanto elle hum homem de mâ. cabeça ; & pio~ 
tinha pera f~zer n1uítos negocios em ~mgua, o qual foi m0rto auendo ra· 
Malaca,.& [e não podia ali deter ;éj [e " ·zões com os feus : & a fazenda que 
dete.rmina,ffe 1ogo,pera elle poerem a.li trouxera, defpois da fu.i morte 

·, -e~ecuçáo o q naquelle cafo lhe m-a11 foubera qiue a roubara elle de húa 
d:aua faze.r' ó gouernac;lor da. India. 11ao,quc vinha dirigida a cerw's mer 
-Geinal não ficeu !'nUi ef pátado ddl:a cadores,que ididráo n.aqüdla cidadeJ 
'tef poíl:a d.e Iorg~ d' Alboqaerq, por- a·os quaes a mandá•ra em regar, dcf~ 
q· bé fabia elle q eíl:a: auia: eUe de fer: pois que fezerâo E:erto ferfaa. E quá-
p~ré~ pa;e.cendo1he q per aqui po-. ~o a elte leixar o Reyno, qu:e fora de 
cha fa1r fora daq,uella afronta, man: Jeu pae,, iíl:o uáo podia fer . fenáo· · 

,dou:lhe outro,recaqo per Nina u~, perdendo a vida : & eíl:a tinha élle 
map.a~, ~- ~~nt~~ n~·!fo amigo que ~-~ei:~cido pol~ d~f~1'der,quando .a:s 

eutras .· 
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outras rcoufos que ofterecia, lbe não nar maes dentrô : dándo a ei~tendet:: 
foffem .a elle Iorge d'Alboquerquc quefezeífe o éj auia de fazer, porque 

. acócas. Finalmente; porque de húa Gci1?al eíl:~ua em outro ·propoíito. 
& de outra parte ouue maes re.cados, Finalméte Iorge d' AlbJquerque pra-
fem Geinal yir a conclufaõ L]Ue Ior- / ticando a[<>i em pê com os ca~1itáes 
ge d' Alboquerque quetia,confornie & principaes.peífoas: aífentou q por. 
·aogue trazia per regimento: auido quanto não traziáo efcadas nê cqu-
confelho, fem enrb.irgo da pouca fa pera cometer aquella força,[ô111é-. 
gente que com elle eíl:aua, que ná_o te efpadas, lanças,& efp~ngardas,dG-' 
feriáo maes que trezentos homes uião dormir com boa vigia aquella 
& os imigos tres mil,Iorge d' Albo- noite ao pé daqudla aruore,& q en-
querque fe determinou ir dar húa vi- tretanto viriáo as munições das naos~ 
fia á fortaleza eni feus batêis,& viil:a, /!:<- darião o com bate pela manhaá.A 
fe determinaria de todo, porque co- eíl:e tempo eíl:aua elRey ·de Arú â 
mo náo tinha mui cetra informa- viíl:a ddle Iorge d' Alboquerque e[.. '-
~ão no lugar & fitio della, não po- perando que lhe mãdaífe recado 
dia fazer outra coufa. ,Pofl:o neíl:e. que faria> entre os guaes . ou.ue algus 
caminho,tanto q fe pos com foa gé- recados: & na fim delles Iorge d Al-
t~ funtaao pê de húaaruore Já11u1n boquerque lhe mandou àizer que· 
pouco fobre a tarde, pm~ fe não po~ eíl:eueífe . prefies, & não cometdfc 
der dar mayor auiamento : veyo lo- · entrar a fortaleza, íenã<? def pois que 
go Nina Cunapam cotn recado de viíÍe que os Portugue[es tinhão feito 
Geinal, pedindolhe por merce que portal pera i{fo. E porque na entra·-· 
fobreíl:eue!Ie hum pou.co da indi- da dos feus po4ia aucr algúa d_efor- · 
nação que trazia contra elle, porque dem, lhe pedia que fe mudaffe dali 
elle queria conceder no que inanda- pera a outra banda do mato, porque 
ua, & que pera .iífo eíl:aua em con- como elles fabião bé a terra, podião 
felho com os feus no modo que feria feauir melhor o alcance dos imi-
melhor fazerfe. Tornado Cunapam ggs, cá (fegundo via) nãotinhão 'ou .. 
cõ a ref poíl:a_, veyo & tornou outra tra acolheita, & maes que mandaífe 
vez: tudo por elle Geinal ter ef paço logo pór ::ios .feus hum ramo verde 
ck defpejar as molheres, & fe reco- na rouca da cabeça pera differençà 
lber pouco & pouco pera o mato, dos imigos ~ por não receberem .algú, 
i-~r o_una porta q-tinha naqndla par- mal dos Portuguefes, fem o qua.l 
te. E porque a refpoíl:a que lhe lorge final o poderão padecer. Em quai1-· 
à'A\boquerque mandaua,era mui a- to fo eíl:es recados paíf~mão, acertou 

. prdfada, & elle Nina Cunapam cn- que de dentro da cerca dos Mouros 
tendia que Geinal a não auia de có- [e tirou hum ou dous tiros de húa 
prir, & q ddpois ficaria em odio de dpingarda : hnrn dos quaes vcyo 
lorge d:A~~oqu~rque, ~ão qu~z ~~~: q~e~~ar h~-~ per~~ ~~~anc~Çço ~-

~!~ 



. trim criado do Conde de Portalegre - [eu of6cio ·:o prin1eiro homem que 
dom João da Silua: Quando. a noffa trepou per aquelles paos a cima, foi 
gente vio eíl:e danno; com,eçarão de b0 calafate da nao de Raphael Pere. 
fe queixar, dizendo contra I.orge íl:rello, de alcunha Marqriez,& o [e. 
d' Alboquerque : Sénhor, que Ía\Ze-· gúdo Peílana. mariüheiro,& tras dl:es 
i11os agi.li? quereis que nos matem a hú mulato rarnbé homem. do mar, 
todos c_íl:a· n'Oite? q aguardamos macs Per o.urra parte, Dinis Fernandez de 
efcadas?náo temos nós mãos? E com !v1ello com a géte de feu nauio, cor'! 
iíl:o começou hum rumor entre a rendo ao longo dé1quella baíl:ida de 
gente aluoroçandofe pera o com- madeir~,achou em hum canto hnm 
bare. Ve.ndo ~orge d'Alboquer.gue pao abalado: & tanto alui'o com a~ 
.eíle aluor0ço fera verdadeira cem- juda de outros, q entrou _cõ aquelles 
junção que os 11egocíos da guerra ·que .o fcguiáo, & veyo per dentro ao 
q.ueretn, por a náo p~çder,diíie con- longo da baíhda demandar a porta 
tra o.s capitães : Pois que nos Ocos_ .da entrada della;pera a abrir aos nof~ 

ma, fos fenhores, a elles , & em fos : mas quando chegou , eílana já 
!izendo Ül:o; mandou dar ás trom- aberta. Porqne como ali concorrea 
betas,& çliffe: Nom·e de Iefo, Santia- o rnayor pefo da geme, por fc:r a en~ 
go: Bem como qu~ndo húa prefa de trada, & nella a mayor defenfaõ, tr~~ 

· groGa aguoa,cujo pefo quer romper balharao os noffos que 1áo em com~ , 
o impedi~ento que a detem,. qua1i- . panhia ~e Iorge ~r Alboquerque, por 
ào lho t,alháo ou tiráo ·, fae cõ hum def pejar ~quelle lugar: no qual lhes 
impero que ninguc:m pód~ cfperar quiz noílo Senhor moíl:rar o princi~ 
fua fo~ça: afsi a no~a geme dada. Sá- pio de fua vittoria . Auia {obre efie 
tíago, fa:io en1 corrida ~ão impetuo- lugar da porta húa maneira de·guari-
famente, que nenhum parou fenão ta afsi' o~denada, que podião de cima 
com as máos nos paos, que fazião vinte ou trinta homés pelejando & 
aqudla cercà. Tr~balhando hús por lançando pedras & outros tiros , de ... 
fobir per elles_a cima , outros por os fender pocr(e algué de baixo pera ar~ 
~rrincar alüindo dous & tres bom és rõbar a ·porta:no qual lugar foráo al-
a hum p-ao,outros fazendo vae & vé gús dos noílos dos primeiros que fe 
dos que achauão foltos: de màneira a dla chegarão bem eícalaurados. 
que todos eíl:auão occupados no.em Solta'm Ge.inal como eíl:e era o lu~ 
que trabalhauão, ~não no que lhe gar, em que elle tinha poíl:o mayor 
f~zião, que era de dentro tiraremlhe d~fenfaõ, an.daua em cimã mandan-
<>s Mouros muitas frechadas, zargun . do & animando os feus , até que per 
chad:as de arremeffo, & todo genero acerto fem fabc:r fer táo illuíl:re pef-
de·arnias,como q~e os podiáo a par- foa, fômente pelo_ ver maes diligente 
tar. E como a geme do mar he maes naquella defet1faõ: apontou ndle 

, . ~~fi~a ,~ l~~: ~-1n ~repar .~o~ ~a~~o de Çid~ _ Çç~~~ira hµa efping~rdieu;~: 
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Jemrna~ êom que logo veyo a baixo, Deos bem~quc indo armado cai:o em 
r. e l ~ J .·t d 1 1 , . .. como ie lOra 1u? nue aenrna 1J ao ugar,.& de m~ne1 ra gue o nao ma-

oçador , por lhe dar o pelouro no tou. A outro elc:fante cometerão rá-
rneyo da rdb. Com a morte do qual . bé Da'Q.1Í~1gos de Seixas) & Ioão do 
os frus defempararáo,~_porta, ~ ~ Vallc, mas re9erão omra indufiria: 
primeiro que p~r ella em_rou, fo1 bu que Domingos de Seixas posa lança 
Banbolomeu Cayado cnado-do Ou em o negro, que gouerna de cima o • 
que de Bragança dó Gomes: & tras elefante, & o Jerribou, & Ioáo do 
dle entrou . rodo o corpo da no{fa Valle nelle. O elefante rãto, gue fen-· 
géte. ,Pcró não foi muito.auante, por tio o ferro da láça em ií, & não tet1e 
·q naquelle grande r~rreiro de· pouoa- qµem o gouernaíTe; cá a dor d~ feri-
cáo de .dentro dhiua coalhado de da, & efpant~ das noífas efpingar-
Mouros, que como bomés offereci~ das, que tirauão como hum trouão; 
dosá morte, por fer lugar maes def- tornou contra os feus, & foi derri·-
pej:i.do, começarão de ferir ani_mofa- bando & trilhando nélles. Andando 
·rneuteos noífos: com que conueyo a fnria da guerra érn e fiado que- os' 
·a Iorge d'Alboquergl1e recolher em Mouros começauáo de fe ir apinhoá 
bú corpo os feus. Porque com aqlle do, & recolhendo á outra cerca pe ' 
_primeiro impero da entrada da por- Guena, que diffemos -que tínhão em; 
ta, os que forã.o com elle , & outros lngar de fortaleza , quafi ~orno ho} 
íjUe entraráo per outra parte~ come- més gue e(perauão de fe recolher 
çaráo de fe efpalhar, de inaneira que per de tras per húa porra, que ella 
fe nao enxergauáo entre tanta rnul.. tinha pera o mato, acenou do1n Af:.. 
tidão de M-ouros :-& feitos em bum fanfo de Mendes com a gente da fui 
corpo, deu outro Santiago onde [e . nao andar per de fóra bufcando en-' 
fazia húa n1aneira de rua larga, que · rrada , porqme não fe achou no que 
!a dar na outra fortaleza. No qual fe fez pela port;i. Os Mouros · quan-' 

· rompimento, começarão algús dos do fenrirão que de fóra ~1ueriáo ~n-· 
. _no(los a ciir mortos : os primeiros trar coro elles, parecendolke que OS· 

forão Chrifiouão d' Aco{b criado da tinhão cerc1do de todo, & que nãd 
Rainha dona Lianor, & Affonfo de tinhão outra faluação [enáo-o feu' 
Freitas natural de A lcacerc do Sal. braço, pois de tras & diante: tudo era; 
E guerendo Heitor Henriquez de Sá- ferro & morte: a pé guedo [e leixa-
tarem como homé de animo, poer uáo :ltaílalhar, & elles tambem ref-· 
a lança na tefia-de bum elefante, de pondiád com retorno. Finalmente; 
dous que ali andau~o pelejando: a dta entrada de do1n Affonfo per 

· defoiou o elefarúe a lança com a trÕ aquella parte, onde elRey de Arli ~i
ba, & a·panhou.o com dla per an- nba olho, por fera lugar per q [cus . 
t~e as pernas & l~nçou-o pera o ar, imigos fe auiáo de acolher ao mato, 
COU)O fc fora hú~ laranja : & quizlhe acÇ>dio dle C·Ô todà fua aente: a qual 

. . - .. .. :;, · com~ 



~ ·como vinb~ fol,gada,acabarão de re-
matar o cafo cõ morte de feus imí-
gos.: ficando aqudlas dúas cercas ciJ-
bcrtas com maes de dous mil corpos 
n1orros : de q fôrnenre na pequena 
paffauá.o de fettecentos dl:irados ein · 

. terra . a maes fea coufa q podia fer. E ' ~ dos no!f os alé dos nomeados foráo 
' 
mortos Bartholomeu Fer.nádez cria-

: (do do Duque de Birgança, & hua1 
grumete da nao de lorge d' Alboquer 
que, & feridos hum grande numero 
delles, de q os principaes farão Iorge 
êle Mello,Gafpar d' Acofia,Iorge Lo-
bo, & Iorge d'Alboquen.1ue de duas 

' frechadas húano roílro, & outra no 
corpo. E porq a gente daquella terra / 
vfa muito de peçonha, mandou elle 

· logo que lhe foífem chupadas, porq 
fe a leuauáo, que lhe náo imped1íle: 
& de íi mandou hum recado a elRey 
d~ Arú, q dle vira vingança de feu 
imigo, q lhe entregaua aquella for-
taleza,pera ao outro dia lha entregar, 
por quanto elle fe recolhia ás_ riaos, 
por [er já tarde. Peró quádo. veyo ao 
dia (eguinte q Jorge d' Al'boquerque 
lhe mandou q a def pejaífe, andauão 
os Arús,táo encarniçados no defpojo 
delta, q eráo maos de Cair: cõtudo el- . 
Rey os tirou fóra, & fe mandou ef-
pedir de Iorge d' Alboquerque cõ a·rá 
des offereciiuentos de f ua peíf oa , 

0 
& 

dlado. Acabado eíl:e feito de armas ,, 
entrou Iorge d' Alb~querque em ou. 
tro de pofle ao Principe: mandando . 
c?cerrar hú elefante có pannos de [e . 
ea, em queº. menino foi pofio : & 
com os princi'paes Mouros da cida-
~~ dianEe,& ?~ ~o~o~ ~~tr~s,,cm ,Suç 

_e~1trauão-muitos fidalgos, foi leuado 
com ~íl:a p0mpa, & muitas trombe. 
tas per toda a_ cidade ,denunciando 
por Rey daqrielle Reyno,& t1ue elle 
Iorge d' Alboquerque em norfie del. 
Rey dõ Màúüel de Portugal o me. 
tia de poífe, & o auia por enueíl:ido 
nelle, como coufa q clle ton~ara pe~ 
.juíl:o titulo deannas daquelle cyran. · 
no 9 o poíluia,& iíl:o como obriga. 
ção de feu vafollo. Feita eíl:a cerimo· 

· nia de poffe, de q elle lorge d' Alba. 
querque mandou fa.zer hum auro, 
cm q tambem daua por gouernador 
delle ao Mouro Moulana,& por [eu 
Xabandar a Nina Cu na pam : auen. 
do rdpeito ao,s feruiços & boas o. 
oras,q_ue tinha feito aqs Portugncfes, 
& a elle já foruir o mefmo çargo em 
vida do pae do nouo Rey .. No 
qual auto tambem fe continha co-
mo elRey de Pacem recebia <la mão 
dellc Jorge d' Alboquerque aquelle 
Reyno,o qu:il dle ganhara ·per força 
de armas, & que elleem riomed'el" 
Rcy dom Mannel de Portugal, cujo 
capitão na, lho entregaua; com o-
brigação· de vaílàllagem: & que pa-
garia de tributo ,todolos ordenados 
dos offiéiaes Jaquella fortaleza·, que 
ali auia de fazer pera fegurança do 
mefmo Reyno, & afsi os foldos da 
gente de armas , & toda a pimenta q 
elRey ouue!fe mifier pera a carga 
das fuas naos, elle Rey de Pacem lha 
daria a razão de dous crlnados o 
babar de qua"rro quintaes cadabum. 
E d,a_madeira ., que eíl:aua na cerca q 
·os noílos tomarão a Soltáo Geinal, 
~~ndou Iorge d' Alboquerque fahz:r 

. .. µa 
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Jilía fortaleza júto da barra do río no · 
]tJaar maes conueniente : & d.ta em 
q~to [e bufcalfe.algú modo pera fer 
de pedra & cal, por qµanto em táo 
breue tépo não fe podia fazer maes. 
pera auarda da qual leixoú-cê pdfoas: 
& osbofficiaes eráo. Antonio de Mi-
randa d' .f\zeuedo,que i'a já ordenado 
pera capitão, Antonio Barreto alcai~ 
de mór, feitoí· Pero Cerueira,cõ feus 
efcr'iuáes, & os maes officiaes, con10 
as outras fortalezas da India. Auédo 
poucqs dias q Iorge d'Alboquerque 
tinha auido cíl:a virroria,chegou An-
nio de Brim cõ a frota de [eu irmão 
Iorge de Brito bem desbaratada de 
gente: a qual com elle foi r,norta em 
o porto de Achem per hú defcíl:rado 
caío q lhe aconteceo,no proprio dia 
da virroria delle Iorge d' Alboquerq, 
como fo verá neíl:e feguince capitulo. 

e A P I TV L O . III. 

y (o mo 1 arge de Brito com faa 
armada foi ter ao Reyno A .. 
chem,ond( e.fie f5 outro-s capi-
tães cõ muita gente furão mor 
tos em hua pelejA, que teuerão 
com o Rey da terra: (5 ruindo 

. [eu irmão eA.ntonio de ']Jrito 
com os nauios '1, Pedir onde os 
achou, tomou po!fe da capita-
nia delles,(5' do maes q elle (5 
lorged'.A/6oquerque pajfarão 
tê chegarem a Malaca ,f§ a-
conteceo dOS OU~YOS capit~es, q 
pcArã~em Pac~m_,. --- · 

Orge de Brita porque 
· fe não pode dcfpacha~ 
tão breuernéte como 
forge d' Alboquerqu~, 
. não fa!o com elle de 
Cochij :& poérm n,ãe> 

tardou ir logo na fua efieira, leu ando 
feis velas, de que erão capitães Chri-
fiooão Correa Cbriíl:ouáo Pinto. . ' ,. 
Franciíco Godiz, Louréço Godinho, 
Pero Fernandez, & Gafpar Gallo em 
húa fuila:& as omras velaserão nauios 
redõdos & latinos. A fóra hú nauio, 
de que era capitão Antonio de Brito 
irm~o delle Iorge de Brim , que por 
não eíl:ar de-todo apparelbado , não 
fa'io naqudle dia, .& defpois fui ter 
no porto da cidade Achem na ilha 
c,ainatra, onde foi herdar a capita-
nia mór de roda a armada , pelo que 
ali aconteceo a feu irmão , como fe 
logo verá: na qoal frota irião paífan ... 
te de trezentos homés de anpas aletn 
da gente mareante . Com as quaes 
cinco velas elle Jorge de Brito che .. 
gou ao porto da cidade Achem :que 
eíl:â a baixo de Pac::em obra de vinte 
leguoas contra o Sul.Na qual cidade 
achou hum Ioáo de Borba natural 
~dl:a villa, de qu~ tinha o appdlido1 

homem que fubia bem a lingoa Ara ... . 
bia, & algúas daquellas partes, por a 
qual razão era conhecido dos Mou-
ros dali.: onde elle já fora , quando 
fogio de Pacem por caufa da morte 
de Diogo Vaz, como no capitulo a 

. tras contamos. O qnal por razão do 
· proueit0 q acbaua naqudlas partes, 
algús officiaes d'elRey de Goa o ror ... 
~~rã~ ·ªEmar ~~m o~tr~ na~,, que foi 

E~rrc~a-~ 



carrecrar de moxama a Mafcate, que . b 
era mercadoria em que fe }Yanh:ma 

. ' v . -mutto em C,amatra: pero a ·nao ·co 
hum temporal que lhe deu no meyo 
do gol,faõ amreas ilhas de Malcliua, · 

< & ãquellailhaC)amatra, abrio ·& !e 
1 fo1 ao fondo. Da gente da qual quin 
ze pdfoas [e faluaráo no batel, & elle 
com noue em húa almadia: & erão, 

"os mares tão· crroffos, que não pode 
clle auer·o ba~l á má.o, & foi ter cõ 
toda cfra gente a P&gu~ , os qu~es 
defpois ouue Raphael Pereíhtllo 
eíl:ando em Bengalla, per meyo de 
·hun1 Momo gue ali rrartaua por no 
me Alle Aga.' E elle Ioão de. Borba 
com as noue pefToas correo contra 
C,amarra per eípaço de noue dias,& 
. foi rei-naquelle porto de Achem mi~ 
·hgr0fa1neBte: porque em todo eíte 
1te~po elle & ás outras oito peffoas · 
não. comerão nem beberão, fôméte 

·cad~hum tomaaa hum grão de An--
fião ·tamanho como hum grão de 
pin1enta .: o qual acertou de leuar "no 
feyo hum .. Iv1ouro gue all 1a , por fer 
entre elles ião. coíl: uma do o vfo da-
quella me#1tha, que não Cabem an-
dar fem .ella,do qual Anfiáo particu-
larmente falamos em os l.iuros do 
110[0 Commercio. Chegado Ioáo 
ele Borba a eíl:e porto de Achem ,co-
mo 'era homem de bom faber , & 
naturalm.ente locaz em qualquer das 
línguas que fabia : elRey da terra o 
recebeo ·en1 graça, principalmente 
fabendo quefr perdera com húa nao 
de mercadoria, q vinha pera aqudk 
feu porto. Eíl:e tanto que Iorge de 
~ri~~ chegou,,logo o foi v~flta~ ~ nao; 

em companhia de bús meíTageiros, 
· per os quaes o elRey mandou v1füar 

de foa boa cJ1egada com algum re. 
frefco qa tc~ra: & leixoufe ficar,da 11• 
.dolhe conta de füa fortuna' & dQ 
.efiado da r'erra) & d_e algúas coufas q 
aluoroçaráo os noílos , & rnoueráo 
a Iorge de Brito pera cometer o que 
fez. Húa das quaes foi dizerlhe, que 
ali auia hum templo dos Gemios,no 
qual (fegundo ~1ma) auia muito ou~ 
ro: & maes que aquelle Rey tinha 
tomado toda artelharia & fazenda 
da nao, em gue ali veyo ter Gafpar 
d' A cofia irmão de Affonfo Lopez 
d' A cofia capitão de: Malaca, a qual 
fe ali perdeo. E tambem tinha anido 
á fua mão a fazenda de bum bargan. 
tim, que [e P.erdeo JUnto de Day:i) q 
era pe,rto dali, no qual 1a pera defco-
brir as ;ilhas de Ouro Diogo Pache-
co; & era capítão delle Francifco de 
Segueira: & maes·tinha tomado húa 
nao,que dom Ioáo de Lima manda-

. ra de mercadoria ás ilhas ·de Mal-· 
diua, & dahi auia de ir a Malaca: & 
andando em calmaria á vifta deHe 
porto Achem, Cairão as lancharas 
cf elRey a ella, & a tomarão, & ma. 
taráo fris Portuguefes, que nella i'ão, 
porque a· maes gente era .Nlalabar. 
Iorge de Brito def pois q fe aflirmou 
bem deíl:as coufas, & do dtado del-
Rey, & força q tinha pera f e defen-
der, goizfe maes certificar t:foHas pt::r 
hum Diogo Lope.z, que 'leuaua có-
figo pera Maluco; onde elle eíl:euera 
com Fra1~cifc0Setráo: o.qual. tatn-

. bem vindo com Gaf par. ~· Ac.ofla 
cm a nao que fc ali perdeo, fora c51r-
- · · · tiuo 
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t;uo & refgatado com elle per Nina da· éfperançâ do ouro dàguelle pago-
Cunapam, como or,1 efcreuemos: de, que lhe .parecia que eráo·muiws 
do ·qual carriueiro fobiJ a lingoa da per.a a reparriç.áo: & ellesforão pou-
rncfma terra, como I oào de Borba. · cos faluos do perigo, q lhe acÓr<';ceo. 
·E rnouido dle lorg~ de Briro per ·ou quiz Deos liurar a Raphael Ca~ 
:dla's duas 1inguas, 9ue o peccado tanho delle_: porq co.mo era cauallei-
lhe offereceo, & dcfuíou de foa jor- · ro,per ventura ficara ali, como 6cà-

. nada,pet o meGno Ioão de Borba,cí ráo o urros ddl:e nome. E vendo que 
e íl:au~ na .te,rra,& era o maes lingua- 1\ão qu.erião fua companhia, por 
raz, :mandou dizer a elRey como ·1a não fcr daquella confcrua, foi cor .. 
da caminho pera !\1alaca: & por o rendo a cofia rnminho de Pacem, 
aoucrnador da India ter t'abido co- & no porto d~ Pedir achou Cbriílo·-
~w elle recolhera toda'a fazenda & uão ~e Mendoça, qüe :ia ordenad0 
arrdharia~ que fe ali perdera de hua ao defcobrimento do ouro, tãq in-
nao & bargamimJ lhe mandara que .cerro & · perígofo, como- era o·d'b 
paffaffe :Per ali; & arrecadaffe tudo pagode.: &-ambos fe partirão· daJiJ 
«klle R.ey,em cujo poder dlaua;que & foráo ter c'?m Iorg~ d'Alboqnerf. 
1be pedia que lhe mandaífe ~ntregar que, que eíl:aua ordenando a farta.-
tudo . Ao gue o Rey da terra rdpon~ . leza de madeira que diffe1nos. Ior:. 
·deo : que dle não fobia outro maes ge de Brito defpoi~ ·que aquelle vr-
certo amor, em tll j o poder dl:euef- -didor do peccado- lo ão de Borba an . 
fetn aqudlas coufas, gue no fúdo do .dou tecendo. com recado's de húa & · 
mar, em que Íe a nao & bargamim outra parte aquell~ tea de tnorte, já 
perderão, frgunJo ouyio dizer, por ·com üidinaç·ão de qu-ão pouca ra..: 
tanto ·com dle deu ia ter dl:e requi- zão fazia dc.íi agudle barbara : de-
rimento. l<3 auendo elle miíl:er al- terminou per confclho de t!ldolos. 
gúa coufa daqueHe feu· Reyno, q de . capitães entrar na cidade. E port;1ue 
mui boa vornade folgaria de a dar,. do poufo onde·dl:auãoas naosa cH~ 
çomo fazia aos Porrnguefes que ali ayeria húa leguoa per bum rio a d-
chegauã:o, de que elle Ioão d,e Bor- n1a·: ordenou de in:m 'os bactis, & 
ba era rdHmunha em que.dlado ali afsi na fuH:a capitão Gafpar Ga~lo,nà 
veyo ter, & como foi per dle aga- qual emharca~âo podiáo it até du:... 
falhíldo .. Em quanro dle & outros zéto.s homés.E por afofia fer mayor -
tecãdes andarão entre elR~y ,& Ior- vJíilha de todas, ~atido~ q foffen1 
1ge de l)rito, veyo ali ter Raphael Ca- nellas quaii todos os bêíl:eiros & efº 
tat'rbo ,q (e apartara no marco tem- pingardeiços ,q feriáo até fe[Íenta; có 
l)b da cõferua de lorge d' Alboquer- algüa andharia: fazendo fondaméto 
·~ue :·& quifera ficar ali com Iorge , q ~o tempo da faida em·terrá.,eíl:a fi.~:
·ae Brito, o qual elle não confcnrio. fia aíSi prouida lhe podia ·frruir em · · 
· :Porqlle-efta?áo já t~dos ~~o ~!~eyos luga~ . d~ eal~ar~c, que defcnddfe-~a 
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ribeirá~ ~.; õ r lhe não fcr impedida fua 
-embarcação em algC1 aperro,em q [e 
pod iJ ver. Ordenad .1 db ída, p:inio 
Jorge de Brim ante manhaã : & fen-
do quàfi a meyo caminho, achou 
l - ,. 1 r . 1Ua pouoaçao ac poncas caias ao 
fobpê de bú tefo,gu_e vü!ha beber na 
aguoa, a qual quebraua em húa nbã-
·ceíra al ta de barreiras, onde dlaua 
fe ito húa força de madeira ao modo 
de baluarte com algús berços, pera 
defender.a paílagem Chegado Iorge 

·.de Brito já dia bé claro a eHe lugar, 
.cleteue[e hum pouco efperando po-
h fuHa de Gafpar Gallo g não vinha~ 
por vir maes carregada q os .batê.is af~ 

· fi de gente como artdharia: & fobre . 
tod9 ventaua o terrenho da terra en-
fiado pela madre do rio, 9ue lhe era 
ainda mayor inconueniente. Eil:an-

. _do aísi quedos,pareceo aos do balu:-
arte q fua detença era por temerem 

· paífur per diice delle,por fer tão per-
to,que lhe liodião d1egar cõ os ber-
~os} que tinháo : & por dar mofira 
de íi,& aífombrar os no!Ios, fezerão ·, 

- ·~lgús tiros. Vendo a gei1te q lhe ti-
. rauáo,coméçou de [e agaíl:ar,dize1:L 
·do a Iorge de BritQ: pera q era rnaes 
ef perar_, porque não fa1áo em terra 

. 'tomar aquelles tiros,ante q os maraf-
fem alifem fazer algúa coufa:& maes 
que pera pa!Tar por diante, de força 
os auiáo de tomar. Importunado 
Iorge de Brito da gente, & vendo q 
não apparecia Gaf par Gallo: rnan-
dou a Lourenço Godinho com al-
gús bêftefros & eípingardeitos., q· fi-
carao nos batêis, q rodeaífe o cefo,éj 
~terra fazia,, por ier húa encuberra 

._ ---· - - ... - - - - - - . - - . 

per onde podi~ vir gcdtc;que lhe to-
maíie a embarcação~& lha feguraffe, 
Dado dl:e refgu_ardo. {1quelle lugar de 

. fo[pcíta,foi ellc co;neter o outro,em 
que a ríll hão menos,. onde acharão 
mayor perigo ~ não ramo por culpa 
do lugar,quanro da leuiandadede bú 
dos que 'leoaua comíigo chamadp 
Ioáo ~err5o. Porque tendo já eptra-
do o baluarte leucmente,& lançado 
fora os Mouros que dl:anão dentro, 
& tomados rres ou quatro bcrços,có 
q tínmáo: efbua Iorge de Brito de-
terminado de fc fazer ali forte até 
que vidTe Gaíp.1r Gallo,& Lourcnç~ ' 
Godinho,pera jumamenre fazer fen 
caminho. E porgue os MoDros da 

·pouoaçáo, que dbaa ao (obp& do 
baluarte, & a{si dos quefogüão dei ~ 
le,tirauão de baixo, eíl:e Ioáo Serráo 
a q os outros chamáo Pero de: Giáo, 
ou por lhe dar tnaes cer~o qome,ho 
1nem qqe leuaua o agui~o de Iorge 
de Brito na mão,& na cabeça bs fo-
Ínos do vinho, em q'uc [e enrresára 
aquella madrugada, por l_he darco~ 
-ragem ao comt:ter: defattentadamé . 
te lança a correr pelo tefo a baixo,_& 
não paro LI fenáo emre os Mouros, 
onde logo foi mono,& tras elle Ai-
res BorelhoJque o fegtüa. Ao correr 
dos quaes acodirio outros, & tra-
uoufe húa peleja de maneira,por ve-
rem pen.~er o agtüáo de largo de Bri-
to, que lhe conucyo a dle fair do 
baluarte com toda a outra gente. 
Na qual conjunção chegou elRey 
que vinha cõ até oito~en.ros ou mil 
homés,& feis 1elefanres armados a feu 
m~do. E a primeir~ couf~ de· que ~e 

qmz 
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quiz ;jucfar dos noiTos, foráo hús fiados: que lhe ãúaúelTou ,a,s pernas)] 
bufaras brauos., que naquclle lugar com que caio, .& ali acabaráo de o 
tinha encerrados: porque dando os matar. E como aqlli foi o mayor 
noff os 11elle, ·ach~ilem ali aquell~s . conHiro dos no.ffos,6carão n'agLtelle 
feras,de q pod1ão receber danno,c·o- lugar mortos com Iorge de Brito 
rno receberão, & afsi dos elefantes Cbriíl:ouáo Correa,CbriH:ouão Pin .. 
que vieráo tras elles. Hú dos. quaes to,Ioáo Pereira, Francifco Godiz, & 
querendolhe Gafpar Fernandez pór . omros: em que enrrauão quatro o~ 
0 ferro da lança, elle com a tromba cinco muíicos,que por fer coufa no. 
0 lançou tão alto, que quando caio, ua áquella jornada <le Iorge de Brito, 
por ir muito arm~do, embaçou : de & .elle fer dado a iífo; folgou de os 
maneira que a mao ·tenente o ma- lç:>uar. Entre os quaes era hú chama .. 
taráo os Mouros. Iorge de Brito vé -~ do GoJnez,moço da capella d' elRey 
do 0 danno q lhe fazíáo eíl:as feras,a dõ Manuel: que não fe podia betn 
grão preífa mandou per hum pajem detern1_inar qual era o mayor eíl:re-
feu chamar Lourenço Godinhb,que mo ddle, a voz & a fuauidade & 
acodi!Ie cõ os bêíl:eiros & e[ pingar- inod<? do feu cantar,ou os vícios a q 
<leiros,& odefabafaífe delles,porque era inclinado. Ouuindo Luis Rapo-
cõ a gente bem fe aueria -: & efpc:di- fo,& Perovelofoambos criados d'et 
doeH:erecado,veyofe retraendo cõ... Rey, os quaes, farão da criação de 
tra o baluarte,onde eíperaua de fe fa_ ·1orge de Brito, con10 elle ficaua en-
zerforte. Porém era já tanto Mouro tre os Mouros, começarão bradar~ 
[obre elles cõ zargunçhos,frechas,& Volta,volra,fenhores,acodij ao vof-

. páos toíl:ados de arremeífo,que não fo capit.ão. Mas todos dl:es feus bra .. 
auia couraça ou a<;larga,que não paf- dos n~o aproueitaráo pera maes,que 
fa[em ,cõ que derribarão ali algús dos pera ambos fe ire.m offerece( C!J.1 fa-
noffos. Por acodir aos quaes,trefpaf.. crificio, por .acodir áquelle de que 
farão com búa azagaya de_arrerneílo rinháo recebido criação, Cl1idando 
as queixadas a elle Iorge d~ Brito: & de o achar viuo. Fmahnéte,elles ou-
vendo algús dos çapitá.es q o acom- uerão de perecer ali todos/e não fo-
panhauáo naquelle eíl:ado, começa- breuierão Louréço Godinho,& Gaf-
ráo de o obriga~ a q fe recolhdfem, ·par Gallo, que com os bH\:eiros & 
pois não vinha Lourenço Godinho, ef pingardeiros, que fezerão praça: [e 
nem Gafpar Gallo. Ao que elle ref- poderão embarcar as reliqufas, que 
pongeo, como cauall~iro que era ,já ficauáo de obra de cenro , & vinte 
mal pronunciando a palaura: Pera q bom és, que erão com Iorge de Bri"", 
he vicla fem hõra? adiante, fenhores, to. Porque os maes, que fazia o nu .. 
que nos taes trabalhos acode Deos. mero de· duzentos, com que elle 
Mas não tardou ~uito q fobre efta partia das naos, an<lauáo com eftes. 
ferida" veyo· hum daquelks páos to:- clous capitães : ~ naquelle barbaro; 

9,.; ~ 



& dhanho lugar Btaráo ·1nacs de 
cincoe11ta bomés fidalgos & caaal-
le1ros, da maes nobre & limpa gen-
te, que 'i" naquella arm~da,afóra ou-
tros q·ue forão no conto dos feridos, 
que falecerão def pois. Recolhidos 
aos nauios, não tctierão maes cerro 
confrlho, que fazerfe á vela ao lon-
go da cofia : com fundamento de 
acharem Iorge d' Alboquerque eJn 
Pacem , onde fabiáo que auia de ir 
com o Príncipe, qlle leuaua. E fen-
do tanto auame como o porto de 
Pedir : acharão Raphael Catanho, 
& Chriíl:ouão de Mendoça, com os 
tres náuios do (eu defcobrimemo 
pera as ilhas do Ouro. O qual quan-
do vio aguella armada afsi desbara-
tada & fem capitão, quifera lançar 

' 1náo della : peró como ainda ali !ão 
algús homés fidalgos & de conta, o 
não confentirão,eíperando que vief-
fe Antonio de Brito irmão de Iorge 
de Bnto,que (como diífemos ) ficá-
ra concertando o nauio, com a vin-
da do qual celf ou tudo. Porque en-
tregandofe dos pap~is que fen irmão 
l-euaua:foi achada húa prouifaõ d' el-
Rey dom Manuel, em que auia por 
bem que elle fuccedeífe naquella ca .. 
pitania falecendo fc:u irmão. O qual 
a primeira coufa em que eotendeo 
t anto que teue poífe della, fói pro-
uer as capitanias & officios em lugar 
dos que falecerão : de capiráo rnór 
do m.ar,que elle auia de Cernir, pro-
ueo a Simão d' Abreu, & a Pero B<?-
telbo irmão de Lourenço Godinho, 
& a Franci[co de Brito de capitães 
de dous nauios>& de feitor a Rui Ga .. 
L- - - - - --- - ·· - - - - -- ~- ~ ., 

go,& de almoxarife a Gafpar Rodri. 
guez,& a outros de outrJs coufas, q 
vagar2o por morre de outros. Parti-
dos eíl:es capirães,foráo apacem,o11• 

~e acl~~rão I?rge d'Alboquerque,q 
tinha Jª promdo deíl:es mef mos càr-
gos a outras pefloas , '& de capitão 
em lugar de Jorge de Brito, a dom 
Sancho: por ter aluará d' dRey dom 
tvianuel,que todolos officios que va. 
gaffem em Malaca,& naqueHas par-
tes, en1 que elle tinha jurdição, auia 
por bem que os proueffe até vir pcf-
foa qt.:Ie elle manda!Ie que o feroiffe. 
E pcró que ouuc razões de hüa par-
te & ourn como fe aui.io de enten-
der dl:as duas prouifões,a fila & ade 
Antonio de Briro: todauia Antonio 
de Brito ficou com a fua capitania. 
E porque tinha algúas coufas,de que 
fe auia de aperceber em Malaca pe. 
ra fazer ~ua viagem, foife diante de 
Iorge d' Alboquerque,por elle ainda 
ter que prooer naquella fortaleza de 
Pacem.) o qual não tardou muitos 
dias que não foi tras elle. Porque co-· 
mo o acabamento da fortaleza auia 
miíl:er muito tempo,& Raphael Ca 
tanho,Raphad Perdl:rello, & Chd.., 
H:ouão de Mendoça ali fe auião de 
prouer,& carregar de pimenta & de 

· outr;ts coufas pera fazerem fuas via-
gés,& tambem o tempo não era da 
monção pera onde cadahum auia de. 
ir, principalmente a de Chriíl:ouáo 
de Mendoça,que era 1á paílàda:mã-
dou a rodos que ficaffem ali c;m aju,., 
da & fau.or daquella fortaleza, em 
quanto ella não eftaua em cftado pe .. 
~a fe p<?der d~fender. Fü~aLrµentej 

- · - ~çabadas 
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acabadas efr-as -coufas, elle [e pãrtio 
·pera Malaca, onde chegou a faina~ 
mento : & achou Antonio de Brito 
& Garcia de Sâ, que 'lhe entregou. a 
capitania.E verdadeiramente [e dtes 
capitães náo ficarão em fauor da-
que~la fortale~a de ~ace~, ella não 

' durara em pe mu.1ros dias.: & per 
ventura fora melhor naquelle ~em
po,que durar-até ourro,q a fez maes 
cufiofo,&. com muito danno noífo. 
Porque tanto que Iorge d' Alboquer-
que fe partio, Mdique Ladil hum 
Mouro,que di~ja percécerlbe aquelle 
Reyno d~ Pácem? per hnm r' º;qu~ 
.vem cortando dentro pdo fertao te 
[e meter no que vem dai· na cidade: 
vinha com lancháras ( que faõ ?s 
nauios de ren10,que naquellas partes 
de Malaca fe maes vfa) & daua mµi-
tos faltos nellà, com que a gente -re-
cebia mu~ta oppreílaõ .. E o q1,1e pior 
'@ra, que lhe não leixaua vir os man-
timentos, que per aquelle rio a bai-
·xo fo'iáo vir, dé que [e ella ·manri..: 
i1ha ·: & não f e contentando cotn 
d1:e danno que fazia, por andar mui 
poderofo com rreze lancháras,& ce-
uado nosfaltos que fazia a feu faluo, 
atreue~ virá noífa fortaleza dar re~ . 
bates de noite,act lhe vir pÓi: fogo,& · 
ac_olhi~{e logo a hum dheiro, que 
tomaua por acolbeira. Os capitães 
v<mdo dh foa oufadia, frzeráole pre-
H~s ,& fo~~ rras elle: _o q~al de[ pois 
9ue cçnneçou a femir o feu ferro,hí~
gnu ;is lancliárás, rncrendofe . pelo 
mato, eom que ficou de todo def-
b~r.é\tado,trnzendo os ,capitães toda-
las. lancháras pera ferui~o da fort~le-

- • ' ~i 

za: A gual Jefpois qu~ .foi p·ófia em 
eJlado que bem fe pçdia defender: 
Cl~riHouáo de Mendoça & Dinis 
Feniandez forãofe pera Mal~ca. E 
Pero Louréço de Mello, que ali de[ .. 
pois tambem veyo ter, foife perder 
nas ilhas que chamáo de Andram0: 
a genr_e das quaes come carne hu..' 
.mana,indo·elle p~ra Bengalla carre ... 
gado de pimenta>que tomou ~li en1 
Pacetn. E o mefmo ~~fco de te·per-
der,correo Rapbael Pereíl:rello,indo 
tamb_em pera Bengalla, pnde che-
abou : & do. qu~ ali fez,ao diante c,la .. 

"' \ remos razao~ · 

e A P I TV L O IIII. 
' !J ·como Jorge d,Al'7oquerquç 

, . f oi áilhade Bintam.perade-
ftrutr a pouoaç ão que e!Rey . 
'nella tinh-1,(5 ·0 que lhefacce-
deo neft(I, .ida, po fim da qual 
eAntQt1ir1 d~ $rito Je-_pdrtiá 

. ptra Maluco .. , , · · . 
'-

Orge d, Alboquerqu~ 
tanto q~1e foi ç11trç;r 
gue da f.pnq!eza d,c 

· Miilaca,quj~ k~gp ~L} 
.: téder nar coufas' d' d.,. 

Rey de Bipr~'m"6 qu;l ~f~gp1;90. lhç 
differáo) dhma mui prof pero na ~lh~ 
Bintam : & dali manda4a "com foas 
lancháras correr a M~la~a_,~111ão le\-
xaua vir pelo e(l:rei~o de ç.ing~pu~\1 
nauio algw,corn·q ~inh~ ~s.id~de p~ 
fia em necefsidade de todahlt> ·ç0·ufas,1 

Ao quç qarc~a qe Sâ .nã~ ·p99i~ acB,' 
' ~ - ~~~~ 



,. 

\ 

;dir) po~ effar inuj d.csfal ecido de g~te: 
. & algúa que tinha}1áo a.queria aué-
. rnrar, cá podia com iífo porfe e.m 
eíl:ad·o g perdeffe a fortaleza ,r~o pou.-
C<l Úa a gente q nella auia_. E pofto 
eH:e c~fo em coníelho dos capitães 
q ah eíl:au'ão, viíla a necdsidade em 
que .ª cidade eil:aua poíl:a, & guão 
poderofo dRey de Bint~~1 fe i'á [azé 
do, coin fazer arribar quantos jucos 

' 'vinhão per o dheit? de Cingâp,ura, 
por elle eíl:ar na garganta delle, & 
tju~nta& boa gente então ali dhua, 

· afsi da armada de Antonio de Britq, 
como· dos outros capitães} q per vé-
í:ura paffarião mufros :moos,em gue 
não ouuelie. outra tal conjunção : a-

. ·cordaráo de o fazer,polo muito
1

que 
e'fie negoc~o imporraua ao dl:àdo 
daqudla cidade_. E porque Anron-io 
de Brito,que auia de ir pera Maluco, 
i1áo foíTe & tornaífe ouua vrn a .Ma-
laca: o:deilou elle com Iorge d' Al-
boquerque,g eíl:a ida a. Bintam forre 
indo elle já de caminho,cá não faría 
maes que-chegar-a Bimain com elle, 
& dabi fe defpedir. Porque chegára 
Antonio de Brito em .conjunção a 
Malaca : que tanto importal!la á fua 
ida fer logo, como aquelle negocio 
.de · Bintam. A qual conjunção era 
auer pquco , tc:rnpo q era partido de 
f..1alaca hum Mouro per nome Ca-
chiláto, parente d'elRey Boleife de 
Tcrnáte das ilhas de Maluco, enuia-_ 

· -Oo per elle Rey ao _capir~o de Mala-
ca em ~ú júco,gue pera iífo armou: 
cm cõpanhia do qual ( fegundo elle 
contou)partira tambem outro júcd, 
~~ que y~~i~a por capitão ~r~!:1~if e~ 

· Serráo,quc: Affonfo d' Alboquerqll l'l: 
qtjando tomou aquella cidade Mala . 
ca ( fegu11do dcreucmos } mandou 
com Anroniod'Abréu,& auiaannos 
gue .lc1 dbua. E por as coufas.q d1

i!fe 
a dRey ,& outras que dcfpois focce. 
derão afSi da noílà como da fua par-
re,de(ejaua dle Boleife que elRey dá 
Manud mandaffe lá fazer húa fort~
leza. E qu~mdo vio que com cartas; 
que per vezes elle & Francifco Ser- · 
i.-ão tinhão efcritto aos capitã~s de 
Malaca, & goufrna_dores da India) 
per j Gcos que lá 1áo carregar de cra-
uo, n:io erão refpo-ndidos : determi-
nou e!Rey como horncm 'prudente 
qU:e era·,mandar o rnef1:io Francifco 
Serráo em hum junco, & eíleCa-
chiláto feu parerite em ourro, porq 
aco.mecendo algúa fortuna a hum, 
que o outro podia v·ira Malaca,& af. 
fi foj (como fedefpois foube-) que o 
de Francifco Serr_ão tornou arribará 
Malaca.Ao qual CachilátoGarcia de 
Sâ fez muira hõra,& deu muitas dadi ' 
uas pera elle & peífoa d' dRey : ref-
pondendo, <.Jtle as cartas que l_he de-' 
Ja per-a clRey dom Manuel, & feu 
gouernador da India, ellC'. as enuia-
ra. E polo gue elle Garcia ·de Sâ fen-
tia d'elRey, & do feu gouernador) 
.pelas cartas que_ lhe efcrcuiáo da 
maneira que dle Garcia de Sâ [e a-
uia de auer com as coufas de Malu-
co : a dle lhe parecia qtue não tar-, 
dariam uiro, mandarem hum capi .. 
tão, pera fazer a fortaleza,que elRcy 
Boleife tanto defejaua.' Sobre o qual 

. negoci'° 6 anno paífado era partido 
pera lá hum capitáo,pernome·dom 

, . Trifráo 
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Trifüi:o de Menefes~: o qual fe os té- . to ~ andçiu cle húa a outra, parte buf ... 
pos 0 náo conrrari~rão; el le .dlari~ can~o fitjo de .fua babiração. o me-
já·com elRey Bole1fe, ou feri~ de l~ .'. lbor ~ maes frguro : · & rambem 
partido. Panido eíl:e Cach1h1to mui .. proL1e1tofo para nos fazer. a guerra, 
contente de Garcia de Sá , chegou o CO!J:.10 fazia E .deH:ruida a q\;Je fez en1 

mefmo <lom Trifiáo, qlle lhç- elle o Págo per Anto.nio Correa , não a .. 
dizia:o-qual vinha muito maes con~ cbou outro maes conueniente" que 
tente d' elRey Boleife: & das coufas a ilha Binram : ainda que hum pou-
daquellas partes dl:arem poH~s oo· c:o longe de Mà~áca, porque diflaua 
_que elRey .dom Mai.10el q~ifdie or~- della perefpa~o de_ quarenta legµoas . .. 
denar daquelle Rey Boleife,& de to- Porque (como a·tras he efcritto) a 
do fru e{hido. Perq cíl;'.e contenta- nauegaçáo de ró.do aquelle Oriente . 
mento não o tra.zia elle de ti,porque · pera vir a Malaca)1e per dous canaes, . 
como era cauálleiro, · & de muito a que chamamos efl:reitos, que [e fa'."'·. 
primor nas coufas da honra, por o zem .entre a terra da cofia Ma~aca,& 
que lá,paífou, que não foi por dcfei- a ilha C,amatra: hum corre ao lõgo · 
to de fua pdfoa,r:nas defaflre: g~rou- defia ilha,que fe ch~ma de Sabarp,& 
felhe húa poíl:ema { fegundo diZem ) o outro ao longo da cofia de ~alaca · 
deita paixão , de que morreo de [~a , chamado· de Cingâpura , por razão 
chegada a Malaca a poucos dias : da da cidade que ali efieue anrigameri- . 
viagem & fuccedimento do qtiàl,por te, onde fe fazia o cõmercio de Ma~ 
_pertencer ás coufas de Maluco,dare- laca, como a tras efcreuernos . . E o q 
mos a diante razão. Com eila preífa .faz dles dous· dheitos em tanta lar- , 
que efRey Boleife daua a~ os no'ífos gura, como ·há da terra firme a C,a-' 
lá foífem, & coufas que Antonio de marr,a, q poderão fer vinte leguoas,' 
'Brito, & os de fua arma~a ouuiáo he meteremfe no meyo deíl:e ef paço 
das riquezas, & variedade daquellas tantas ilhas, baixos,. & refiiogas, que 
ta1~tas mil ilhas , que auia n ... aquelle i~ão [e. póde t1auega.r per ali: & ficáo 
Orielite : era tamanho o aluoroço ao longo deíhs duas cofias que di-
nelles de fe partir', por chegar a onde zemos, qcus canaes per onde a força _ 
erâo chamados , que o mefm.o An- da aguoa entrou mae~ liber~lmÚ1re,, 

· t0nio de Brito éra ~que maes. apref. per os quaes fe cõmunícáo .& n~ue-
. faua ~lue foffem ao ~ei~o de Bii~tam, gáo todalas , tnercadorias · · ~aqoelle 

-pqr fazer ~fia fua viagem . Do qual Oriente do mar da China, & d9 Po-
l.ugar ~e Binram , gue he húa ilha, nente do mar da India . Per o canal 
f~·r~ neceff~rio darm.os primeiro l'lO· '. chamado de Sabam na negão todalas 
11c1a d9 fino d~lla, &· pouoaçáo que .que vão & vem pe'ra a laüa, Banda, 
, .elRey ali. fez: & 'qua~1co importaua _Mafoco_, & a rodas aquellas ilhas a. 
fe~ totalmente deíl:ruida. ElRey que ell~s adjacentes~ que jazem da linha 
_f91 ~e Malaca, ( como temos e[crit- Eqqinocial pera o Sul,. & pelo da 

· _CU ' banda 
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banda de cinu chamado de Cingâ- fos chamão forro, por f'er mui.dura-i · 

Pura naueojo da linha contra o Nor- uel,q,.,.per 11on1e proprio .becb~ma-do 
) ~ ' . 

te: em gue enrrão as ilhas de Iapam, Barbufono: & no fim da ponte da 
~ Leg uios, Luçõcs,&. outras 1i:il ilh~s , outra banda dcfpouoada hum bah1-
, c'orn wdos "os Rcynos ,da cona da .arte do tn~frno páo, entulhado de 

China até a ponta de Vgcntan·a, & tc:;rra, de maneira éj ficaoa todo ma-
d1:c eni partes he tão dheico, g vão ciço,ondc pos grande numero de ar. 
as entenas das velas roçando com o telha'ria. E ~1xando a madre,per on. 
aruoredo da ferra. Fin1almenre, per de corria o rio, p0téj quando a marê 
efl:es do't1s ~ànaes fe nauegáo as par- era vaz.i~,ficaua tudo hú~ vafa defcu- · 
tes Orientaes alem de Malaca,na en- berca,per éj não [e podia fair em ter~ 

· uada de hum d.os q:uaes,que be o de ra frnão de marê che.a : toda aque~l~ 
Cingâpura: elRey que foi della, por parte. que ficaua em vafa,t9meçãdo 
lhe tirar todo. o cómercio daquell,a's da ponte att a bana, onde o rio e.n~ 
p;:irtes, [e foi apoi.lfcntar júto em bú~ r.raua no ma.r, que era hum grande 
ilha cbamada Bincan1, doqde na- efpa.ço,de húa banda & da outra má~ 

·quelle tempe>.cra in.titulado. Rey. A dou ,meter dl:acadas de madeira de 
.qual ilha da entrada: defie e;mal dl:a- noue ordés, que occupauão roda a· 
rá pouco maes de fci'S leguoas : cuja vafa defcuberta. E na foz do rio mã-
forma he como quando a lúa tem a doa lançar mµita pedra folta, por 
terça parte chea d.o foL E porque os 4 fazer- mui dheita : & per elle a ci-

' . ·,Mouros naguella lingua· Malaya cha- m·~ meter outra eíl:acapa á for~a de 
, roáo á figura da lúa,quando afsi eíl:â, maço, afsi fortes & compridos, que 

Bintám : ouue a ilha eíl:e nome. O parecia nakeren1 ali. Os quaes i'áo 
circui to della ferá pouco maes de metidos f er tal ordem, que ficaua a 
trinta leguoas: &; per meyo daquella feruiotia da cidade- per hu.m canal 
aí1gra,ou enfeada que tem, corre hú tão eíl:reito & retorcido, ·que pare .. 
rio de aguoa doce, per.que a mar~ eia hüa cobra ferida : de maritira q 
entra hum bom pedaço : por a ilha fobir bum nauio,.per elle até chegar 

. per as fraldas fer,~aixa & alàgadi~a, á pói1te co m bba paz, era cõ muita 
. & no meyo montuofo,, & per roda trabalho. E~aua m~es a cidade cer-
chea de muito aruorcdo. Cortada cada de madeira per denrr0- boa altu-
efia ilhâ em duas partes, com d.te rio, ra,t~da em p~nnos á temelhança de 
ao modo de Malaca : em hú<;l onde dentes de cerra,que hús dcfendiáo os. 
ate~rn.e~am,aesfragofa.perdétro,& outros có1a.artelha.ria nc'lks poíl:a: 
alagadiça na entrada, ali Jlllltp ao rio - pois querer irá Cidide per outra par~ , 
~a cortaua, fez húa pouoaçáo gran- . ·re,era irnpofsiud, por a ilha em ~or
de,ohde fe apoufonro.u. Arraueffan- no fe( ~lagadiça,& ráo cubctrra. de ar-
do o rio cõ húa ponte de mui groífa uoredo;que per dentro não [e anda ... 
~ É9r~. rnade~~a _depáo>a qu~.o~ 11of: ua fcnáo per húas cenas veredas. Fi-

. ' -- - oal. 



nalmenté~ aGi per íitio c~mo per ar-
rc,aquella' cidade efl:aua táo defe_nfa-
uel que qú~lquer hornem·que a no- . 

· raCTe bem,o faria duuid~fo de fe po-
der cometer, quanto maes cnrrát. 
Jorae d'Alboquerquc peró que fou_ 
bdTe rnuir~ parte ddl:as co~íàs, 'per · 
alaúas pdfoas gue o informarão: , 
nfo era afoi particularmente como o 
ca[o re.qucria. Comtudo, porque a 
'eftacada <-1ue ia poíl:a per JJ!eyo da 
madre do rio, auia de fer o mayor 
imp~dimcm:o, pera chegará ponte: ~ 
mandou.ante de fua partida tres na- ; 
· uios · mu1 bem arrilK dos & prouí-. 
do.s pera_iffo, que .lhe foffem. pouco 
& pouco tirádo aq.uellas ellacas,p,e-
ra q quaÍ1do elle chegaf.Te com toda 
a frora,achar o canal defpejado, & ir 
logo auante com h,urp dos nauios 
mae·s altos dos caíl:ellos a fe 1gl1ar có 
a pome. Dos quaes nauios eráo ca-
pitães· dom Rodrigo da Silua, Ioáo, 
Fogaça

1
,,& Henrique Le~e : CS:. che.:. 

gados a barra do no, €omeçarao"Ílla· 
obra, arrincan~o as dhca$ peque- . 
nas agauiete com hmn batel, & as 
mayores ao cabreíl:ante do nauio de 
Henrique Leme . . Ao qual paíia ·ão 
muita parte da gente dos outr.os,por 
o m-uito trabalho ·que nelle .auia de 
at1er,- & fe reuezarem adle: orde-
nado logo cotn fuas 'àrrombadas, 
qüe tambem auia de fazer emparo 
ao.batel. A qual -obra lhe foi maes 

' trab.alhofa & perigofa,do.que lhe pa- . 
. receb no .. principio : porg como fo_' 

rãc> per dentro do canal, \:omeçarão .. 
receber mmtas bõbardad~s de.algús 
lugares, oncl~ os ~o~ros ~ieráo pór 

. - - . 
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fu~ artelharia,pér~ Ih~ impedir o que 
fazião, com que matarão dous ou · 
tres hornés, & frrirlq muitos com 
as racb~s do nauio, . que a artdbari'a. 
quebrauá.· Auenclo 1já feis dias que 
continuauáo dl:a obra, afsi de noi-
te .cpmo de dia, eíl:ando búa noite · 
o nauio amarrad~ a quatro . efl:acas, 
por ferem àguoas viuas; foi ra1~1anha 
a força d aguoa, quando vazauà, 
que quebrarão as eH:acas & amarras . . 
CO-m que o nauio· foi dar · a rrau6s 
fobre húa f offa alcantilada, que quã. 
do a marê acabou de vazar,6.cou en: 
forca-do, _ fem os noffos entenderem 
o perigo, em que c;ihuão: fenáo 
quando fenüráo outro mayor. já no 
quarto da alua, que eráo moiras hn-..:. 
cháras,gue.dcmandão pouca aguoa;· 
que. começarão querer_ entrar. E 
quando [e virão cercados,& o nauio-
poíl:o de rnaneira,qae não fe podiáo 
ter em pé, fem efrar apcgad9s, &d-' 
les neíl:ei:empo auiáo m1íl:er /qoatrd 
mãos : oune ali algús que comete-' 
rãa quererfe recolher, ao batel, que 
til'lhão :i bum cofiado do nauio. Po ... . 
r~m como o perigo era cõmum,em 
que [e nattauã da v'jda de todos, & 
não fe pódiáo r.ec.olher frllJ léixa-· 
rem a artelharia, & a honra com eI...: 
la,& aindá o i1ão podiáo ·fazer a feLt . 
faluo , por .quão rodeados eíl:auá<f . 
dos Moutos : náo acharão melhor . 
remedia, q1.1e fobirfe aos caftellos 
d~ popa delle,donde como de balu ... 
arte, corileçarão defender que.não 
entraffem os Mouro~ dentro. Até q 
em amanhecendo, virão os ourros 

,·1,auios feu perigo,&-acodfráolhe,re~ 
· -- .. -. çolhc:ndo . 



colhendo a O'ente & artelharia fem . b .· ' 
os imigos oufaren-l de os cometer: 
porgue a.cerrorra dla hora de a,ppa~ 
r:cer Iorge d' Alboquerqu·c, q ~o~ia , 
pera cüna da barra~ onde tomara o 
poufo, com temor do qual [e reco-

- · lherão. Na qual frota vinhão efl:es 
·capitáes,I~rg~ d'Alboquerque,dom 
Sancho, & dom Garcia Henriq~cz 
íeus cunbàdos,.& Hieron mo d' Al~ 

. b9querque feu filho, dom ~ffon[o 
de ,Menefes,Garci.a de Sâ, dom Eíl:e-

-uáo de Cafl:ro, Manud Pacbec::o, 
Henrique de Figueiredo,Iorge Bote-
lho. E das outras era Antomo de 
Brir~, & os éj i'áo com ~lle pera Ma-
·hico,.cojos nomes já diffemos. Em q 
aueria co1n a gente que Já ali eíl:au' 
dos tres nauios, até feifcétos homés~ 
in uira parte dos quaes erá'o fidal gcs 

,. . -caualleir9s, &_criad0s d'elR~y com 
outra geme limpa.Viíl:o o lugar,& a 
Jifliculdadedefua ~ntrada,& o dan-
110 .que os primeiros nauio'!i tinhão 
recebido,& qú'áq pouco era feito n_o 
tirar das eíl:acas,pera o qTe ainda ~uia 
_de fazer cõ parecer dos capit~es:aíié
tou Iorge d' Alboquerquc 1:11udar o 

. propoíito,q-trazia acerca de cometer 
· 2t1uelle feito, que era ir cõ os nauios 

'" a ·cima até abarqar na ponte, poi_s o 
fitio & difficuldades -do lugar não 
daua de íi tanta ef peiã~a ,quanta Ma~· 
nuel Pacheco lhe de_u;& per cuja in-
formação cometeraáquelle negocio . 
do mod0.g vinha. Todauia, porque 
dle Manuel Pacheco dizia e] andára 
já per ali e1n outro tempo·de arma-
da, & fabia -as em_radas daquelle lu-
gar~ a~~i~o~ !_orge ~~A!~o~uerque !~: 

"\. . 

\. ualo p'Or guia per entre bum aruor~. 
do de inangues,que nafciáo na vafa, 
& dahi .auiáo de: ir fair diante da 
forr.ale~a. E per o.urra parte em ba. 
'tê is --irião demandar a baixo hum 
poucó,do baluarte,pera cometer·efre 
combate per dous lugares : a dian. 
reira de hum dos quaes Iorge d' Alba 
querque deu a Antonio -de Brito, 
que era o da parte da cida.de, & o da , 
pon~e a Garcia dé Sâ,.& elle iria com 
o corpo da outra gente pera JCO- . 

dir onde maes neceífario foffe. Poíl:a ' 
em obra efta faida, foi elk ~al, prin-

. cipalmente per onde guiou Manu. 
, el Pacheco,por tudo fer vaía,que da. 

ua pela c01xa aos homés: que ql;l~n
do chegarão a-hum canto da forta-
leza per onde quiferáo entrar, tanto 
danno lhe fazia a vafa .. que leuauão 
em fi pera co)lleter, como pera fe 
reguardar da artdharia. PtJrque an-
dauão tã9 pegados, que ná.o [e po .. 
diáo reuoluer .Com tudo defpois que 
os homés começarão de fe efquen-

-tar e1h foria, ouue algús que come-
çarão a trepar pela tranqueira a ci-
1na, mas forão logo derribados: par 
que rudo erão pdquros de artelharia, 
ef pingar_<las/etas,z~rgui1chos : & de 
tudo tanto, que.o ar andaua coall!a-
do deftas coufas. Com as quaes logo 
ali ficarão mortos quinze homés, 
de que os pri_ncipaes eráo dom Eíl:e-
uão de Caíl:ro, Fernão. da Gama: 
& I.orge de Mellq ·tambem ficou 
de i;nane~ra, que ·d~hi a poucos dias 

· morreo:& 'feridos dom Rodrigo da 
Silua, .Henrigu~ Leme, Iorge Bote .. 
lho,& outrós núlitos·. ·Garcia de Sâ 

na 
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Liurtl 9.f!.into Pol I i 5~ . . 
na outra parte d'? baluarte onde che-
aou tambem foi recebido com ou-
b J • . 

ua tal nuuem de tiros .: & aperfiou 
GHlto por fobir ao baluar,[e per cima 
dos paos, que querendofe ajudar de~ 
dous homés fous, que o tomaífem 
ás cofias, ouue duas lançqdas, búa 
1~6 roíl:r~ ·pequena, & _outra per hua · 

. pcrna,gue o derribou a baixo : 8.?. :f- · 
[i forão feridos outros,que_ o fegmao. 
Finalmente,e(n toda parte tinbáo os . 
noffos tanto que faze.r, fem•tercm · 
algum artificio.de eícadas,machados, 
ou ()Utra coufa, de que Íe podeffem · 
:ijudar; que védo Iorge d'Alboque~-

. que quanto danno recebia, & guão 
pouco podia fazer á rningoa deft·as 
coufas, fe recolheo com ,parecet dos 
outros capitães. E em dous dias que 
eH:eueráo no po~to, tc:uerão' con .. 
felho:no quar fe aílentou tornarem-
fe pera Malaca, ~ifl:ô quaríto maes 
lhe ali feruia o artificio· ·de efc as, 

''machados, & de outras coufas'.deíl:a 
qualidade, q o feu animo. Pon~ e{{e 
.como era -de pdfoas-hobr'es, qu9 de- . 
fepuão honra, mata_uáo ndles '- co- ·· 
mo em homés decepados : fem po-
der chegar aos imigos, .por eíl:arern 
de baixo,. & elles em ci.ma. E efpe-
rarem ali até que foffem a Malaca 
bufcar algúas ddlas coufas, era -dat 
maes animo aos Mouros · deteremfe 
tantos dias fem os·confrter: & maes 
cómJinha q Antonio.de Brito fe par-
tiffe fazer fua. ~iagGrri,que co111eça~a 
tardar por razão da monção,& tam-
be1n por caufa ~as 119uas,que acho~ 
en1 rytalaca. Afsi que auendo refpei-
to a efta's coufas,Iorgc d:Al~?querq 

fe tornqu,náo com ta11ta virtoria co· 
. moº a de Pacern : no cometer da 
qual efperando tambem por efcadas 
~ ' machados,. pera conat aqueUa 

, . . ' 

tranqneira, que era os muros que: 
·lhe defendiáo aquella entrada, pelo · 
c~fo que cõtamos, Deos o chamou 
pera lhe dar aque~la vittoria. E quáto 
pela parte do feu aniÚ1o, onde quer 
que Je elle achara, a ouuera dele~ 
uar: porque elle era muito cauallei ... 
ro,& peró como Vlftuofo & corifi~ .. , 
do no que lhe os homés dizi~o,não 
era muito preuifro nas caurellas,& · 
cafos da guerra. E daqu~ procedeo 

· não leuar eíl:e feiro auante : porque 
fioufe no que lhe Manuel, da Gama . 

. diíle de quá'o · (acil era a entrada 
do rio, & afsi a defenfaõ da madei-
ra da fortaleza & baluarte, gue fcm 
efcadas ·podia hum homem fobir. 
per ella. E poíl:o que noffo -ofhcio 
náo feja condenar ou affoluer dks 

. feitos: apõtamos as coufas delles pe~ 
rá doutrina .das q eíl:ão por vir : por 
eíl:e fer o fruiro da hifroria, ' em os 
pegocios preknt.'ts fempre os appli-
car aos c'~los p_aGfados daqudle ge-
nero, de que ella faz menção. Che .. 
o-ado Iorge d' Alboquergue ao cabo 
de Cingâpura, pera _dáli efpedir An ... 
tonío de Brito: vinha Iorge de Mel. 
lo tal das fuas feridas, que ali ficon 
f epultado: & Antonio de Brito pro-
ueo da c!apitama do feu n~uio a An ... · 

· tdnio de Mello feu irmão, & afsi 
. proueo outras peff oas de cargos per · 
111orte pe algús ho1nés, qwe mor .. 
reráo naquelle cometimento. E lei .. ' 
~~n9~ !~rge d',Alh~querque ~ jut -

'. '-lii\ ,J, . - :...... · .. 

(. 



f])A T'erce,ír~ 'Decada 
·da.\ifefoi'pêraMahca,~ndechegotl ai1~da pera ina~s ~dl:imunhar eíl:e 
a [aluamento: continuaremos com ·p~rnto por verdadeiro: pctr.toda · dh 

· e r. reíl:a vae íituando outr;;is c1dàdes, & Antonio de Briro' que iez ma v1a-
l1. d M l · ·· ·deliniando rios, nomeando enfeadas gem .camJnb9 das i nas e. :i uc~, 

da.tido pnmeuo ne~~ frgmnre cap1- & prom'omorios·, como fe aliouue-
tulo húa a~ral noticia dellas , pera t.a· alaúa couía ddtas. Parece qu~ afsi 

ti d l íl: · deíl:~}'.arte, çom.o de outras muitas, entendimento . a 1i on~. 

CAPITVLO v. 

f Er1t que,(e qefcreuem as ilhtt~ 
chamadas Maluco, f5 feda 
notici~ de 11/guas coi;fas de/l4s. 

por o mund? naquelle tempo náo 
frr mui cwríado & " nauegauel ,.elle 

- foi mal informado , cõ que ca'io nos 
erros,"qüe .fuas rauoas ten): como 
nós aoprekme tendo. ramo nauega. 
do· & de[cuberto, també per bocas 
alheas vimos a cair em outros tacs. 
Porém qua·nro a eíl:e,, . fabemqs per 
no!fas naucgacões fer rri'ar & terra re-

• " 
fri2~~8!1~~ O da aquella parte ralhada em moiras inil ilbas,éj junta- . 

do Oriéte, q~e jaz ment~ elle & ellas com hem em G 
àlé da ilha pe~ nós -grande parte da redondeza da t:rra, 
chamada c,arna.., do q ante de no!fos tempos era fabi~ 
.tra, & dos amigos da: & no meyo dd\:e grande nume. 

.... . ·""' ~ geograph9s ~urea rode ilhas efráo as chamadas Malu~ 
'Cherfonefo: não foi fabida per dles. co, e q queremos dar~noticia, por 
E peró que afsi feja ~ ·& Ptolemeu o caufa da noffa hiíl:oria.Por ,iffo leixá. 
confe!fe na defcripção de (uas taooas: do a d1\.1ifaõ géral deíl:e Or.iére reparti 
~odauia elle faz a todo aquelle-Orié- do em duas partes, boreal & auíl:ral 
te húa teíl:a de terra-continua, .& vé por caufa da linha Equinocial,rema .. 
decendo com eUá •té noue graos da tando rodo no meridian© lançado 
parte do Sul. Com a qual reíl:a [e a- ent'te Portugal & Caíl:ella per razão 
parta da ilha C,amatra contra o O- ·de Cuas conqni{tas (como fazemos 
~iente per efpaço de dous graos & em a no{fa Geographia : ) quanto a 
meyo, em que cerra & acaba o nu- eíl:as ilb_as do Mal'uco, o. feu íitio he 
n1ero dos cento & oitenta graos da de oaixo .da l.inha ~uinodal . p~: o 
·quarta parte do múdo pouco maes, qual parallelo,d1íl:ao contra o Onecc 
q em feu tépo era fabidp:& naquelle da n_o{fa cidade tvfalac~ pola nauega-
canto onde fecha efia lógura,& lar- çáo dos noífos, efpa~o de trezentas 
gur~,fitua húa cidade chamada Cal- leguoas pouco maes ou menos : ~ 
tigara,que parece maes pera o termo . não per fituaç~o geopraphia de ecl1-
defta fua computação, co.mo ponto pfes, & outras ob(eruações de con·· 
~e!eíl:e ~maginado, que por fer afsi. E jú)áO ~ oppoíi~ãq d' outros planetas 

- · · com 



Liui:o ~intõ~ Foi. 121. 
cotn o fol & com a lúáJque pera ve~ linha Eguinocbl, & a fegGda fe eh~..: 
rifi cacão das noífas r:moas temos fa_ ma Tidore, & as frguimes !\1outcl, 
bido .Ettis cinco ilhas jazem húa an- Maguié, & _B;icham. As quqcs anti-
tc outra,pelo rumo de N_orte Sul, ao garnére per nome cio gentio natural 
longo de outra ilha grand<: o com- da terra fe cbamauáo1 Gapc, Duco, 
p~irnento da gual pcrefte mefmo ru- 1v1outil, Mara S':':que. Todas fàõ mui 
nio [erá até fefk ma leguoas, & ííl:o pequenas,porq a mayor não paffa de 
pela coíl:a defta grande ilha, que dl::1 íeis leguoas em roda : a figura dellas 
da parte do_Fonente, a qual elles cha ao longe quer parecer hú curucheo 
mão Batochina do Moro. E de quão redõdo', & pelas fraldas há algúa ter .. 
direita ella corre com dh face do ra cbaã. E poré todo o fcu maritim-o 
Ponent~, çáo curoa & e[cacbada he . be de muitos recifes de pedra,em q 
do Leuante:lançando tres braços,hú as naos q ali cíl:ão furtas, com qual-
11a cabeça que tem contra o Norre,o quer vento rraudfaõ cotré muito rif-
Gual corre ao Nordeíl:e , & dous no coJe não eíl:áo á de dentro de algúas 
n1eyo que corré direito a Oriente,& calbetas, cõ que o mar quebr~ no re:.. 
iHo frgundo a pinrãq nas cartas de cife, & não em o cofiado ddlas. A 
naucgar: com a qual figura quer pa- terra deíl:as ilhas em íi he n1al aíf om-
recer hum troço de páo lifo per húa brábada & pouco graciofa: porg co-
facc, & tres efgalbos pda outra. mo o fol fempre anda nmi vizinho, 
As outras cinco chamadas Maluco, ora paffe ao folíl:icio boreal, or_a ao 
que jazem aos longo deita, todas aufiral,com a humidade da terra co..: 
dtáo húa á viíl:a da outra per difian- bre-a-de tanto aruoredo , plantas , & 
eia de vintecinco leguoas. E não heruas, q iíl:o faz aquella terra carre-· 
dizemos ferem cinco, porque na- gada no ar & vííl:a della, cõ f;lS exba .. · 
quelle contorno da Batochina & en- lações dos vapor~s tc:rreíl:es, que fem 
tre ellas não ha já hi outras, nem me· pre andão per cima dellas , que fa~ 
nos lhe chamamos Maluco,por não nunca as aruores eftarem fern folha; 
terem outro nome: mas dizemos fe. Porque ainda que mudem búa,já per 
rem cinco, porque naturalmente outra parte efiá com outra noua, 
neíl:as ha o crauo, & em tres ha Rey ' & outro tanto he nas heruas:& co1n 
-proprio de cadahúa. E tambem JUL1- rndo cada coufa vem com foa nó1Ji..: 
-camente todas fe chamáo Maluco: dade ~ hllm certo tempo cada anno. 
como cá dizemos entre nós, Cana- Sôme~te as amores que dão o cra-
rias Terceiras, Cabo.verde, auédo de uo, ie{pondem cõ nouidade de dous 
baixo deíl:e nome muitas ilhas, que em dous annos : porque no apa-· 
tem o fell proprio . E o de cadabúa nbar quebrãolhe o nouo, onde ella. 
deíl:as começando d~ parte do Norte lança os cachos delle á maneira de: 
vindo pera o Sul : o da primeira he madrdilua, como vemos gue a o-
Ternate, que fe aparta meyo grao da liueira [e he mµito a~ourada da _vara,-

dahi 
. , 
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~<labi a dóus annos náo refponde _cõ " 
nomdade, porque há miíl:er aquelle 
tempo· pera cria·r rama noua,em que 
dé azeitona. Geralmente per a fral-
da defl:asilhas a terra be fadia, & iíl:o 
a que 11e alta : a que tem efte mariti-
1no alagadiço como a ilha Bacham, 
he doentia. A terra de rodas, pda 
mayor.parte he preca, groffa, fofa,& 
táo r~quiofa & porofa em ii,que po_r 
muito que cboiua,logo he bebida to 
da aquella aguoa: & (e algum rio té . 
que venha do alto das ferranias, pri-
111eiro que chegue ao n1ar , a terra o 
bebe todo . E afsi de[pos a ·natureza 
fuas !ementes, q fendo a Batocbina 

· mayor que eftas cinco juntas, & to-
das dentro em hllm pequeno efpaço 
de mar: nella grande não ha crauo, 
& tudo o q4e tem he mantimentos, 
& nas cinco crauo feµ.1 elles . Final-
n~ente , veyo a natureza a particula-
rizar tanto a defpoGção de fua efpe~ . 
cifica virtude , que até barro pera 
lo1:1~a, deu fômente em húa que jaz 
entre Tidore & Moutel , chamada 
pullo Caballe , que quer dizer ilha 
das panellas, palas que fe ali fazetn 
do barro que tem , cá entre elles,. 
pullo íignifica ilha,& Caballe pand-
la.E não fôméte nas coufas narnraes, 
inas ait1da nas artificiaes , afsi eíl:áo 
repartidas na inclinação & vfo dos · 
homés pera hús pala necefsidade 
dellas fe communicarem com os ou 
tros: que na ilha Batochina erú hum 
lugar chamado Geilolo, fe fozem os 
faccos em que fe enfardella todo o 
crauo, que dão todas as cinco. pera fe 
~arregar per~ ~ora_ , quando 2 não 

querem trazer a· granel em fuas pe\-
tacas como elles coíl:u.máo. Algúas 
ddbs ilhas lanção fogo no cume de 
foa ·mayor alrura, a[si como a Ba-
tochina do Moro, & a Barochina de 
Muar, & outras a dbs vizinhas . E 
o maes notam:l a.os nolI'os he o da 
ilha Tcrnatc : de que fômente dare. 
mos notícia, pola que o_uuemos de · 
Antonio Galuão.O qual fendo capi-
tão deitas ilhas oanno de-qllinbéros 
& trinta & oito, refidindo ndla ilha r ernate em a fortaleza fa~ Ioáo que 
hi temos, quiz ir ver ague\le myíl:e-
no da natureza,porque dagudb for. 
taleza vião no cume .da ilha vapo-
rar fogo, ao modo que vemos hllm 
forno de cal,quando começa cozer, 
fem luz algúa de dia: & de noite 
era coufa · ef pantofa ver as cores & 
faifcas do fogo, & refcaldo que lan· 
çaua em torno, cobrindo muita par-
te do amoredo,da maneira q (e elle 
cobre, quando nefl:as no!fas regiões 
n"eua. Peró ifro não he em todo an-
no, fôméte nos mefes de Settembro,. 
& Abril,quãdo ofol:fe muda.de húa.· 
parte a outra,que paffa a linha Equi~ 
nocial~q corta mcyo grao def\:a ilha: 
câ então venrão. hús ventos que 
,acendé aquelle natural fogo na ma~ 
teria que lhe dá nutrimento per tan. · 
tas centenas de annos . Sabido An· 
tonio Galuáo áqlla:,altura,onde vião 
eíl:e fogo: achou toda a coroa daqllc 
monte efcaldado, & a terra delle fo-
fa, não feita em cinza, tnas ligada 
húa a outra & leue. E per toda aqlla 
coroa auia hús redemoinhos á ma-

. ~1eira q vemos f~~~~ a aguoa,.quan~o 
· cftancfo 



eíl:ando eílanqué, lhe Ia11ção hú~ pe~ 
dra que vae fazendo a que lles circos: 
& porém ps gue eíl:an~o fritos ndla 
rerra,erão profundos em modo de 
algar, 3 g podiáo decer eer agucl!.es 
dearaos ·circulados, gue a terra fa21a. 
c~1tou maes Antonio Galuáo geie 
do .mcyo do mo me pera baixo tudo 
·eráo grandes aruoredos,~ a terra afsi 
fo1aofo & coberta delle,que em n~Lli-
tosbpaílos elle & os de f ua cõpanhia 
[obiáo per cordas : & de entre eíl:a 
fraga corrião ribeiros cj vinhão regar 
o cháo ddla ,. como que o fogo l]Ue 
and~rna no centro daquelle monte, 
fnia eíl:illar & foar aquellas aguoas. 
E [e Plinio quãdo quiz ver o outro tal 
foao do monte Vefuuio em Italia, 

b 
bufcara 'Outra tal conjunção, corno 
Antonio Galuão bulcou : não freara . 
elle lá pera fempre, como ficou, fe_ 
gundo dizem. O crauo que per rodo 
-u múdo corre,nace nefl:as .cinco ilhas 
que di ffemos,& nã~Jfe acha nor~uel~ 
mente em outras,:& as aruores que o · 
dão, como coufa de menos vío das 
gétes: veyo Deos vniuerfal diíl:ribui-
dor do crea clo encerrar neHas cinco 
ílbetas: & a maffa, & noz etn outra 
chamad.i Bandá, éj Eambé he. fenho-
rio deíl:as, da qual a diante faremos 
relação . Geralmente ainda que tem 
algum milho, & arroz toda a creme 

- ' b detlJs ilhas ·de Maluco comem de hú 
mantimento,aque chãmáo Sagum:· 
que he o miolo de húa aruore á frme 
lbança da palmeira,feL1áo que a folha 
hemaes bráda & mafsia,& o verdor 
feu be·bum pouco efcuro.Cujo torQ. 
tem altúra de vinte palmos,& no ci-

.• - ·l... 

ma Líça hús cJchos como .pa1nieir~ 
de tarnaras, & nelbs nace hú fruito 
como maçaãs de acipreHe ; dentro 
dos quaes efi:ão hús pôs,gue [e tocáo 
em carne, e(caldáo. ~ndo eíl:e ra-
mo· he tenro, podão hú pedaço delle 
& metem no em hum vafo de bocá 
pequena: & per efpaço de búa ,noite 
dhlla tanta quantidade do fen licor., 
que fica o vafo cbeyo, cuja cor he de 
leite anaçado.Ao qual licor elles cba 
mão Tuáca: & bebido em.frelco,fe-
gundo dizê os noffos (lue vfaq delle, 
he fadio & engorda rnuiro, & o fo_ 
bor he doce & goflofo. E per modo · 
de cozimenJo, fegundo nós vfomos 
do mofl:o das voas ,faze_m deíl:e licor 
vinho & vinagre:& defpois gue ~ar
l:lore be j:1 bem fangradaJcõ efl:as pô-
dls be velha,em tempo 4 tem groffo. 
tróco,a decepáo rente cp o chão. Do 
qaal tronco feito em lchas, cõ hús 
fachos de pao cauáo húa maffa bráca 
& tenra,que he -o niiolo da aruore: a 
qual jaz entre os neruos éj a fo{l:em~ 
E tomada aqlla maífa,a dilé na agqoa 
á maneira de polnie, porq fe aparte 
bé dos ner.uos: & defpois gue faz pé 
em baixo, & os neruos vem a cima1, 

apartá o ~Iles & efcoáo a aglloa clara,1 

& a maíla fica apartada & lunpa.Eíl:a 
·tomada afsi em polme groffa,hdan-
çada em húas formas. quadradas d~ 
barro quente, onde fe coze: o qnal 
m~ntin1ento em frefco tem mui bó 
fabor, & pera leuar fo~re mar em 
viagem comprida, dizem algús dos 
noffos que delle vfarãó, fer melhor 
que o noff o biíCoito. E quando que: 
ren.1 fazer depoíi.t<? defl:a fadnh!l ,. h~ 
-- ·- -- - ---- -- - -· .pri~c:~9 



primeiro ·inuíto enxuta: & defpois 
metida en1 vaíilbas que lhe não en-
tre a humidade por não arder : & ao 

· tempo do comer, geralmente afsi 
como cozem outra vianda afsi Íazé 
qu~nte dte pão. E porque o hão por 

, bo1n mantimento,ainda que na ilha 
de_· Moro fua vizinha · aja arroz & 

. cufie maes barato que o Sagpm :ante 
C]llerem eíl:e,porque o a.chão de· me. 
lhor degiíl:áo & maesfoborofo.Tem 
outras duas e[pe~ias de aruores , búa 
chan1ada_ Nipa, & ourra·, ambas lhe 
dão pá.o & vinho~ vinagre como 

·o Sagum,& poré entre ellas he maes 
efhmado b pão defl:a,que dãs outras. 
F.tnalmente, deíl:as tres amores ao 
modo de palmeira ( como a tras cf 
creuemos:·) della té vfo pera comer, 
beber, vdlir, cubrir cafas, -& outros 
'muitos vfos. Tem maes outro licor 

- C]Ue fe efhlla d~ húas canas gro{fas pe 
"ta beber muito maes fuaue & eíl:ima 
do que os outros, & por iífo fôméte 
-as peffoas nobres que fofrem. o cúíl:o 
das coufas de 1nui~o preço, vfaõ del-
le: o qual licor fe cria dentro de hús 
caiiudos de húa cana grolfa , qu-e te-
.rãa de comprido de nó ·a n9' çinco · 
-pahnos . Alem dcfl:es fruitos & lico~ 
-res, tem outras mui varias coufas,afsi 
de fememes, _pannos, & frnitas que 
lhe fe~uem de m~ntimento , que he 
mm eH:ranho a nos os que viuemos 
em Europa: & peró que náo t·crnos 
·cá v[o pelle, quando nos vemos na-
qu~llas partes, algum {e come com 
lnaes goíl:o que o· natural co1n que 
uos criamos. E poH:o que na terra aja 
~~~~e~ que fern~~ d~. m~n~~~en=· 

to, afsi como pomos, ·qrncfros, ca-
bras, & outras fortes de ~mirnaes mõ 

· refes, & aues cafeir::is, & brauas : ge-
ralmente maes víaô aquelles pouos 
do pefcado, que da carne. Do qtial 
pef cado elles, tem grão abaíl:ança:afsi 

' do que [e pef ca ndb no(fa coíl:a de 
Hefpanha, como de oufro genero a 
nós mui eíl:ranbo. Metal algum não 
fe acha naquellas ilhas, peró que a! .• 
gús qoérem .dizer que há ouro, mas 
os no!fos núca o viráo,fendo a coufa 
pàrque o g"ral dos bo.més maes rra. 

· balba~ Os,.pouos deitas ilhas he de 
cor baça & cabello corr t:dio,de cor. 
po robuíl:o & forrt's membros, car-
regados em foa acàtad m8J muito da. 
.dos a gu~rra,& páa todo outro _exer. 
cicio mui perguiçofos:& fe algua in-
âuíl:ria há,afsi no modo de agricultar 
o mantiméto de que viuem & rrac.; 
to <le vender & comprat, eíl:c rraba .. 
lho he das molheres -. Enudbecem 
cedo em caãs, ~ viutm muito. Sáo tà 

mui ligeiros na terra, & muito_maes 
no mar,porque em nadar [aõ peixes, 
& em ·pelejar aues , em todé\ parre, 
gente maliciofa,méürofa,& detagra-
decida. , & abil pera aprender qual-
quer coufa. E fendo pobres em fazen 
da, be tanta a foa foberba & prefun ~ 
çao que fc não abatem per necefsi-
dade algúa : nem fogeitão fenáo per 
ferro que os efcala &' fangra na vida. 
Fínalmente, aquellas ilbas fegundo 
dizem os noffos faô hun1 viueiro de 
todo mal,& não tem outro bem {e .. 
11áo crauo: & por fer coufa que Deos 
.criou,lhe podemos chamar boa;mas 
quanto~ icr 111atcria do q os noflos 

· - - - por 
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por elle tém paífad~,he . hum pomo terra, como ainda hoje tem os qu~ 
de roda difcordia. ·E por elle fc pódé habitão o ferrão~ que o maritimo já 
dizer maes pragas,qucfobre o ouro: dH em poder de Mouros intitula~ 
& [e fora em tempo dos poeras Gre- dos em Reys, como veremos. Da 
0 05 ou Latióos,dJes teueráo rnaes q antiguidade da pouoa.ção daquellas 
dizer & fabular ddlas, que das ilhas ilhas, como he gente bdbal fem le-
Górgondas·. E duas coulas dáo argu- tras, & das coufas paífadas não tem 
mento pera fe poder affirmar,que os maes noticia, que rrazeré algúas em 
habitadores deíl:as faõ de mui varia~ cantares á maneira derimances,qua: 
& diucrfos nações : a priroeira,a in- nos vfamos,por me1norja de algum 
con11ancia, adio, fupeitas, & pouca feito : entre elles não :ba coufa certa,' 
f2 .que entre ii tem, como gente que &.porém todos confeífaõ fc:ré eíl:rá .. 
[em pre fc vigia entre íi húa da outra: geiros, & 11ão proprios· indigenas & 
& afegunda, a grande variedade de ·naturaes da terra. E ante que entre· 
fuas linguagés, cá não lhe chega o elles ouudfe fenhor, ou Rey que os 
valêm1~0 de Bifcaya: de maneira q gouernaffe:viuião de baixo dos maes 
bum lugar fe não entende com ou - velhos , repartidos _ e.m parentdlas. 
uo,~ co~o faõ varias,afsi he o tom Defpois, dizem q aportarão ali jun-
& modo diuerfo. Porque hús for- cos deíl:as tres na~ões, Chijs, Mala~ 
má.o a pa!aura no papo, outros n~ . yos,ou Iáos,& tnaes fc aflirn1áo em. 
ponta da lingua, outros entre os dé- Chijs,q~1e em outros: porque ainda 
tes,outros no pâdar. E o cantar,pelo agora fica a fua noticia em o uomc: 
qual aind~ que [e não entenda a pa- que tem a grande ilha chamada Ba-
laora, baíl:a para pelo tom delle fer techina do M~o. Ao longo da co ... 
conhecido. E fe tetn algúa língua fia da qual eíl:áo eíl:ourras,po.rqu~ a-
cómu m per que [e poí1aõ et?tender, cerca dos feus moradores gêrahnétc;-
he a M.alaya de Malaca,a que a gen- Báte guer dizer terra, & compoíl:o 
te nobre fedeu de p~uco tempo pe- com China, chamafe a terra da Chi-. 
ra cá,que he defpois que os Mouros na: & dáolhe por denotação Moro, 
foráo i ellas por caufa do crauo. E . nome proprio da terra, á differenç~ 
ante .delles não auia conta do anno, de outra<:hamada Batechina de Mu., 
pefo, ou medida, & viuiáo ·Cem co- ar. E até a vinda.dc:íl:es,náo ouue no-
nbecente de hum fó Deos, ou no ti- ti eia do_ crauo, pera· fe aproueitareln . 
eia de algúa certa religião : fômente dell_~J em maes. que quando eftauáq, 
tomauão algús dellc:s pera. fua ado- doe1ites, porén1 o [eu pô pela refia. 
ração,o fol, l.úa, & eíl:rellas, per que & roíl:o, ao n1odo que fazem os nc~ 
Deos quiz cl'.lamar o entendimento gros de Guinê de Malagueta : & de .. 
de todo !racional a olhar púa cima íl:a entrada dos Chijs,que farão mo~. 
~Has primeiras ·notícia~ & finacs E , narchas daquelle Oriente, come~ou 
outro~ a~o.r~uão quo q~tr. ~~~~ ~'\ auer ~~~i~~a ~o ctauo,& entrou nel. 

R lesa 



" 1ies a cohiça :de o poffoir, vendo que 
por elle lhe dauáo · couGs pera foas 
necefsidades. E principal.r:nenre húa 
moeda de cobre do tamanho dos 
noffos ceitijs,fom figma ou charaa:er 
5ll oli fômente hum· buraco no me,vo, b ) . 
·per que enfiáo numero de mil e:n 

.lhe vjnha de fóra: como já a trasef. 
creUemos,falando das coufas da Chi 
na, & conL1uifü1q reuer,ío na India, 
por razão das eípeceária.s. Ficando o 
cõmercio daquelle Oriente per hum 
curfo de. tépo em os. Iáos, como fe_ 
n bares da foa nauegaçáo, fegundo 
tambern efcreuemos/alan.do da ilha 
C,amarra : 'veyofe fundar a cidade 
Cingâpura,& defpois a cidade Mala-
ca,com a nauegaçáo do Íeu eíl:reito 

(_ " ' com que os M:ilayos també come...; 
çaráo a ter dlado & poífe, pera na. 
uegàr aqndle gráde numero de ilhas .. 
Finalmére, ao' tempo que nós entra-
mos na India,eihs duas naçõcs,bos, 
& Malayos nauegauão roda a efpe-
cearia & coufas Oric:ntacs: trazendC> 
todo aquelle illuíl:re emporio & lu-
gar de feira,que he Malaca, tomada a . 
9ual,ficou em nofl'o poder.E porém 
já 11dl:e tempo auia nas ilhas de Ma-
luco muita gente conuertida á feéta 

cada .fio:á qual moeda elles cl~amao 
.caíxas,de q mil & duzentas fazê ora 
em no!Ios tempos hú cruzado em 
valia,& efta he a moeda q corre per 
todo aqudk O.riente de Nlalaca por 
diante.E poíl:o q os naturaes dagu~l
las ilhas com fop jllizo & memona, . 
não tornem tanto a r,ras em tem po,q 
dem noticia de outra mayor anrigui-
dade : parece q eíl:as ilhas pequenas, 
que jazem ao longo da-Batochina, 
forão a m.ayor parte dellas,ao menos 
o baixoj & não b alto della,cuberto 
do mar.Porq fegundoos noffos dizé, 
cauando a fuperficie daéjlla terra pre , 
ta & fofa q tem,onde todalas aruores 
lançá o foas raizes á frol della ,logo a-
chá o area & muito cafc~lhodo mar: 
clqndc parece éj o tempo foi toman~ 
ào''aquella poíle ao mar, & a deu á 

_t~rra,pera criação do fruito, que em 
fi conthem. Defpois que dks Chijs 
(como diífemos)começaráo çõcinu-
~r a. nauegàção deíl:as ilhas,& goíl:a-
rão deíl:c: feu craoo,& da noz,& ma[ 
fade Banda: á fama deíl:e cõmerdo 
gcodiráotambem os Iá©s,& ceifarão 
os Chijs. E fcgundo parece, foi per 
. razão da lei éj os Reys da China po-
feráoem todo feu Reyno,,éj nenhum · 

. natural fcu nauegaffe f óra de II e : por 
importar maes a perda da geme & 
r;o?fa~ qu~ fa~áo del!e,, que quan~~ 

· de Mahamed : porque como pela 
nauegação, q os Parfc:os & Arabios: 
teuerão na ilha C,amotra & Mala .. 
ca, trouxerão o natural Gentio á fua 
[eéta, afsi os Iáos & Malayos Já eon-
uertidos nauegando ás ilhas de Ma .. 
luco & Banda, conucrtc:ráo as po-
uoaçóes maritimas,com que tinháo 
cõmercio. E de quatorze· Reys que 
ania em as de Maluco,. de que logo 
folaremosl, o primeiro éj fe fc:z l\.tlou-
ro,foi·o de Ternáre,pcr tlome Tido-
re Vongue, pae d'elRey Bole1fe, o 
no!To an;iigo,que .agafalhou Francif-
co Scrr;'.;o. E fegm~do a conta q elles 
dão,ao tempo q os noff os defcobri-
~áo aquellas ~lhas laueria :pouco~~~, 
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de oitenta· annos, gue 11ellas -tihl1a mandou G:ortar. F.ned-oa qual obra,, 
e!1trada eíh pefie : & ainda quando começou a correr fangue da corta-
Antonio d,(6riro (como veremos) · dura ~dles, & virão jazer entre as 
chegou ·a T<:rnáte, como em pbe~a raízes guatro ol1os, que pareciáo de 
da·qdellas ilhas, eHauá bum Caciz)q cobra, & juntamente ouuio húa voz 
lhe deu .eíl:a,infern~al doutrina. E he qn_e lhe 9iffe, que tomaffe aqudles 
ta11ta a diuindade qde o· dl:ad~ real ouos, porque delles auiáo de nafcer 
qn1z em tod~ parte do ~1undo _arr~-:.. · os princi paes que os ·auiáo de goucr-
buir a fi mefmo, que ate ndl:as 1lh~s . bar. Tomando -- efies quos co.rn 
MalucoJ entre gente beítial; bufcou grande admiração & religião: os le-
fabulas de fua gemrura & principio: . uóu pera cafa, & guardou em luga~ 
por moíh,ar ao

1
s fubditos, que não . feguro & fechado .. Dos quaes dabi a 

vem de tão vil cõpoílura, como·os pouco tempo diíle éj nafceráo tjua-
onrros homés,na qual fabula a gen~ -t~:o pdloas, tres de bomé~ & húade 
te tem tanta fê,gue ainda hoje ha lu- n1clber: os bom.és forão auidos por 
gares ddl:a religião _dos feus primei~ Reys com grande religião da gente, 
ros :Reys. E fabuláo ~1er dta manei- hú reinoo n.a meíma ilha Bacham, 
ra:que no tempo que fo gouernauáo outro nà de Buram, & outro tús . 
aqlldlas ilhas per os maes velhos, Hhas Fhamadas Papuas,que efl:ão ao 
h?rh ddles principal per nome Bi- Oriente de .N1aluco. A molhe ca-
códgará, que viuia na ilha Bacbam,. fou com o frnbor cle Lolóda, lugar 
andando hú dia em hum barco ao 11a Batochina do Moro júto da grãor 
longo da terra, vio entre hús pene- Boconór;i : defies dizem eHes que 
dos búa grande mouta de rotas: que procederão os feus Reys. E eH:á e.11-
faó húas canas n1ocíças ·chamadas "rre dles táu, arringada dfa opinião: 
r~tas, que guarido faõ delgadas, fazê que hoje tem os penedos onde for~o 
dellas cordas, & pera atar qualquer achados os ouosJ por coufa fàgrada~ · 
coufa, feruemfe muito ddlas. BicÓ- & o Bicócjgará por homem fanto. 
cigará parccendolhe bem eíl:as ca~ Peró ·a verdade, fegundo parece per 
nas,do bacel donde eíl:aua, mandou omras .coufas que elles contáo ddle 
aos feus familiares, q as foffem.c0r- Bicócigará : elle era bomém prudé-
tar ,& trouxeffem ao batel.- Peró elles · re, & bu{Çoü eíl:e artificio pera lei~ 
chegados ao lug~r dellas,rornarão[e,. xar quatro filhos qu~ tinha tão ·bon- · 
.dizedo ~que a vifia o ,enganára,por- rad6s com-o leixou. E quando os 
que i1áo auia ali caes ,canas. O qu~l no[os l{rforão, que foi em vida .de 
-tomo do batel em que eíl:aua,as vif- Boleife, tinháo reiondo naquell~ 
fe, qt1ali em modó de pedia conYel- ilha Ternáte treze. Reys : & o pri., 
les,fai:o em terra : & ch~gando a d- meird q [e fez Mou·ro,foi o pae deHe 
las, que as vio, cõ grande inclinação , Boleife, ao q.ual chamarão Cachil, 
dos fe~uidores que aperfiauáo, lhas Tido,re, Voi:igue, porque os· maes 

R z. delles 

/ 
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'delles [e nomeio per tres.nomes aó 
· modo noffo: pronome, nome, & 

cognome .. E dizem que a czmfo de 
fe fazer Mouro, foi húa molber no-
bre da Iaüa, com que cafou, que em 
Monra: & ao tempo 1que Antonio 
de Briw lá chcgou,reinaua bú mini- · 
no de jdade defettc annos per nome 
(:achilBobaádilho d·'elRev Bokifo. , 

& Ponente,onde concorciáo a~ mer-
cadorias daqúellas prouinciasJ& tan. 
tas mil ilhas,& a ella.vinbáo tod4las 
nJçóes por razão deil:e commercio, 
porque não teucíTem algllrn receyo, 
(abendo que e{hrna en1 noffo pq-
der: determinou pelo muito que 
imporraua á confetuaçáo élclla,rná.~ 
d~r per. aquellas -partes Orientaes 
notihcar, que todos · vidkm Cem 
receyo algum, cá lhe feria guarda~ 
da foa jufbça, & feito rodo fauor 
em feus negocios. Sobre a qual cou~ 

O qual Boleife fe tinha moílrado 
tanto·_noGo amigo,& de foa amiza-
de procederão" taes coufas, que obri- . 
gou aelR~y dom Manuel mandar 
Iorge cle Brito fozer lá húa fortaleza: 
das quaes_coufos & caufas,nos feguin 
!~s capitulas queremos dar razáo. 

{à pr;;ra a macs fauor~cer, mandou 
Antonio de Ivíírand.'.1 d' Azeuedo a 
Sião, a Pêgu Rqi d' Acunba 1 & .á 
foüa,& a Ivfaluco Amónio d'Abreu, 
indo diante delle bum Mouro na-
tural de Malaca per nome Nebodá 
Ifmael, com hum junco de merca-
doria de algús Mouros Iáos & Ma .. 
layos, _que. rrattauáo neíl:as partes, 
pera ·que quando Antonio d' Abrea 
cbegaffe áquelles portos, que foffe. 
bem recebído: cá fegundo ·o no{fo 

CAPITVLO vr. 

!' ·7)as coufas que faccederão a 
· e.Antonio tl'Abréu (5 Frán-

1 clfco S errão ,q <:A jfo~fa d'_A l -
boquerque na tomada de Ma 
laca mãdou defco6rir. as .ilhas 
de Ma.luco (5 Blinda : é§ o 
que juccedeo em todo ftqu~lle 

· ttmpo, tttê 11 partida de ci/.lll-

. tonio de :Brito, qia.f az.er hua 
fortaleza, po.r caufa das r~- · 
~Ões precedentes, que· erão re-
,quirimentos delRey de Ter-

. ntÍte,quehe a principal déllvis. 

;"i, F Fon(o d' Alboqúerque 
~~ ~ . tomada a cidade MalaC'a 

.'"'""'",'"''""~~ .. no. anno de onze (fegon .. ·. ~"1 do a tras efcreuemos:) 
como . elle era húa feira do Oriente 
1..-. --- - - ~· - - - -- - - · - r --... .; 

·nome era efpamofo entre aquelles 
· pouós, ~1áo feria muiro 'fer dk núl, 

recebido. E a voz · da ~da defl:e Ne .. 
hóda, era ir bufcar crauo a Maluco, · 
& no;z a Banda : & gu.e como de 
feu, denunciaífe qqão pacifica fica-
ua Malaca, & gqanro fouor o capi-
tão môr mandaoa fazer a todo mer-
cador eíl:rangeiro ~ fem lhe- ferem 
feiras -as ryrannias de que vfaLJa d-
Rey de Malaca.Partido efie Antonio 
d' Abreu com os tres nauios q diíTe-
mqs,fez fua \riagé can1inho da Iaüa: 
leuando alem de pilotos Portugue. 
'fes,algús Iy.talayos ~ ,Iáos,que anda:.. 

- .. -~ - ~ ' 
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não naquelia n~uegaçã6.E o primei-
ro pono que torú-ou, __ foi da ci~ad.: 
Aoacim, que be na Iaua, & dah1 fo1 
te~ á ilha de Amboino,quc h~ já do 
fenborio de Maluco,q [erá della obra 
de fdfenta leguo.as : & afsi a·q1.1i ço-
mo nos .outro.s portos e] tomou, em 
codos·pos íeus padrões ordinarios,pe-
la maneira q os noffos capitães teue-
ráo no primeiro defcobrimento gue 
faziáo.E {eguindo_ feu caminho,com 
rempo q teueráo, fe perdeo o nauiq 
de J.irancifco Serráo : mas aprouue a 
Deos q (e: faluou toda a gcnte,a qual . 
Antonio d' Abreu recolbeo, & dahi 
for"áo terá ilha de Banda,<] he do fe-
11horio de Maluco. E bem como 
11eíl:e nome Maluc;o fe comprédem 
as cinco ilhas,cadahúa das quaes tem 
proprio nome : afsi neHe nome B"á-
da íe;conthem outras cinco ilhas jú-
tas ~Verdade he que a prillcipal dellts 
fe chama Banda,ondc: todalas outras 
'acodem a hum.lugar cha.mad~ Luta-
tam,por a elle concorrerem todo los 
nauios, q vão ao cõmerció da noz: 
& as outrf}s fe chamão Rofola nguifn , 
Ay, l~om, & Neira: & roda_:; d l:ao 
em altura de 9uarro gràos & meyo 
.da parte do Sul, & a Lutaram 'ião ca-
da anno os pouos Iáos & Malayos _ 
carregar"de crauo,noz & matfa. Por 
-quecomó dlaua em paragem guc [e 
.podia melhor nauegar, & _lhe era 
.m.aes feg:ura,& aqui ordinariamente · 
cm juncos da reira fofa . vir o crauo - . , 
"}Ue-~mia en1. Maluco: não rrabalha-
·não polo lá' ir bufcar. Ndbs cinco 
:llhGS'..na.fce. toda a noz & .maff2, r e. 
fo leu a per to.datas partes do m _,1do: 

• • ·- - • _,. • .J • · · -- -···-

como ern Maluco o cr~mo. E acha~ 
.mada Ban_da .he a ~ae~ frefca & gra-
ciofa coula,que pode fc:r em deleita~ 
~áo da viíl:a : cá parece bum jardim, 
em que a natureza com aquell~ par-
ticular frui to gl.le lhe deu,Ce quiz de. 
ldrar na fu~ pintura.Porque tem húa 
fralda cbaá chea de aruoredo que dá 
aquellas nozes : as quaes amores no 
párecer querem imitar húa pereira. 
E·quai;ido eH:áo .cm ftol, que he nÇ> 
tempo que a tem .muitas plantas & 
herúas; q nafcé _per c;mre e1las:fa.z(~ 
da miíl:ura-de tanta frol,háa comp~ 
fiçáo de cheiro, qoç n.ão podç fe·me ... 
lh:u a nenhum dos -éj çftcrnos catre 
nós. Paffado o tempo das florcsJ em 
que as nozes j{1 eíl:áo coalhªdas,& de 
{:Or verde (principio de todo vege-
tauel ) vaefe pouco & pouco tingin.-
.do aqudle pomo! da maneira q vé ... 
mos nefie Reyno de Portugal hús 
pdfegos,a que cham~o caluos,q pa-· 
rcçem o arco do ceo chamado Iris, 

· variado de quatro ..cores elc:.mentaes 
~1áo em circulos ,mas em manchas~ 
defordenadas, a qu~l defordem na-
rnral o faz rnaes fcrmofo. E porque 
neíl:e 'em.po que começáo amadu~ 
recer,acodem da ferra-,como a nouo 
pafio,moitos, papagayos & pàffaros 
diucrfos: h~ oucra pimu-ra ver a-va-
riedade dafeíçáo, canto:, & cores,d<? 
q a natureza os docou. Paffada e(ta 
fral a tão graciofa,leuanraíe no me~ 
yo da í ha húa ·ferra pequena·, hum 
poqco ingreme;dqde correm algúas 
r_ioeiras, 9ue regáo o chão de ba ix~ 
& como (e fobe com trabalho o ar.o.. . ' ~ 

pc:ro daquella . fubida, fica húa cerr; .: 
- . R 3 'hia, 



TJpt 'Iêrceir a '1Jeéada 
·cbaâ )qfsi coberta & pintada, ~omo a a terra,. nãb tem ontra) que laia pera 

· de bJixo.A fi9'ma deil:a ilha he á ma- fóra. O arnorcdo do c1 1Jal pomo he 
neirl de búa Tcrradura : & auerá de ranro,c} a terra be cbea delle,fem ter 

. }1ont~1 ~ponta, qL1e jaún:i Nürre & plantado per a·lguem: porqu~a terra . 
. s ul _, quâfl tres legnoas, & de largura o produzio frm beneficio de agricul 
húa : & na angra que el!a faz com tura. (~rem imitar efbs aruores 0 
fr ;t feiçá_o;dl:ka pouo~çJo de feus parecer cbs noílas pereiras,& porém 
:moradotes, & as amores da noz. Na a í~a folha ré femelhança de noguei.,. 
ÍlbJ chamada Gunuápe, não ba ar- ra, & b pomo deíl:e tamanho he; & 1 
.Lares de noz, mas outras pera nudei- a noz em verde o mefmo parecer 
ra & lenha,de q [e os n1oradores das rem Eíl:as matas não faõ proprias de 
qoe tem ~íl:e fruir6,fe fernern e~1 ku ·alg~ern,como heráça particular, foó 

. ·\.{o: na qual tarnbé ha outrJ gJrgan- de todo ·o pouo: & quando vem fo~ 
ta de fogo} como a de Ternácé erri nho at·é Settembro,ern que. eíl:e po-

. ~rs· ilbas"cie Maluco,& por db razão mo eilâ de vez pera [er colhido, e. 
~he derão ·o nome que tem, porque íl:áo já dtas matas repartidas per os 

, ._ ~unó,qtJer dizer aqlle fogo, & Ape lugares & ponoações, & cadahuin 
'11e o proprió nome da ilha. O qual acode a apanhar,&· guem maesapa-
Gnno por fer pouca coufã,os noffos -nba,maes proueito faz. Como acer-
vâo á elle,& da fua boca apanháo. en- ca de n Ós faõ as inara~ do corifelho.: 
-~qfre,de gJe aproueitáo,por o acha- afsi da bolota como·as ferras do car-
rern bom~& 'toda a noz g banas Oll: 'rafcÓ &r,graa>que no tempo do apa-
trns rres ilhetas, a trazem a eíl:a Ban- 11har gêralmente. fe-defcouta aos dei 
:da, corno a fua cabeça,pàr a ella aco- villa claqudle termo.- Antonio d'A~ 
di:r~m os mercadores. A gente de lias breu def pois q ncíl:a·:ilha Banda pos 
11& robufb,& a de pior acaradura da- -padrões de feu defcobrime~to: porq 
(.Juellas partes de COÍ: qaça, & cabel- . auia carga· pera iífo de tlOZ, maffo3& 
lo corredio: fegue a [eéb de Maba- afsi de crauo éj os juncos de Maluco 
med,& mui dada ao negocio do cõ- . coíl:umão trazer ali (como di1femos), 
inercio,& as molheres ao ferniço das ) cornpro1:1 _hum junco ~da terra pera 
coufas da agrí~ultura. Não.tem Rey .. virn·etlê Fcancifço Serrão. E por lhe 
~ü {enhor,& todb o feu gouerno de- o ten:1\p0-· Íeruir pera ~1alaê:a, ouue 
pende do confelho doúnaes vdbas: , por maes feruiço d; dRey rornarfe 
'& n1uitas vezes porque os pareceres · com nolia do que i:in:ba: defcubem>;, 
faõ diuerfos,comendem hús com os, ' & 1naes vindo. r·ãa carregado, que ir 
outros. E a gente éj os mJes enfrea~ a diamc a Maluco) pera.onde lh~ não 
h.e aquella que poooa os portos de feru ia: & principalrnente por o~na,. 
mar:per onde lhe entra o necdfario uios ·eíl:ai"em já tão dcsb~rarad'0s.--Oa-
fera feus vfos, & tem faida fuas no.., .quelb cQmprida viagem, que 1iá,© (e 
~l~a~~s,qu~ hem~~~ & ~~.z,porqu~ atreueo and~r ~?.~ elles tanto tein--
~ Fº 
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po no mar. Fina.lmenre;p~1:rido ~:
,quella_s illia.s de Banda, mmro .conte-. 
re ·de quão bem _fora ~ecreb1do d_a 
gente da terra: potque não_ chegaíl~ 
com efie conremamento a Malaca, 
cQnl hmp temporal que lh~ fobre-
uêyo, apartoufe del~e Franci[co Ser- , 
rão. CoJntudo elle Antonio d' A breu 
cl~egou a ·Mala·ca : & defpois. vindo 
em éõpanhia .de Fert~áo Perez a dte 
Reyn.o p~ra darc~nta do que ~efco
brira naqueUa v!agem , faleceo no 
caminho! Franciko Serráo quando 

vio virJ pozfe e,m filad~, & faidos eI:. 
les em~ terra delejofos de prear,reme .. 
,terão os no{fos' ao 1)-auio , & . toma-
rão .poffe delle. Os ladrões vendo[e 

· afsi íalreados,corno fapiã0 que a ilha 
não tinha aguoa, nem coufa de que 
fe maé1teueffem, & ficãdo nella e rio . 
logo mortos : vieráo a tranar con1 
os noffos que os recolheffem cotúf 

. figo',Ç]ue.dlcs os leuariáo á ilha Am..: 1 

boino, _em hum porto çharoado Rlil 
çotéllo. ÜQde os agafalbarão tam-
bem, qu~ por caufa delles , teuerão 
contenda corri os .moradores da ci- -
dade Veranula, que he a principal da 
iU~a . Batocbfoa d~ Muar, qu_e , f~ria 

fe apartou delle,foifo per4erem· húas 
ilhas, a que os da terra cb~mão âe 
Loco , 'Pino: que quer dizer ilha d~s 
,tart,arug~s, por caufa das muitas que 
al,i há, que ferao de Banda até trinta 
& fette leguoas pouco n1aes ou me-. 
nos. E efiando em terra com_ toda .a 

. gente naquelle e_{hdo ' & maes ern 
ithas def pouoadas fem prouifaõ pera 
fe manter: quiz Deos que ouueífem 
rémedio per quem lhe queri~ fazer 
maes mal ·, & foi per cfia mat1eira. 
Como naquellas ilhas, porque dláo 
em lugar pe,ra iffo,fe) perdem n1uitós 
rtàuios.', fempre faõ vifüadas de cer- · 

.-t~s ladrões, que per ali andão a rou-
bát os.que fe pérdem nellas: os ,q~aes 
pôr auerc:m vill:a do naufragio dos 

_ 11.óíios, acodirão logo em bum na..: 
uio de remo chamado córncóra . Da 
qu_ál coufa Francif co Serrá o foi , logo 
auifado per os ~ouros pilotos , ~que . 
vinhão com elle , dizer1do_: qu.e [e 
àpGrcebêífe, porque aoia de frr cà -
n1etido .per elles,mas de(b f. ' ita .hc::t • 
·do no laÇo que .vinhão àrmar : por-. iué tan~o que Franc,iko s ~ r rãl,J 0 · 

de húa ilha ti omra poüco maes de 
duas leguoas: com quem por razão 
da vizinhança, fempre tinhão com:' . 
petencfa .Os quaes imigos vii1do .e~ 
fuas córacóras armados, com eíl:e re-' 
quirirµcnto que lhe fizeffem . eni 
trega delles, vi~rão ern ·rompiinen~ 
to de pdcijárem : & como <?S noJfos 
foráo em ajuda dos da terra,pois por 
elles era a cqnrenda 'oli.r:inão yitto1.· 
ria deíl:es d~ Veranula. E porque a gê 
te dagnd.Ias partes h~ - mui gloriofa 
de qualquer, vittoria~& logó lçuatitãCJ 
algüa ohra por memoria dellà:.fe ~_ 
zerão dl:es de R.uçotello 11um_ baileu 
de madeira , que naquellas parte!) 
ferue , o que a nôs varandas ou Çíra-
Ços de viíl:a : Na qqal obta J que toda 
era mui beni laúrada a feq modo~ ef-· 
culpi'rão as armas ?eíle Rey110, & ~ 
Cruz de Chrifio da ordé da fua mi~ 
Jjcià, q ba nefie. Reyno ~ .d.e bai;o da . 
qual ii1fignia os Porn~gu~ks militá!) 

. ua guerra: -ó qual baiku aiµda hoj ç 
, R 4 dizem,. 

'· 



, 'Dc;1 Teréeira 'Dtcada 
, dizen.1 _os noffos que dtácrri p~. Eíla auido enrre os Mouros quafi por pro: 

vittoria fo i logo dcnuncia~a per to- fera nas couíàs que dizia : as quaes 
·das aquel bs ilh:is, qoc [e ou ue por elle alcançaua com- o difcorfo que 

- 'gr~mde cou[a: po~ os de 'Ruçotdlo tinha de muitos ann?s,maes qüe por 
não virem a con to em poder & ca- · à Gntidade que elles punbão neHe. 
uallaria com-os de Veranula:Porém E como cm rodalas partes cómmn-
·qaando fonbcrão q fora por rnão mente, vcn1os andar cmtre o pou9' 

· da ajuda dos noffos, confirmarão a húas efpernnÇas fomras de bem ou 
foma que lá tinhão delles, da toma- . mal que-ba de fobrenir á terra,onde 
dà de Malaca, que affombrou todo cadahum v,iue : àfsi auia húa opi-
aquclle Oriente: por ler a maes ce- niáo entte a gente daquellas ilhas, 
lebre coufà que aui~ entre os Mouros que a dias auiáo de vir hús homés. 
Oriétaes. Au1a neíl:e tempo naqL1el- .de ferro de mui remotas partes do 
fos ilhas( como ha cm rodalas p:lrtes) mundo~ os quaes , auiáo de fazer ali 
-al g6s Reys & renborcs, que conten-' mºora 3á,& per o poder & força del-
dião có feus vizin hos,entre. os guaes les o Reyno de Terna te fe cfl:enderia 
erão os Rcys de Ternare & Tidore per todas a'quellas ilhas, a qual opi-
d·as ilhas de Malm:o : os quaes tanto nião diziáo proceder d'elRey Bolei. 

' C]tUe f~uberã.o eíl:are111 os noffps ali, fe,quaíi que a dcnuncia~ a em modo. 
- defejou logo cadabum de os auer de profecia aos [eus vaffallos. Donde 
em {~a aj uda: & principaln1~1te eL · quando dle vio·Francifêo Serrá~al1-
Rey de J ernatc) por já eihr ínfor.. te ti armado em húas armas brancas 
1nado das noífas coufas per Nehodá inteiras, acon1panhádo dos outros 
Jfm::1d: q (corno efcreuemos}Affon~ Porruguefes tam~em armados das 
fo d' Alboquerque mãdou diante) & armas que tinbão: letJantou as máos 
fora ali ter. O qual Rey de iernate dando louuores a Deos, po.is lbe 
temendo que o de Tídore enuiaffc moH::rára ante de fua morte os ho-
tambem em bufca dcl)es,prih1eiro g '· més de ~erro, em c.ups forças dl:aua 
o elle fezeffe : mandqu armar dá a íeguridade de íeu Reyno,& per cu-
nauios,em q irião~até mil homés,de jo fauor os feus defcendétes auião de 
que era capitão bun1 Cachi~ Coliba. perma_necer per muitos annos com 
N .as coitas do qual, tambem.elRey titulo de Reys d~qtiella terra. Parece 
~fa Tidorc mandou fctre cauios: pe- g1.1e ,o efpirito de hom~rn em as cou. 
ró quando ~hegou,já Cacbil Coliba fosque de[eja ou teme: o feruor que 
os tinha leuado a e!Rey de Ternare, : p eryleua,á comépiaçjo del las, o faz 
com.o qual Franci(co Serrio folgou prbnofiicar em furnro parcedo feu 
irJ·por a fua viagem for áquel ~as i!bJs · fucceffo. Porque como os c'Liidados 
de Iv1aluco. Auia nome dle· Rey de de dia fazem qué o efpirito entre fo-
Ternate Cacbil Boleife, homem de nhos de noíte efl:eJa maginãdo mui-
µlU~E~ idade & grão . pr~de~~~~a; & tas coufas,, que oos dcipo.is vemos 

· ·-· - · pofi 
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pofias em .dftiro pôr raz'ão .de húa ' 
fympatbia hatural; a que a natureza 
obedece : afo em futuro dla mefrna 
fympatbía,g lie obediente aos influ-
xos celeíl:es, faz affirm;ir não per f~, 
mas per temor ou c[p~rãça parte do · 
q reme,ou de[eja. Porque Cabemos q .. 
os aíl:rologos per01 o pronofiico, de 
qualguer pergunta q lbc fazem : fa_ 
zern a raiz da interrogação, n~ hora 
que· a parte concebeo o defejo ~fo fa_ 
zera tál pergllnta, pcr'1 a calcular cõ 

· o a[cendenre do plan~ta, que então 
he predominante. E çorno os arif- . 
metiC(J)S de doos 'tetffiOS OOtoS tir.áo 
hum terceiro; per que j.ulgão a :ver-
d~de da coma proporcioµal : afsi o 
aíl:rol.ogo naturalméte per dous ter: 
mos notos, bum fuperior q he aéb- . 
uo, & outro inf~rior paíftuo, q dlá 
·na concupifciuel ou irafciuel do ho-. 
mem, vem a fologizar as refpofias q 
da. E fc e~e terceiro operante julga 
os catos alheyos per efl:e modo,em q . 
muitas vezes [e et1gana, por não cal-
cular bem os termos natos : como 
não ferá · maes cc:rto' o animo de hú 
homem prudente, que he maes fiel 
péra fe Jü\gar, do q o póde fer o jui-
zo alheyo? Seja corno for,pois deíl:as 
coufas não podemos m~cs alcançar, 
que andar apalpando pera achar a. 
razio delles : como faz o cego, que 
quer arinar o caminho. O que fabe-
rnos em certo,he que muitas coufas 
primeiro que [e vicífern a effeituar, 
andarão n~mito ten1_p.o na bo~a das 
gente~Jem fober donde nafceo a tal 
opinião : & afsi aconteceo a efta da· 
géte de.! e~na~e,, a.ra q pr~:~deQ~· ~~ 

imaginaçâo d\:1Rey Bol C' itc,_ora de 
ourra g1rnlquer caufa. E ainda que 
por razão deíl:ás a~1~as c01~1 que elle' 
vio armado a Frãcil-co Serrão·& frus. 
comp.:inbeiràs,a nós nãocompetiífe 
fer auidos pelos bom és· de ferro,qu~ · 
elle efperatia:(ôrrrente pda cõíl:ancia 
& cçnrinuos trabalhos & perigos, 
que padc:cetnos c_m .tão compridél 
viagem fem canfar, proptiamerl'te ~· 
nós conuem o tal nome. ~nto. 
maes que por raz~o da e[~er::nça,que 

. eíl:e Boleife tinha na continuação dq,-
feu Reyno, nos de foa linbagem,ai:é 
bojc:os·noffos porenfi~r- dta fua he-
rança de herdeiro 'em herdéiro, .tern 
vdtido maes vezes as anuas, do que· ' 
ba de ctauos na foa i,lha.Até q vindo , 
a reinar Cachil Tabarija cm:tempo · 
que lá em Ternate reíidi? Triíl:áo . 
d'Araide por capitao 1 da fortaleza q .. , 
ali tinham os, o ao no de trinta & qua-
tro, pe~ algúa fo[peita qu~ tem~ ddle; 
o prendeá: & com os· auto~ de [u~ _ 
prifaó o mandou á India ao gouer-
nador Nuno d'AcLú1ha. E por as cul-
. pas não ferem de qualidade d.e maes 
C:aíl:igo, que o'trabalhó de rão com- . 
pndo caminho, elle foi liur~, & per 
foa: propria vontade fe fez Chriíl;ão: 
& ;uu; nome dom r-.1anuel,em me~ .. 
nioria d'elRey dom Ma~rnel auto~ 
do defcobrime11to daqüel1as ilhas: . 
Parece que pêrmittio noil'o Senhor 
eíl:a ~ppreílaõ, 1 que lhe foí Jdta ~e 
fer prcfo, &. fazer tão comprida jor-
nada per4 do~s effeiws: l)um, per~ 
fe faluar na aceitação do ·baut_iCrjlo, 
em _que fe mQíl:rou . fua· innocen.cia.: 

· & o outro effeito foj pa ob .-~ ~ fe;z 
. . - .... . ~ - \. --- ·-
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1)A 'Ttrc1ir'4 .l:Jecad.til 
11.0 caminho de fua tornada,<d.l:ando 

1

mencos que lurdáo de Freitas capi-, 
.na hora da morte. Porque indo eíl:e tão daquella fortaleza ni:ou o anno 
Rey dom Manuel de Ternate em de mil ~ quiúhentos & quarc1ita , 
companhia de Iurdão de Freiras,que· & ferte;,íégundo maes particularmé. 
áuia de fc:ruir da capitão da forr_ale- te irá efcritto em fe~ lugar. ·Per dh 
za que ali remos> adoecco o mdmo mane~ra que a cima contarnos,ficou 
Rey e1n Malaca: com o qual ficou Francifco Serráo .naquella ilha Ter-
fua máem,& hum Pate Sarangue,& · nare com os outros Portogue[es de 
outros homés nobres Mouros feus foa-c:ompanhia, tão aceito a elRey, 
vaífallos,q o acompanharão. E Iur- .q afsi eíl:imaua fua pdfoa, como feu 
dão de Freitas partiofe via de Malu- · eíl:ado :· porq auia que i~eUe o tinlfa' 
eo,por !1áo poder efperar por elle: feguro pera feus herdeiros,pola ef.p~· 
& fer mui necdfaria fua ida por cau- ra,nça que lhe o dpiri.to promeria, 
fa das reuoltas que lá auia. Pan:ido, pala caufa que diifomos. Sendo já 
dle, & elRey ·poíl:o em cíl:ado de' neíl:e tempo Nehodá ffmael/j viera 
morrer fez codolos aétos de catboli" diante deli e Francifco Serrá o carrc-) . 

· co Chriíl:áo : & em feu teíl:amento, gado de crauo : o qual vindo pela 
pqr não ter legitim'o herdeiro l1Ue o Iaüa,fe perdeo em hum porto da ci-
fucceddfe,fez yniuerfal herdeiro da- dade Túbam, gçmernada per hum 
quelle Reyno de Temate e.ó todo los fenhor, a que elles chamão SJúguc 
fénhorios ·das outras ilhas a elle fub- de Pate, dignidade entre elles como 
ditas, a elRey do1n Ioão o terceiro acerca de nós o Duque. E em Março 
1io!fo fenhor, que hoje_rcina . O. do anno de quinhentos & treze,Rui 
qual teíl:a.méto leuado a.cidad.e Ter- . de Brito Patalirn capitão de Malaca, 

· uate cabeça daquelle Reyno,os prin- fabendo 'como a fazenda daquelle 
cipaes & pouo delle receberão com . junco fefaluára : mandou que foffe 
folennidade:& aceitarão por Rey & por dl.a Ioão Lopez Aluim com qua 
fenhor ao clitto Rey dom Ioão, "t.ro nauios. Na qual viagem foi clle 
fegundo forma do teíl:amento: & nrni bem recebido.em todolos por-
pera maes confirni'açáo, todos per tos da Iaüa: principalmente em a ci-
modo de eleição pera os reger & dade Sindáyo,que era de Patç Vnuz, 

. gouernar, o quíferão, & aceitarão aquelle Principe que Fernão Perez 
por Re.y. O quàl· aéto foi .feito cótn . de.sbaratmu em Malaca. E neíl:c mcf. 
~ bandeira. Real ddte Reyno ~ & mo anno, defpois da vinda de loáo 
pregões per toda.a cidade, com pof-. Lopez Aluirn, fõi Antonio de Mi-
fo.aétual daquella herança, & -com randa d'Azeuedo cõ húa armada ás 

_toda outra folennidade, frgundo ilhas de ·Maluco. & Banda carregar 
qu~r o direito : poHo que ante ti- · de crauo,na qual viagem perd<w hú 
nhamos c:íl:a poífc já.acquirida per _júco: & ambos os Reys afsi de Ter .. 
ªELifâs, ~mo '~~~a pe!~~ ~~~º: flate,con~o. Tidorc:: contendiáo a quê 

, · - · -- lha· 
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lb..::~ foria niaes, fauor n.q,pef pacbo da particnlarit\entc das coufas daqueI-1 

ca/ ga do crat10 q auia i:le rir·azcr, por las partes;& per outras cartas.do rnef-
emre ellcs a~1er conten&is, & enuc- mo Francifco· Serráo. O gual alet'n 

· jas dcvizmbos q núcafalecem,poíl:o deefcreuer a clRey, e[creueo a feus ' 
q o de Ternáte foffc genro do ourr.o amigos,.& princip3lmeme a Fern~o 
,cafado có húa fua filha. Em concer- de Magalhães, que j~ na India & 
tar os qnaes Antonio de Iv1iranda [e eh1 . M::daca t:inba particul~r amiza-· 
rneteó : & . por derradeiro temen- de, de poufarem am bo·s.: & por dar 
dofc elles q aquelle feria ·maes pode- mayor adiniraçáo áquella fua viagé, 
rofo, que nos teuefk em.foa terra: engrãdece.o o modo & trabalho 
cacbbmn efcreueo a elR.ey dõ Ma- · d~lla, fal.endo a diíl:ãnti-a daquéll~s 
·nuel, pedindolhe oundfe por bcn~- ilhas dobrado camil!hP do que ·aui:t 
ele rnandar fazer en1 fuas terras búa de tvlálaca a ellas, dam:k; c:mender q 
fon;ileza,da:n~l6 razões cadahL1111,per tinha defcuberto outro nouo mmi-
íi do feruiça que lhe fariáo. E quan..i do ·mayor & mae5 rem<?to &,rico~· 
d~ o reqoirirtlento de ambos o po·~ do que defcobrira o Almirante dom' 
fdfe em ~onfufaõ, & foíie caufà de yafco da Gama. Das quaes cartas~ 
fe náo determinar nefl:a ·fortaleza começou eíl:e Fernão de Magalhães 
(pe-pedião :, cm tal ·cafo dles tinbão tomar bús nouos coticeiros, que l~c 
i1Ú2í ílbà cõmu;m de ambos, que [e caufarão a morre : & meteo efte 
c:.b.'lmaBa Maq.tJiem ,na qual ia podiJ Reyno· em algum dd'goíl:~, · ~C>'mó: 
mandar fazer, '&. não fitariáo com logo vereinos., Neíl:e·rrítfmo cen,ipo 
efcàndalo da róbra. Vi rido Antonio q Antonip de Mi~anda.:.pa.rtio páa a-· 
tle Midnda tão c:lrregado de crauo,r · quellas partes;& Iorged'Albogudq 
como do requirimento: deites Reys, pera Mala-c.1 ferttir de caRir~o ddfo:J 
tro:uxe,comíigo os Portugnefes, que mafldoú Affonfo d' Alb0truuque <;:(); 
~H:auáo com Francifêo :.,Serráo, & ell'e a Difar.teCoelho~: qhe v.ierâ' rlé~ 
elle não veyo ' .. a requirim.ento d'el- Siáo,que ramo que chega!Ie <l M~la~t 
:Rey Boleife ·i: porque-. ilhe:. parecia ca-,o enuia-íle Iogoem :hú·nauio GOÍ~; 
que vindo[e elle, perdia a efperanç!l'. · vint.,e bom és alem ~os · rna~·eantes;& ) 
't)U~ tinba, (como diffemos·) .& qua:. fóíle fazer búa cafa 'de-m.ideira-éo1J 
Íl-êomo penhor ddlã,' 'o retinha. em modo de'lfeitoriJ. na ilha de Banthti 
~Úan'to náo''via a forta.leza . q.ue de> . p·era ter feira. a.carga d~ú1oz;tn1rífa;8ç1 
fej·~ua. E deíl:a .. vinda de Antonio de ~raúo per.:ilos. . .n;mio·~, q4o·de Mala.cai 
lvi.iranda d'Azeuedo, per hum Pc1~0 a foílem bofcar: a quàl.: id3 ná.o <?U::.'. 
)?,ernandcz, que veyo Com elle, que U'ct effeirn f!tíJF iaL~Cf n:ecefsíeade de ir. •ái 
m:a· hum ho~mem dos. que eilàuáo. China, êom;o,.' foi. Per6 baíbr ;ia- as· 
-<to.m.Frai1ciko Serráo :. cuue elRe~ eanas, q Am8nio de .Mirandá troul 
.~fom Manuel ~ªs c;trtas, que.lbé d.1:es. xe·,pera elR:e,rdom· Manuel [e deter~ 
Reys efcreuerao, & foi inforniado. mil1ar. cm' lUandar fazer ··húá;forca...r · · -- ---- - ~ - ~-- -- -- - - - kza 
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'D11 'Terceira 1Jecada 
Ieza naquellas ilhas de Maluco: por-
que na armada q partia deíl:e Rcyno 
o a-uno de quinbenr~s & dezafecre, 
ca'piráo triór Antonio de Saldanha, 
cfcreueo eUe a Lopo Soa.rez, que e-n_. 
tão era gouernador naquellas panes, 

· q cnuiaffe a dl:e. negocio hôa pdfoa 
apta pera a cal obra. Cõ o qual f~n
damento, dom. Aleixo eílal.ido em 
Mãlaca ,'mandou dom Trifião de 
Menefb, como a eras fica: o·qual fez 
[eu caminho pela Iaüa & per Banda, 
.&· a primeira ilha das de Maluco 
que tomou, foi Ternate,ondc eílaua 
Frácifco Serrão. E porque dl:es dons 
Reys Boleifo de·Ternate, & Alman-
çor de Tidore (como diffrmos ) an~ 
dauão-em coinpetencia a quem nos 
teria em fua çompanhia : tanto que 
dRey dé Ternate vio dom Triíl:áo 
no feu porto , mandoulhe fazer de· 
~adeira húa caía forte em. hum por-
to chamado Talangame, que feráda 
cidade Ternate húa kguoa, por fer 
o melhor que a ilha tinha pera dl:á-
·cia das , naos, cuidando que 1a .elle 
pera cfiar ali de aíf ento . Feita efla 
força, começou entre os Reys noua: 
dcfauenç~: & maes polo que rinhão 
efcritço per Antonio de Miranda,que 
foífc dl:a fortaleza em a ilha Maquié 
que era de ambos . Com o qual rc.., 
quirimento, de tambcm nos querer 
em fua terra, veyo Cacbil Laudim 
lley da ilha de Bacham : de maneira 
que dom·Tri.f.láo era. lmeortunado 
com requirimentos, & partidos qu~ 
lhe fazião. E vendo elle que f e co-
meçaua entre eíl:es Príncipes diffe-
rcn~as,, que podião vir a tanto rom-
--.fi - ·~ -- -- - ·-·· - - · -
; . 

.Pimento de guerra~ coln .q .t) 'ao ou. 
ueff e a carga do cra1,w c.1ue 'ia bufcar: 
mcteofe entre elles pera osco1Jcerç:i.r, 
ou ao m'enos quietar por então. E 
com fru traba.l ho ~as carras <.1ue le-' 
uaua ddRe'y dom M~nu~l pe'ra eíl:es 
Reys., & princip~lmente com não 
fazer a fortaleza, ·que cada hum rc. 
·ceaua fer feira na terra de feu compe-
tidor: os teuc contentes. Dando por 
efcufa , que foa vinda era fômenre 
leuar aquellas cartas d'elRey dõ M,1. 
nuel feu fc:nhor,& notara ciefpoGçáo 
da terra, & fe era íâdia pera feus vaL 
faUos nella eflarc:m : pera-com a xef. 
polh que elle dóm Triil:~o- trouxeÍ-
fo, elRey le determinaria niífo. Pra-
ticand? o qual negocio maes parti-· 
cularmeutc com elR,ey Boleife de 
Ternate , diffdhc : que pera dRe.y 
dom Manuel fcu fenhor maes em 
breue fe determinar em fazer ~li f <:>r-
taleza, conuinha que Francífco Ser. 
r.ão vieífe com elle dom Trifráo;Por 
que como era homem qucfabiabé 
a cerra, & podia dar a elRey intei-
ra noticia do q delle quifeífc faber,& 
amigo & Ícruidor delle Boleife: de .. 
uia confentir que vicíf e com dle. 
. Efre,re_quirirncnco aísi corado , · reuc 
dom Triíl:áo ~com elRey Boleife)po' 
que fentia delle que per outro mo .. 
do não viria F{ancifco Serrão, & elle 
mefrno não [e mata1;1a muito por 
vir: cõ o homem qu.e tinha efperan~ 
ça q1..1e au.édofe de fa:Zer lá forrakza~ 
& eH:ando dle ainda lá, elRey dom 
Manuel 0 encarregaria nino~ Final· 
meme1 ,'dom Triíl:ão [e partio da,. 
qu~lla~ i.lha~ ·com .c~~1co yelas' ,, o f~ü 

nau10 
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nau1o & qn::frro juncos carrega.dos do de fds oú' fette ,Portllgtre(e~, qü(1 
de cr~rno: cm hum dos tj~ues vinha dbuão cm compauhi 1 de Simáà 
Francifco Serráo, & com elle hum · Çonea ~ · porqt1e. a · maes .gente do 
home11111obre per nome Cachilaro junco erão Mouros Ivfalayos rntireã .. . 
que el~ey Bolcife mandaua por en1- t~s_. . Eyorqi:e com dla id~ de dorn 
baixora elRey ·dom Manuel, com 1 n!ho algus Mouros cattiuos , qué 
e(k requirimenm da fortaleza, que , andauJéi nos juncos, fogitáa pera a 
queria rer naqud)a ilha.Mas náo tar~ krra, & elle gniz culpar a elRey etn 
dou muitos di:is_ qüe com hum tem- o negocio por €u.j0. refpeíto 'ah víe ... 
. penal gl1e teuerão, elle dom Triíl:áo ra a cbaqrndo de Simáo Co~·rea, & . 
'chegou no_principio de Abril"do an-- tambem em não mat1dar fazer a en- · 
no de <Juinbet1tos & vinte á ilha dé . trega dos -efcr.aum fog.idos , de que 

. Banda cõ ~res juncos menosl capitá.. arn bos não dboão C011t€'ntes hum 
es Franci[co Serrão' Si.mão Çorrea, .do outro: aconteC<ilO que fe armou 
& Duarte d'Acoita'. E quando fe vio bum arro1do ( ordenádo pera iílo )" 
{em elles, parecéJolhe 8ue arrib3ráo cõ os Porrnguefe$ do júco de Simãô 
ás ilhas de Ivfaluco , por 'já partir tar- Correa, que eíl:auáo em terra .j fobre 

· de,wrnou em bufca deUes, por o té- qt1e fora a paixão,' aos qDaes matará<J. 
po lbe fernir màes pera -iífo, que pera , os Mouros fe111. cfcapar maes que hfr · 
Ívlafaca: & achou Francífco Serráo [ô, que [e ácolhco a ·nado ao Jtmco. 
no P?rto de Talangame da ilha Ter- Dom TriH:ão porque iíl:o foi" c.tm 

. nate, onde eilaua a cafa de madeira, · conjunção que faltou o vento trauef. 
que elRey mandara fazer, & Simão fia, foi forçado fazerfe á vela, & p-o( 
Correa eíl:aua no outro de Bacbam, mnito 'que de[ pois trabalhou, não 
& de Duarte d' Acoíl:a não teue noua. pocle ton1ar a ilha, & foi táto o- tem.! 
Vendo elle dom Trifrão como por po & táo continuado per algús 
a monção fer paífada, lhe conainha ·dias', que lhe conueyo iríe- á1ilba de 
inuernar ali: defcanegou algGa par- Arnboino, onde acJhou do catrega·r 
te do crauo em terra,pera dar pe'ndor o nauio; co1n que fe veyo a Ma.laca~· 
aos nauios, & os concert~r. E ante da paixão do qual calo dizem que· 

· de o t?rnar a r~colher, fendo já no.:. fe lbe g~mll húa- poH:ema, de qúe. 
fim do inuerno : mandou lhe dize,r morreo em chegado a Ma~J.c~,como 
Simão Correa que. lhe foífe focor- diffemcs. Afsi que anédo tantas cau-
rer,por quanto os Mouros o queriáo fos pre.ccdentes , & mae~ irem ordí-
1natar. Dom Triíl:áo com dl:e reca- . nariamente de M.1laca áquellas ilha$ 
d-o, peró qne dRey ele Ternate lbe de :Banda & Maluco . bu[car efpe-
diz.ia que não folie, que elle o· man~ cearia, dobra1\do fem pre efl:c requ i . .' 
daria traz~r fegurall:1ente,porque nâo ~rimemo daquelles Reys: ordú10~1 el 
quiz confi~r iíto fenão de íi mefrno, Rey do~11 M.anue.l enuiar húa arma ... 
foia Bacbam: & achou ferdefman- dl a eH:e áegocio,, qu~ foi a de Iorg~ .. 

· de Briw~ 

' . 



'D·a q'eruira Deqadfl 
. de Brito. E por fua mort.e fucce.deo· margem do qual.auia muitas fruitas 
feu irmão Antonio de Brito , como d'a terra, afsi como duriócs & já. 

· ·3 tras efcreuemos: com; viagem dq_. cas, vianda affaz golofa a quem co-
qual tornaremos a coi1tinuar neíl:e ·meça de a g oH:ar: a_[si enganou os do 
.feguiote capitulo. , ' batel , que Caindo tpdos em ·cerra a 

' ·CAPITVLO VII. 

!f 'Da rviagem que· Antonio de . 
. Brito fez nas ilh{/s de '13an~a 
f5 Maluco ·, f5 o que pajfou 
at·e faz.,er hua fortale{:1 em til 

ilha·Ternate. ·, 

comer della,os ruoradores ven.do feu 
. defcuido, lhe tomarão o batel, & os 

prenderão a todos, que nã·o deráo 
pouco trabalho .ª Antonio de Bri'ro 
per via de ref gat~ auélos a mão , & 
iíl:o ainda com fauor -do fen hor dá 
ci~ad-é Agacim,c1ue niílo ent~rueyo. 
Reco,lbida toda efb gente, efbndo ' 
já Antonio de Brito pera partir, che~ 
goq dom Garcia J.!enriquez cÕ'CJDa· ' ·~A Anido Antonio de. Brito çro velas, hum nauio em que elle 

_ ~ .i!à " do cabo de Çingâpura, !a, '& tres }un_cos, de que eráo capi-
i.~~'t?A> onde f~ efpedio de Iorge táes, Hci1riqoe de Figueiredo hum fi 

. d' Alboquérque, fez' foa _ dalgo-de Coimbra,Duàrte d' Acofl:a, 
viagem per o eíl:rei[b de Sabam : ~e- & Francifco de Lamar: o qual dom 
ua·ndo fois velas com .a em que elle Garcia :ia bufcar carga de efpecearia 
:ia, de que ~ráo capitães .Francifco de á ilha de Banda, como ordinariamé-
Brito, Jorge de Melk>,Pe~·o Botelho, te os capitães de Malaca cada anno 
Lourenço Godinho, Gaf pár Gallo: man dalláo os juncos da terra.Chega~ 
nas quaes velas leuaria maes de tre- do elle, veyo naquella conjunção 'hÚ 
z~ntos homés.E a primeira t~rra que junco da mefma ilha Iaüa, que rnm-
tomori, foi a cidade._ Tübarn da.ilha. bem fora a Banda buTcar _ef pecea,. 
Iaüa, & daqui foi á outra chamada ria, o qual deu noua como lá acb~
Agacim:onde p?r ferefcala da nauc- ra geme branca ao modo dos noffos, 
. gaçáo daquellas partes,& a ellá con- entrada nouamente na terra:· & que 
correrem muitas mercadorias. & m·á lhe deráo a elles Iáos húa carta~ pera 
i:imerítos ; deteuefe dezafette dias nauegarem feguràmeme,fe pelo mar 
.prouendo[e de algúas coufas. E por- acbaíletn outra geme da fua co.mpa-

. qu_e a ilha Madura~ q naquellas par- nhia. Antonio de Bri[(), aqida·a car-
tes .tem nome, eíl:aua ·defronte da- ta, achou fer Cie letra.Caftdbana, & . 
quélla ~idade Agacim,& dle.defejaua dada per Caíl:elbanos em nome d' el. 
ter informação das coufas della:rnan Rey:de Cafidla·:tão pompofa & co-
dou lá hum nauio de remo , com de .. ~. pio!à em palauras, corno eíl:a naçáb 
z~Íette )1omé~ . Os quaes entrando coíl:u~11a em foa efcrittura, priL1ci-
p~~ !~~m grac1?!º & ~r,ef~~ .r~o,, per a ·palme1~te em ~º?~as defia qualidade; 

em 
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cm que ella eÍpraya fuuito. E p~rqne Brito porque os nauios pequenos q 
ilJ Iod1a quando elle Anromo de· leuaua, auião mifier corregimento, 
Brico partio,aui.a noua que Fernão de por aoer muito que ~ndauão QO mar, 
MJgalbães (de que_ a rras falamos_,) . deulhcs pendor: & entretanto por 
[e fora a Cnil:ella, com fund1rneoto ainda não fer acabado deaffentar per 
·ele ir rer áquellas parces =· affentou -có nós o preço da efpecearia _, & coufas 
dom Garcia qoe podia fer dta geme. que d;\ua1nos a tr~co della aos da 
de [ua companhia, & que conuinha terra:fcz contra~to com ellcs ao mo-
ambos irem em húa ·conferua pera do de Cochij , pera afsi o gue elles 
qualquer cafo q fuccedeífe nac.1uelle tinhão>como o que lhe nós auiamos · 
c:múnho. Mas como as coufas do de dar, eíl:eueífe fempre em hú pre ... 
mar foõ mai incertas, principalmen, ço , porque com a ida de muitos 
te per entre aquelle numer? de ilhas, nauios que ali .Ião ter de Malaca def-
~ he hum labyrintho acerrjr os feus pois que foi noíTa, tinháo os noífos 
c:inaes,& Cobre irfo muitas correntes danado aquelle tratto cm danno feu, 
& mares reuefos da differença dos vé & proueito dos m1turaes da terra .. 
tos: rendo já paffada a cidade Tmµ- Por ferem os Portuguefes homés ne .. 
baya J onde fo deteueráo tres dias, fie negocio do cõrnercio, tão apref-
ern parãdo 'no boqueirão de An j ane, fados & defcubertos em· feus conéei..'. 
ali lhe apanharão as . correntes hum tos: q lhe eíl:á a parte vendo o ani-'. 
junco ele Duarte d' Acoíl:a. O qual mo de fcu appetite. E como os Gen..' 
indo com a força da corrente·, fem tios & Mouros daqudle Orientc,em 
lhe poder valer eígarrado contra o comprar & vender faõ 'os maes dei..;. 
Sul: o melhor que pode, elle & os gados & fotijs homés do m,undo,& 
Pormguefes que leuaua, acolherãofe ,. (ó~.rc;HTo tão pacientes & frios em 
em húa cbampana ~ na qual fC?rác>" · · dêfcobfir feu·s appetites & necdsida--
ter á Iáoa, & dabi a Malaca, f~m do · des, tjUé ninguem lhas fente: femprc 
junco [e faber onde fora parar . Paf- neíl:e aél:o do cõmercio nos leuão ,. 
fadas eíl:as correntes, fendo jâ na pa- debaixo, coi.no nós em os da guerr~ 
ragem de Amboino,deulhe húa tro- os fopeamos. Acabadas cíl:as coúfas; 
uoada que os apartou : de maneira q & tornada oarga pera os ]uncos, que 
-Antonio de Brito correo contra a dó Garcia leuaua ,'partiráo[e ambos 
ilha Banda , onde chegou fômeme via de MalUco:leixa11do alialgús ve-
com Lourenço Godinho . Porén1 las, que fe não -'poderão tão breu~~ 
defpois poucos & poucos vieráo ter mente auiar, por acodirem ás cou-
com dle,ad1ando já na mefma ílba fas gue lhe contauão ferem feitas; 
. dom García:o qual lhe deu maes cer com a chegada dos Caíl:elba~1os. E 
tas nonas da armada de Caíl:ella, & porqoe na ilha Bacham, de que er~ 
o q_ue fezera naqnellas_ilhas, de que Rey Lmdin1, farão mortos os Por-· 
a diant~ faremos rela~~~~An~~~~o de · tuguefes_ d,a j u~co de Simão Corrc.-i; 
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'Da Terctir a :De cada 
como fe via ndle paff.:1do capitulo: d~s noífos, por frrem cauf~ do g_ue 
p:1!Tando Anromo de ~Brito per ella, defpois fuccedeo a eíl:e Reyno:& nos 
deteue(e em quanto mandou Simão papêis que ficaráo ddle FraqcilCo 
d' Abreu com algúa geme que.faiffe Serráo, fe acharão cartas de Fernão 
,em húa aldea fua, & a.queimaíle, & de Magalbães,em que dau'a coma de 
rnataffc os que poddk. Porque fou- íi, & do que efperaua fazer~ em ref. 
beífe elRey Laudim que náo ficauão poíl:a de outras que ouuera delle,co. 
fem emn1enda os dannos, & mal q mo a diante fe dirá·. E ao tempo cpe 
fe faziáo.aos Portnguefes; & que co- eiRey Cachil Boleífe fe vio no aéto 
.mo aquella íua ilha fora a primeira -da morre, ( ppíl:o que não entendeo 
daquellàs partes, que os encetou cõ a caufa della ) como homem prudé. 
ferro de morte, com outro tal per te~ & que via na imaginação o tuc. 
dles foffe ella a primeira caíl:igada. ceífo do feu Reyno nas differcpç:is q 
Dado dl:e caíligo a f~u faluo, foi[e a auia de ter defpois de feu folecimen. 
Antonio de Brito á Ilha Tidore, de to, por leixar dou~ filhos lidimos, o 
que era R~y Aiman~_o_r : a chegada mayor dos t]Uaes chamado Bohaat 
do gu:il foi a tempo ; gue as coufas era de até fette annos , que o· auia de 
daquellas ilhas principalmente as do focccder, & outro auia nome Daya. 
Reyuo de Ternáte eíl:auão em eíl:ado lo, & baíl:ardos fette, ms n:iaes ddles 
de fe perder, pera que conuem fazer- homés: orde11o'u feu teíl:amenco,em 
mos húa pequena dempra na ralação que mandou que a Rainha fua mo~ 
defias coufas}pois tudo be necdfario lher,que era filha d' dRey Al[Dançor· 
ao profeguimento da hiíl:oria. Ao de Tídore, ficaffe por titor de feus fi_ 
tempo que Antonio de Brito che- lhos menores, & goucrnador do 
gou a eíl:as ilhas , era falecido elRey Reyno, Porq e com o fauor de fo1 
Bolc:~fe deTernate,& diziafe fua mor pae e R y A mançor, poderia íêrtc:-
te fer de peçonha, iriduíl:riada per n. ida & acatada, & não oufariáo Oi 

Mouros que andauão naquelle tratto _ feu~ mouer algúa noui<lad.e contra 
<lo crauo : vendo quanto eHe Rcy fel!l filho: & afsi encomendou a ella, 
defej~ua termos ali forraleza, & quã- &.ao filh,o fuccefior,& todolos prin· 
to dles perdi~o, fe afsi foífe. Sendo cipaes do Reyno no proprio tdl:a. 
já a eíl:e tempo poucos dias amt do menta, que trabalhaffem muito por 
falecimento d'clRey, morto Fran- auer noífa amizade. E não concencg 
cif co Serrá o , ~ tambem per rneyo com as p~lauras do tdtameúto , em 
dos Mouros : & fegundo os noífos que fazia efl:a encomendação:def pois 
ddpois fouberáo, quati na_ conjun- que 1 teue cerrado,mandÕu vir ante 
çáo que matarão Fernão de ·Maga- íi a Rainha, filhos menores, & os . 
lháes , como veremos. Parece que baíl:ardos, com as p incipaes peífoas 
permittio Deos que ambos não vif- <le feu-Rcyno, & fezlhe hum arra-
fem_ ~ ~9H~9 !~~m do o~t~o, ~S{l1 o ~~amer~o~ cncom~nda~dolhe a paz 
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& concordia entre G, porque en1 o cnufos, que todas vinhão a conch1'ír 
eípiriw el~e os via rodos_c~m a mJo nefbs duas, os prefcntes reueífo m a-
armada,nao por defrníao oo Reyno, nimo de as corn prir, como elie fale-
mas em ddhuição dclle: competin- ct o, logo [e reuolueo tudo: de ma-
do ·a quem o auia .de goucrnar em neira l1ue faleceo pouco pera l1L'1s có 
quanto feu filho B-ohaat legitimo os outros virem a rompimento de 
l;erdeiro não tinba idade pera iílo. guerra. E o que maes os acendeo,a 
Poreuitar as quaes differéças,elle lei.. cadahum prpcnràr por fer gouerna~ 
xaua·o gouerno delleá Rainha, por dor do Reyno, & ~ter em poder o 
confiar na virmde & prudencia del- ;i1ouó Rey Bobaat: foi a vinda ·de 
la que o podia ben1 faz~r: afai pera Cachiláto parente d' elRey Boleife,q 
bem delle, como a prazer dos bõs. (como a rras fica) veyo a Malaca por 
E quádo dla pela occupaçáo da cria- . [eu mandado a Garcia de Sâ capitão, 
çáo de feus filhos 1' & outras coufos , della,& guando achou dRey faleci-
proprias das molheres, ~1ão poddTe do, trabalhou tambem por frr hutu 
acodir a tudo: efk~ de antre elles ele- dos que gouer.naíiem. Porque como 
geria algu11:1 ,que a ajudaíTe neíl:e rra- leoaua reca~o que noífa armada não 
balho do gouérno, & db era .a pri- tardaria muito em ir áquellas partês, 
nieira coufa que pedia a todos, com & naquella ilha faríamos fortaleza; 
a qual [u;;1 alrt1a irià d~fcanfada. E a , queria que o acbaífem ém poífe· pera 
fegunda coufa, por rambem depen- com noífo fauor ficar maes firi:1e 
der da confernação & aumento do neHa. A Rainha nefie tempo não fô- · 
feu Reyno,& bem cõmúm de rodos, mente era atormentada com eíl:as 
Fra que fezeíTem grande fundamen- publicas differenças, mas ainda com 
to da amiz~de dos Portuguefes: por- outras que ella [~eretamente fentia 
q eíl:es os auiáo de defender de feus de.feu pae elRey AJmançor: o qual 
im~gos, eíl:es lbe auiá'o de dar .faida não efperaua maes· pera com titulo 
ás nouidades do feu crauo, c:íl:es lhe de acodir á ella & a.o neto,_rornar o 
auiáo de trazer todalas coufas,de C]Ue Rcyno ·pera íi, que ver trauados em 
tinháo necdsidade pera feu vfo,& fi .. · armas os·filbos baílardos & p~ren~ 
palmente nelles auiáo de achar paz, tes d'elRey ,que erão os que compe~ 
fê,verdade, & outras v-irtudes, q na- rião ndle cafo. A quat coufa ella éo-
quellas ilhas fe não achauáo : com mo molher prudente_ difsimulàua, 
tal que lhe gua~daffem as meímas (em dar a entender a feu pae t]Ue o 
coufas, porque com dl:as partes fe feni:ia : na maneira que elie tinha ca 

1 
· ganbaua o animo dos .bomés,&.ain- ella nos confelhos ,que.lhe mandélua. 

da que foíTem dífferentes eni lei;có- acerca de como {e auia de auer .co1n 
feru~r(ei:ão no 1fe~ & fuíl:enramento os· filhos d' elRey naquellas compei. 
da vida. E pero ,q naquella hora em tencias que rinbáo, porque· tudo 1â 
que elRey propos ei~~s & outras ordenado pera elle pór em dfeito fet1 
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propofito. E como eíl:aul a~on(d~1a; çoar por efraslc~uGs. ao ómro ,& ná'o 
da da prndencia de [eu mando, pero .a elle, & q rendo aguelle Reyno de 
q.ue contra foa natureza dla mouef- Tcrnate fo rtaleza üoífa, elle AlmL 
íe iH:o,,por fer mui amiga de mandar: çor ficaua rnui aca'nbado :· deter-
todauia confirnnoida da necefsida .. minou recolher os CaH:elhanos, que 
de, m:1t1dou dia~~ar rodos [rns en- lá forão ter com doas naos .. Porque 
•teados, & os principaes do Rcyno a alem deibs razões~ q dRey Alman. 
confolbo, fi ügindo [er .occufiada 11,1 .çor por parte de fea p~oueito }~unha 
criação de fon~ filhos, & por foa fra- ante fi,d~ráo elles omras em ahona-
que~a narnral não poder acodir ao~ çáo dJ gran~eza & eíl:ado do feu 

1 
negocios : do Reyno, diffe: que e\la Prin.cipe : com que ouue Almançor 
os mandára chamar, pera qneJoübcf- que ndl:a parte de adjutorío & fa_ 
Jem q daquelle dia em diante elegia uor~ não tinha menos forte ern ter 
petl feu ê1jt.idador no g~rner~10 da: comíigo os Caíl:el.l~anos, goe os de 
quel le Reyno a Cachil D::iroez:porq Terna te ter é Portuguefes.Firlaln1éce, 
alem de fer'írmáo de (eu filho>& ter clle lhe de a" carga de crauo pera duas 
qualidades peri -iffo., era homem de naos; & recolheo cõfigo certos ho- . 
ii rodos auiáo de fer .contentes : por n1és, que ali leixaráo em modo de 

'r~mo a elle obedeceD'rm, como á feiror1zar crauó, pera torna ré as ou-. 
;propria peffoa delle~ & dc.íeu filbo. , tras a eíl:e cõrpercio. Hum ·dos quaes 
.E os negocios da defenfoõ & coufos · homés chamado Ioáo de Campo~, 
da goena)quando o cafo o regueref- que ficára ali com 'nome de /dtor, . 
f~ ~ ella os punha t"las mãos ddle; & tanto · que vío Antonio de Brim ao 
cõfclho de todos, por os taes _c~erci- mar, pare'cédolhe ferem asnaos foas, 
.,cios pertéarem a elles,& não a ella . que dali . eráo partidas, ou de algúa 
Po.fto o Reyo em alToHego com eH:a outra armada de Caíl:ella: metcofe 
obra da Rainha, fobreuierão os Ca- em hum paraó vdlido em bum fayo, 
ftelhanos áquell.as ilhfU': os quáes pe- de veludo, & húa gorra na cabeça 

. ró q chega.ffem a·eíla i1ha Túnate, com oorras inftgnias de rrajo,gue lo-
ellalnem Cachil Daroez os quifer~o go de longe <leu fufpeira aos no!fos 
.receber,& paífarã~:>Íe a Tidore, onde . {er CaH:elbano. Ao qual anre q ou-
forão bem recebidos à'elRey' Al- ueffe reconhedrnéto das noffas naos, 
mançor. ~arque vendo elle quáo in- . Antonio de Brito mandou hum ca-
c~inados nós: ellauamc:s âs cou~as laluz efqujpado qu.e t~azia, em que 
d dRey Boleife, por razao das obras ·º r.rouxerao : & delle Coube todo? 
·~ delle tinhamos recebido,& embai~ proceffo de foa vinda, & como car-
xador que mandára a IyfaLKa,de que rqrára ali du:ls naos húa das quaes 
já.tinha recádo não r.ardaré . mui to er ~partida per via d~ ~oíla ~1auega ... 
ir noffas armadas áquell;as ilhas, te- çáo em bnfca do cabo de Boa-ef pe- · 
n1~d9 q nos p0de~fa~o~ ma.~~ ~~~~"'. r~n~a: ~a o~t.ra" que t~m~~m. partio 
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crn íua c011ferua, por lh~f abrir húa t os,& n~{ô fabião c·o.nn que propofÍ-
\'i·ratllde aguoa,çornara arribir a· Tido· .to·vin bio, tfl!'ete-os em. aluoroço de 
~~~:.& cle{ pois qt1e-foi con.Clevtada, par- Jc a perceb~r['J pera pelejar : até q1Je 
üra;com fond~r,nento deir dema1:1- ·Antonio de Brüo foi-cerrifiqdo que 
.d:ar'a :cerra· . fitm~,_ qL1e eíHn1a cofia :era Ca-chil ,· Daroei goúemador d~ 
cl.0ü; ·Antilhas, 8f. ali defcau'egar,.por ·Ternate, q per mand3do da Rainha 
fe não ammeré a tornar ip~lo«Htrei.. .vinha bukar· a elle Antonio de Bri-
ro, per oüde vier.áo. ~nttonioide Hri- .r0 fabendo q chegara á ilha Bacham·. 
to'p0rq.ue dtas çouías fe conformai!- .Entre os qu.~es .ouue grándé f~í1a de 
.uão ... com oµti:as, qlle clle fouber.a .falua de arrclharia, & pela manbaá 
·iile outro Caíl:dnano,per nome Alõ- na vifta d,e·ambos múiro .mayor: o 
fo d'Ac.oH:<i, .'.qm~ traz1á .já em a nao :qual prazer & feíl:a foi pera elRey 
tir~do de 1wm· j·unco onde .d dlc a:- .. Almançor grande·confufaõ & triH:e-
chára naquelle. caminho, o.qual ellé . za. Porque bem vio elle que a diligé. 
uáo quiz que apparece·~e. em quat1- 'Cia da Rainha de Ternatc fua filha, 
w:praticaua com.d1outrq,·pera ver & de Cachil Daroez,.em vir tomar 
fe concordauão. ambos_: leuou ratn- noffa armada a_o caminho com tão 
bem •comíigo a Ioáo de Can1pos,·& grandefefia,rudo era em fe&il danncr.: , 
foi furgir no por.to da cidade Tídorc: principah~ente polo que tinha feito 
<l'elRey Almançor, &:naquelle dia contra nós· no gafalhado & carga;J 
riáo ouue maes·enrre ambos,que vi- que tinha dado ª?s Caíl:elhanos. E 
íitaÇões. E quand0 veyo: ·de noite, como !]ornem que queria_ remediar 
o'uuiráo os noíTos grande ~ftrondo .o poffado,ante q·ue mac:s foffe, veyo 
ele tambore·s, & hús linos de metal, locro ver Antonio de Brito áfoanao, 

l;) 

.tjue fe vfaõ n~quellas partes, inuc:n- ·ddculpandofe de o não ter feiro o 
"tados na Iaüa pera os remadores ao :di'a de antes:· & porém· que em todo 
·compaffo . & tom delles irem can- o tempo que foffe, elle o vihha bu[~ 
tanqo & remando, ao mdd<? que os ca,:- como ~omem mui defejofo dÇ: 
~lemáes de ordenança la11Çáo ·os ter Portugl.Jefes naqueLle fc:u porto_, 
paífos temiíios ou apre!Ta<los, [cgú.:... por.fera cqufa que elle tanto tempQ 
.do o fenre1n no pifara & tambor:& auia que procuraua, cõ ca.rtas & re,. 
·oom eíl:es finos & camares & ouiros c,:adOi que tinha enuiãpo a dRey<le 
infrrumentos daqudle miHcr, en1 .Portugal;& aos feus ca.pirães,q·dl:a-. 
frora de remos de muira gére,he cou~_ uão em Malaca. Antonio de Bti-ro 
.fa ,muit<tpera ouuir, principalmente per.o mefm6 modo lhercfpondeo: 
de noite. E poí1o que algús dos noC & qLw elRey de Portugal feu fenh0t 
fos cinháo já viíl:o · & ,ouuido ag~el- .por caufa deíl:es reça,dos & cai:~as~; ~ 
-le íeu mo.do de remar, como ien... elle tinha enuiado,o 111and.aua .com 
tiráo grande numero ,de nauios .no aquella frota a fazer naquellas ilh'a$ 
r.um.or de· cama~ & dhondo dos .. fi... húa f?.~t~ll~~a,~~o·íc_u p?rto de T1d~rç 
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Oll Ternate: onde a elle Antonio-de ro-que . elle i era : que toi necefl'ario 
Brim bem pareceílc: a~1endo réfpei- lancar Antonio de Brito ·O ba.ltãõ 
:ro á d e~oofição do fitio do lugar, & no ;:eyo .. - ~ deípois que de húa par .. 
fau ckdelle,& t:im bem onde acha!Te te & de 0utra fe ::iltercau maes bran.:. 
melhor g;-Jalhado, &,. m~es verdade . <lamentei ~iffe elle a elRey que que ... 
& f~ . Pcrque os .Portugue[es qu<indà 'ria maqdar. ver .os porcos daquella 
éd16cauáo algúa cafo,cm gue c{p·era-- _ftu ilba,porgu-c vil1os os ddla & as 
náo viuer mu·iro re_mpo,a duas cou- de Tern:rte·; ·c.onfotmarfei'a coll) Q 

'fas prlnci paimente tinháó refpeira, regimento,, que lhcqx:ra iffo dera eb. 
·ao firio & .def poliçáo . do lugar, & á ) Rey [eu kóhor. El.R:ey já maes con~ 
boà ou mâ vízinhança .. :·porque na .tente de .fr/ elpediofe de Antonio de 
primeira fegmauão a fàude êorporal, Brito, dizindo : que elle fe i'a a terra. 
&_ i1a fcgunda paz & verdade,de gué pera lhe .mandar encrcgar aquelks 
dependem todolo.s bés <la vida. E . hofpedes; po( cuja caufa ancc elle 
porque ellt ac:haua aqú(?l'3 fua ilha tanto tinba•perdido,.cá n-áo os qu~ria 
occupada com os nouos h~{~x'des·, ter comfigo,pois elkfo defconrenra. 
<]l1e nella agafalhára, vindo d1es ali ,- ua d1ffo . .Ioáo de Cati1pos o feitor 

- maes a cafo que por os elle procurar dos c,1íl:elban0s,coíno fentio o cafo: 
oh chamar, como tinha· feiro aos não lhe faleceo difcriçáo p~ra reque~ 
Porruguefos : a elle -lhe parecia e[cu'- rer a Antonio de Briro c.1ue rnandaf~ 
fado bu[carport~ naq udla fua ilha, fe p6r en1 cobro a faz.enda, que ali 
pois elle ~l m~nçor cíl:aua fatisfeito tinh.a,& que a não leixaffe em poder 
daqüelles nouos amigos. E que por d'elRey. Ao que.A11tonio de Brito 
iffo fe qneria partir pera Terna(e:on- relpondeo que a fo!fe .elle recolher: 
de efperaua recado do que dRey de & que pois as pdToas:, ·qoe com ella 
Porrngal ~eu fenh.or lhe mandauá q ·dbuáo,auião de vir & eráo de maes 
f ezdl"e naquellc caía, Cobre que lhe preço, onde elles dh:ueífem, dhria 
logo dcreuetia em a prirneira mon- ella com . el les fegurameme. E pera 
.çáo. ElRey Almançor ficou tão có- -iífo màndou com elle a Lifuarte de 
fofo com c:íl:as palauras, que todas Lix,que era e(criuão cfa feitoria: pera 
as foas farão húas defculpas mal ata- que alem do inucnrario que hs Ca-
das,ás quaes Cachil Daroez refpon- fl:elbano,s fezdfem ddl.a, fezeífe dle 
deo : porque via Aue elRey retorcia outro por maes fegurança da fazen~ 
rndo,a gue era maes razão fozcr elle da d'elRey de Cctfiella, que dles di-
:Antonío de Britüfortaleza naquella zíáo ter ali. Finalmente, 'kcolhida 

· fua ilh3,qu~ em Tem are. E foi entre ella,& os Cafrelhanos que a trouxe.-. 
dlcs, a pedia tão rrauada, & Cachil râo em leu poder: Antonio de BrV. 
Daroez falaua com húa liberdade de to fe foi com Cach1l Daroez a Ter-
fê que nos tinha guardada,& tão cõ- na te: onde ~ nouo Rey & foa ma-
~ado em fua pdloa, cor.n~ ~a~aU~~= ~rc -~om ~odolos principaes o rec ... e-

_,,, pera o 
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berao com grande appararo, ~ tan-
ro prazer & fdta, co.m9 que •etit~na 
naqudla'tcrra hum rcmidqr de ieus 
trabalhos, & defenfor de rodos. An-
conio de Brito poíl:o gue n~a~s por 
contentar elRey Almançor,que por 
defejarfazerforraleza em Tidore,dl~ 
mandaíTc l~ correr rodolos portos: 
rodania [e achara o'utro melhor que 
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0 de Ternate, por então elle o acei- , 
rara atÇ aíl'oílegar o animo daquelle 
Mour() , fobre as cóufas em que os 
Caíl:elbanos o rinháo m~tido, poilo 
que ellç [e moíl:aua diífo muito ar- . 
rependidó. Mas. como o de Terna-
te, aioda que foíie recife, era melhor 
que rodolos de Tidore: teue -elle ap-
parente elcufa de não fazer lá forra. 
leza, que .não foi pouca . dor pera el-

. Rey. Elegido eíl:e ll1gar, por não 
aúer outro melhor, & maes eíl:ar pe-: 
gado na · cidade Tema te ; começou 
Antonio de Brito entender na obra: 
& a primeira · enxadada . que fedeu' 

'no .. feu a\iccce; & pedra que Íc nelle 
lançou, foi per mão de A,ntonio de 
Brito,a vinte & quatro dias de !unho 
oo an_no de mil & quinhentos & 
'vinte dous : eíl:ando elle & todolos 
noffos com capellas na cabeça- &, 
grande fdl:a, por a folennidadc do 
, dia, que era de São Ioáo Bautiíl:a: 

& t.odolos outros fidalgoo, 
caualleiros & geme de ar.' 

mas fezerão outro tanto, , 
& por memoria ddle 

fanto ouue a forta-
leza nqme São · 

Ioão.' 
-{.) 

f (omo Fernão .de Magalhães 
fe foi a Ç aftella etn deferui_Fo 
delRey dorn Manuel, f5 dS 
c1tufas porque: f5 corno e/Rey 
dqrn Carlos de (afiei/à, que ' 
defPois foi Em per adpr ~aceit o-u 
feu feruipo, (5 je determinou 
em o mandar ás ilha:s de Ma-
luco pe.r not1a nauegaç ão. 

~~~~ Tras e(creuetno~ 
como Frácifco Ser-
ráo das ilhas de Ma 

, luco onde foi ter, 
, _ ~fcreoeo algúas car 

'tas a Fernão de Ma-
g~l báes~ por fer feu amigo do tempo 
que-ambos :mdarào na lndia: prin-
cipalmente na tomada de lvfalaca,' 
dandolhe conta das ilhas daquelle 
Oriénte. Amplicando iílo cõ tantas 
pa\auras & myttcrios, faze~do tantà 
diftácia dõde eílaua a Malaca,por fa. 
z~r em fi pera meriros de f eu galardáó 
anteelRey dom Manuel:quc:pareci~ 
virem aquellas cartas de maes longo 
q.dos Antipodas, & de C?Utro nouo , 

-múdo, em gue tinha feito maes fer" 
uiço a dRey, do que fezera o Almi-
rante dom Vafco da Gama no def-· 
cobrimento da India. As quaes car ... 

- tas farão viíl:as na mão de Fernão de 
Magalb~es, porque fe prezaua ellc 
nrnito da amizade de Francifco Ser-
tão, & cm as mo{har denunciaua a.· 
qudle grande feruiço, qtinha fsito ~ 
c.lRey:& tambe.m elle efhibou logo 

~ ' - ~~~t~ 



tanto nellas ·' p3ra o, .Propofit.o que 
dellas concebeo,éí n5.o falaua em ou 
tra coufo.O qu ~l propofito {e vio ,def-
pois em canas·fuas, q fe ad a1:~0 en-
rrç: aloús pap~ is,que 6Gnáo per fale -º r • . 1' cimento de Franci1co Serrao a em 
l\1aliJ.co_, éj Antonio de Brito mádou 
recoiber, & eráo reípoíl:a das que lhe 
elle Franciíco Senão efcreuia ( cc.:)mo 
orJ veremos). Nas q1,1aes .dizia :q pra-
zendo a Deos, cedo [e veria cõ elle, 
& q guapd,o não fo(fo per yia.de Por 
tugal, feria per via de Caíl:ella, porq 
em tal efiado ~ndau áo foa·s coufas: 
por ranto que o .efperaire lá, porqu-e 
já [e conhec1áo da po~Gda, pera elle 
efperar que ambos fe auerião bem. E 
com9 o l}emonio fempre no animo 
dos hotnés moue êoufas pera algum 
.tnao feito J & os acaba.r nelle : orde-

· nou cafo, pera q dl:e Fernáo d.e _Ma-
galhães {e defcontentaíTe de feu Rey 
& o Rcyno , & maes acabaffe em 
maos caminhos,corno acabou,& foi 
per dh maneira. Eíl:ádo elle Fernáo 
de Magalbáes em Azamor, fendo ca 
pitão daqudla cidade !Qáo Soarez, 
~m búa corrida que fe fez contrá os 
Mouros a bú repique, foi dle Fernáo 
rle Iviag~lbáes ferido com húa bnçr 
·de arremeffo:& parece que lhe tocou' 
en1 algum nerno da júrura da _curua, 
c'om qu~ defpois manquejaüa hmn 
pouco. Sobr~ o qual cafo foccedeo 
cm húa entrada que fez Ioáo_Soarez, 
por for coufa nor:auel, Cegundo cõta-
rrios em a tioffa parte Africa, fe cha-
ma a de Lei de farax: em q fe toma-
rão oitocentas & nouema almas & 

. ' 
~uas mil cabe~as de; gado vacfon, dª' - - ·- ' ~ - - ---~ - -

qual caualgada Ioão Soarez por razão 
de fua aleijão,& lhe dar ;:: lgu prouei-
to,fq, qu~drilheiro mór a eíl:e Fernão 
de ~11agalb ~:tcs, & com elle a hú Al.,. 
uaro Monteiro. Os quaes, fegundo 
[e ddpois os morado.rcs da cidade a-
queixauáo, por razão das partes que 
:miáo de f1Uer da caualg.'.lda, amb,0s 
meterão b~m a mão nella, principal-
mente no gado:dizendo q venderão 
aos Mouros de 'Enxouu~a quarrocen-
tas,cabcçis. E-o concerto foi, q vieÍ-
fem de noite por elle,por o rcretn ao 
longo do muro da cidade,& deí.poi~ 
de fer leuado, & qlle os Mouros o 
terião já poíl:o em faluo, fczeráo re-

. picar, dizendo:que funauáo o gado, 
& ao outro dia foráo pela rrilha delle, 
cuidando q d.laüa ainda daquem do 
rio,, & foráo dar ~o vao, per onde o 
paíTaráo.Fernáo de Magalhães,paffa-: 
do dl:e impero da murmuração, 
como era coufa.de muitos, a que' 
ninguem quiz acodir,principalmen"'. 
te por fe vir Ioão Soarez de Azamõr, 
& ir' de cá por capitáo dóm Pedro 

. de Sonfa, que def pois foi feito Con. 
de do Prado: neíl:a enuolta de capi ... · 
tão nouo, veyofe dle tambem pera 
eíl:e'Reynofem licença de dõ Pedro. 
E como clle Fernão de l\fagalbáes; 
era homem de nobr~ Cang1,1e, & de 
feruiço, & tambem m!'.lnquejaua da 
perna: começou ter logo algús re-
quirimentos com elRey dom Ma-
nuel, entre os guaes dizem ,que foi 
accrel'centamento de fua moradia: 
coufa que tem dado aos foomés np-
bres deite Reyno muito . trabalho, 
~· parec.e que h5 ~§~ 'efpecia de 

,n1arcy~ 
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martyrio entre,os Porrngue(es, & a- uras (e gueria juíl:ificar ante elRey, 
cerca dos Reys caufa de elcádalo:Por não lh:is qli iz receber: & mandou 
g como o5 homé: tfrccebido por. o -q [e f:)íle logo a Az.amo~ li,ur~r por 
piniáo comum, q as nrerces do prm juH:íçJ, pois[a era acéufodo. Cbçga-
típe dadas pcr .meriro de feruiço, faó do lá,ou porque elle feria limpo de[\:a 
húa ju(hça cómutatiua, que [e deue . culpa, ou ( íegundo [e_ rnaes affirma) 
gu.ard_ariguàlmére ein r.odos,guarcfa- . os fronteiros de Azamor polo não . 
da a qualidade de caJabú·: quádo lhe aue:icar:, o não accüfaráo, elle fe tor-
negáo a fua porção, per Ó _éj o fofráo . nau a dle Reyno com a fentença de 
mal, ainda ré paciencia. Mas quando [eu liurJmentQ: peró Íempre lhe el .. 
vem exéplo em (eu igual, principal- Rey reue hô entejô. E quando v'eyo 
mére naguellcs ·a q aproueirou maes ao defpacho de feus requirimentós, · · 
anificios & amigos, q n1ent?s pro- porque não forão á fua vonrade:,po"s 
prios : aqui fe perde tod~ paciencia, elle em obra o que tinha efcritto a 
daqui n~[ce a indinaçáo, & della ~º- Francifco Serrão fe~ amigo, que _ 
dio, & finalmé~e roda defeíperaçao, ef\:aua em Maluco : donde parece 

· até q vem comet~i crimes, com <-1ue qne fua ida pera Caíl:ella aridaua nó ,,,._ 
danáó a íi & a outrem. E o q maes feu animo de maes dias, que mouida 
danou a Fernão de Iv1ag~lbáe~, que de acci~ente do def pacbo. E ,rroua • . 
maes meyo cruzado de accrdcenta- fe, porq ante de o ter, femprc anda.:. 
menta cada mes em foa moradia, q ua com pilotos, car.cas de marear, & 
era [eu requirimentÓ: foi q algús ho- altura de Leíl: , Od1e ; materia que 
mês q [e acharão ein.Azarn orno té- ·. tem lançado a ptrder maes Portu'" 
po g elle l~ dh:u~, fobre a fama que guefes inorantes, do q faõ ganhados . -
trouxe do furto do gado,coine~ar.áo os doutos per ella, pois ainda nãQ 
dizer q a fua tlfanqúcira era fingida, v_imos algum,§ o po[effe em dfcitó. 
& artificio pera [eu requirimenro.As Da gual pratica que tinha cóm efl:a 
quaes coufas cõ oucras,-g ellc foltaua aeme do mar; & rambem por elle ·. 
-corno homé _indinado, vicráo á no- ~er hum engenho dado a iflo, & ex- · 
ticia d'elRey, cõ q lhe entrereue feu periencia do tempo <.Jue ândara qa 
<lefpacho. Accreícentouf~ maes em ln lha cõ mofl:rar as cartas ,.que · !he 
Íeà danno,efcreuer dó Pedro de Sou- _ Fr:mcifco Serrão _efcreueo : começou 
fa capitão de Aza~or a elKey,corno femear nas~relh~s dé{h gente, q a.~ 
clle Fernão de Magalhães [e viera (ern ilhas de IV1alt1co dl:áuáo t.Ío _oriéraes 
foa licença, · & o que tinha feiro na , quanto a nós, q ca'ião na demarca..: 
caqalgada, fegundo fe os_ moradore~ çáo de Caíl:ella. E pera confirmação 
quelx.au_áo: q pedi~ ·a fua Alteza ,rr~an deíla doutrina,q femeaua nas orelhas 
<laíte fab~r como paíiaua, pera lhe ·dos mareantes: ajunwnfe, com hum 
dar a cmm~nda q merecia. Fernão Rui Faleiro 'Portuguesde-_nação aflr6." 
.<le Magalha~s,, po~~ qu~ com _pala·,.. log0 judtciario,, ~atiJbem aogràuado 
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"Da 'Terceira r:Decatla 
d" c1Ref, porque o não· quiz tomar por [er c~Llfa q p~nencia a eíl:e Réy. 
por eíl:eofficio,como [e fora coufo de no,dando 'pera iíl~ as. rn~ões &. cau-

-~ d~eytinba muita necefodade. Fi- íàs da ant_iga demarcação frita entre 
u'almente,auindos ambos nefie pro- dks Reynos de Portugal~ Càítel~ 
p,otiro de d~ué algú defgoflo a e!Rey, b. E primeiro que com elle teueíle 
·derão comfigo em Seoilha, leuando eHa pratica, a teuera com o mefo10 
alaüs pilotos tambcm doentes dc{{a F~rnáo de Magalbães:prouocandoo 
fu~ enfermidade: & lá acbárão ou- a que ddifüfl:e daguella opinião,pois 
:eras amarados defre Reyno, com q i1o gue cometia náo {ômeme olfen-
fezeráo corpo de fua abonaçáo,'por dia a Deos & ~_feu Rey_;mas'ainda 

.-naquella 'cidade cõcorrer muira gé- maculaua perpetuamente fua honra, 0 

te deíl:e mí-H:er do mar,por caufo das & damiat1a a frus parentes, & final~ 
"armad\ls que fe ali faziáo pera as An~ mente era ·caufa de au~r paixões & 
:til has .Na qual ddade achou dle Fcr4 dcfgo íl:o~ entre dous Reys táo ami .. 
'não de tvlagalháes gafalhado, & fo_ gos,liados,& parentes. Aas' quaes ra. 
uor pera luas coufos,ern cafa de bum zóes deu por cícufa,ter já daqo pala. 
,Diogo Barbofa natural Portugues: ura de (ia elRcy de Caflella: como 
:<]ue no anno de c..1uinbentos & hú q em náo it ananre com ella;offen- · 
(como a rras e[qeuemos)na pnmei- · dia maes a fua alma, &;., menos em 
ra armada foi cõ lq~o da Noua por . fegoir fua indinaçào. EIRey · de. Ca~ 
capitão de bum.naGio,qµe era de dó íl:ella como dlà'ua namorado das 
Alµaro irmão do Dq ue de Bragan- cartas & pomas de marear, guc Fer-
.ça dó Fernando. E no tempo Cl elle não de Magalhães lhe tinhà mofüa. 
dorri Aluaro andou em Cafiella,dl:e do, & principalmente da cana que 
Diogo Barbofa · teue por elle,. como . Francifco Serrá o eícreueo a elle Fer-
.akaíde mór, o caíl:ello de Sc;uilha. n~o de Magalbáes de Mal oco, em q 
D ó qual' gafalhado,cJ Fenião de Ma, elle mães efcora va, & aísi das raz-óes 
·galháes reccbeo delle Diogo Barbo- d~lle, & do Faleiro aíl:rologo : teue. 

' fa,& paremefco que ta.mbé et1t.re el- rão eíl:as pinturas & 1paburas de bo~ 
k s áuia, veyo o mefmo Ftrnáo de ·rnés ü1dinados, maes força pera el-
Ma:galháes cafor cõ ,húa filha fua : já .Rey [e determinar em mandar húa 
acreditado por elRey dõ Carlos de · armada a eftc- negocio, que· guamas 
.Cafiella,éj defpois foi eleico p·or Em- ' razóes lbe aprefemou Aluaro d'A-
f erador & Rey dos ~a manos. Ao cofta,fendo no mayor feruor daili .. 

/ qual Rey ,Al~aro d' Acofta car~1areiro · ança que e] Rey queria ter com elle, 
·.&guarda roup~ mór d'dRey dom qae era rrartando o cafamento da 
.Manuel, éj então e~aua em Caíl:dla Infante dona Li-a1wr com elle, que 
por feu embaixador,fobre o caGn1é- fe ·entá~ fez;com"o particular.mente 

_; 

'-,.º~a In~an.te ~na Lianor, requereo cfcreuemos em foa propria Chroni-
S nao qu~~~g~ .m~ent~~ ~ ~~!~mpre~~: e~. ~s quacs ~~cl~s po~ ferem n~ft~ 

con~ 
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cànjunç'âQ,pateêé qu.etrociráo a or.- fim auia.de parJr aqnelb armada: & 
dem de rndalas dos Príncipes, ' porq · fegúdo diiem fingio doudice : mas 
as maes' das pazes gue fe eritre dles perrnittio Deo~ q foffo ella verda.dei 
fazem, pafTadas muitas differcnças, ra,cô .que ficou prefo em Seqilba na 
ouerras,& conredas,a paz ddl:as cou cafa ~os dpudos;& em íeu lugar foi 
fus r~ remata pe'r cafamentos, á ma- bUtro' aíl:rologo e hamado Andrcs 
neira de Comedias ; & eíte cáfamé- de San Martin,homé douto 'na fcié-
to & noua liapça ~'elRey dã Manu- da de aíl:ronomiJ,fegúdo vimos nas 
el, por guardar o decóro das reaes operações ij fez neíl:a viagem : de q 
peffoas cõ que (e ~ra,~tabla & fazia_, ou~ a diante faremos declara~ão.Mas pa-
udfe maes rcf pe1ro ao modo que a .rece <] t~nnbé eíl:e não calculou bem 
coufa & caufa de tanto parcmefco, a hora do dia q á armada pareio de 
porque ceu: o pri~1cipio ·no fim das faõ Lncar-de Barrameda,éj foi a vin ... 
,TrJgedias,q a_cabao en~ trabalbosJ& , te & hú dias de· Settembro do anno 
ddooll:os, como daqui proccderao. d~ quinhentos.& de:zanoue,pois n~o 
p0 fq o interdfe he t~o- proprio a~ vio como elle & Fernão de Maga~ 
mefrno, g como faz a!Jento qo am- lbães auiáo de acabar na ilha de Su-
n1o de algué, poucas 'vezes dá lugar bo: 'nem ménos vio·a juíl:iça,q·ue fc 
a outras razões, por mui conjútas & . · fez cntrc;lles dos capitâes,né guant.a 
obrigatorias q [ej~o. Fínalmente,el ... . fortuna aqudla armada paffou, co-: 
Rey dó Carlos d~ Caíl:clla p~ra eíl:e n10 [e verá nefie feguinte capitulo~ 
nouo deícobrimento, q Fernão de ·' 
Maga! báes prometia, mandou armar CAP I TV LO IX. 
cinco velas, de q o fez capitão môr, 
& os outros capi~ães auiáo nome, 
Luis de ~endoça, Gafpar de ~xa
da, Ioáo de Cartagena, & ,Ioão Ser-
rão ,rodo_s narnraes Caíl:elhanos : & 
afsi toda a maes geme d~ ª!mada_,t] ' 
faria atê duzétas & c:íncoéra peffcas, 
em que entrauáo algús Portuguefes, 
<lelles parerites delle Fernão de Ma-
ga\ hães, afsi como Duarte Barbofa 
feu cunhado,& Aluara de Mefquira, 
& EHeuão Gomez, & Ioão Redri-
guez Carnalho,ambos pilotos,& ou 
tros homés indu~idos per dles. E 
não foi o aíl:rologo Rui Faleiro, ou 
po~que [e arrependeo da jornada,ou 
por ~er per ~f~a ~firo!~gio em qué 

f CJJtt, "Viagem que Fernao de . . 

· .lvf agalhães fez. com éflafro-
, ta,(§ o que faccedeoa elle f.5 

a etla .: ate rlefcobrir hu eftrei-
to, que paffeuvt ao mqr do P~ 
nente. 

· ·u~ Artida eíl:a frota de fa~ 
~~·~I Lucar de Barrameda, foi 

~~ ~ lfiter ás c:anari.as, o~de fo 
~~ dereuerao quatro dias : & 
. aqui .veyo-? Fernão de Maga.lhães -
búa carauella,na' qual d~zem que lhe: 
v.eyo :iuifo que teudfe tento~ em fr; 

. p~_r quan~o ~~~apitá~~ que ~cuao:,, 
!ao 

,. ,_ 
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!ao com propofito de lhe náo obe-
decer. E peró gue ao diante elks ~ie : 
rá9 cometer eile cafo : maes parece 
·q1procedeo das caufas do càminho, 

ná<? de Magalhães hão re.cebeo ben1 
nenhum de qu~ntos inconllcnien-
tes lhe poferáo fo~rc iré maes auai1-
te,ante [e deter'tlünou q auia de inuer 
narali,& como vieífe o veráo,prote. _ & do modo q,u'e .elle Fe.rqão de Ma:-

galháes [e ~uia com elles, qqe de o . 
' ' leuate1n em propoíito. Pnrque paffa- .. 

dos o rio dç lanei~o da noíla prouin:. · 
eia de. Gnta Cruz, a que vulgarrnéte 
cha.máo Braíil, 'tanto que começa-
rão àchar os mares frios, principal-

guir no defcobrimemo do c·abo ou 
efirtiro jté fetrema & cinco graos / 

. ' <lizendG: que p~1s os mares da c1J íl:a 
de Noruega ·& Hlanda" que eflau?o 
em mayor al.wra, .no-tempo do fcu -· 
verão eráo tão fác'iles de nanegar co. 
n10 os_ de Hef panl1a, aíli o frr_iâo a~ 
quelles.E por<]· Fernão de Magalhães 
neíl:a pratica .fe moitrou ifem0, &: 
não fogeito aos. votos dos capirãc:Si 
& pilotos,ouue entre todos,murmu. 
ração : os priQcipae~ & de melhor 
juízo afErma'ndofe· que aquelle de[. 
cobrime11tó não era proueítofo aos 
Rey,nos de Caíl:ella : porque ain~ 
âa qúe onde elles eíl:auãà,que era em 
cincoenta graos de altura, fora{:lbo 
ou .eíl:reiio, já não· era cl,ima pera [e 
nauegar de tão longe . . E [e os m:ms 
de Noruega & Hlanda fe nauegauáo, 

. mente do rio da Prata por çhante q 
, dl:á em trinta· & cinco gr~os : gui-· 

feráo os capitães pedir razão. a ellc 
Fer.náp de Magalhães do caminhQ, 
~· do que efperaua fazer, vendo que· 
não achaua cabo nem dl:rei'-0,de q 
dle f~zia tanto"fúdaméto. ~b!i quaes. 
dle refpondia , que o leixa(fem fa_ 

. zer, .que elle o entendia mui bem: · 
dandoihe"entender que fobre feu .c6-
felbo pendia· todo aquelle negocio, 
& não delles. Seguindo [eu defcobri-
mento~chegaráo a dous dias de Abril 
do annb ,de quinhentos & vi·nre, a 
hum.ri? a que chamarão de fao Iu-
lião,que dhí .em ciocoenta graos:& 
j{l:o já com tantas tormétas ·& frios, 
que os m~reanres não. podião mare-
ar as velas. Porque naguellas partes 
o inuerno, ·em proporçáo de c~ima 
he maes frio,que da parte do Norte: 
.affi por razáo do ,auge do foi, co.me 
querem ,os a{hottomos, como por 
·for defabiigado de terra firme da par-

. te do. polo. No qual rio ouue entre 
o capitão môr & os out~os.,confulra 
fobre ·a nauegaçãó· que fezerão,& ti-
nhão. por fazer : da qual proctderão 
~Igúas pai~ões en~re todos. Cá; Fcr~ . - -~~ - '"--4- -- -- - -- - . 

:,r. 

. como elle Fernão de Magalhães da. 
ua por razão : iíl:o era per g~ i1te na-
tural da mefma terra,pu rãa viZi nha· 
a dles~q~e em ef paço de quinze dias 

'de nauegação, podião chegar ao 
maes remoco delles Mas vir de Ca-
íl:ell~, & - p~ífar a lin.ha Eguinocial; 
& correr a cofia de todo o Brafil, 
que auiáo milter maes de feis ou fet. 
te me,fes de nauega~ão;& em tão di-
uerfos climas que na mudança de 

·hum [e m~1dauão os tempos: e.ráo 
todos eíl:es perigos perdição de naosj 
de gente,& de tanta fubft~ncia de fa" 
zenda,que impôrtaua maes cm pro· 

. . . . 
ue1ro 



. ·Liuro ~intõ. Foi. -i 4~t 
ticitó c61norri~- que todo o crano de . dores ao (eruiçõ d;elRey de Cd'tdla.; 
Mal uco,qL;a,ndo ráo faciL foffe oca- . [e fez eíl:a juíliÇà. E a João de C;ir:-
ininho, q dlaua por.pafiar da banda ragenn foi perdoàda aguella mort© 
do outro mar, que ainda t5nll;1 por natural> & ouue outra éiuel de per ... 
defcobrir. A outra gente cõmum 1 q petwo degredo na,quella Úrna. terra: 
não tinha eíl:e clifCurfo, dizia : qtie • & com elle ficou tambem hum ele.. ' 
e1le Magalhães por [e rdlirnir na· gra rigo, que tinha a mefma culpa;corrí: 
ca d'elRey de Porrngal;a quem ti- trinta arrarés de pão a cadahum · 
;1ha ~!fendido naquclla em preza que ' pera· [e mai1teL E per Ó que 'mnita 
rninaráo,os queria . a _rodos ir meter . gente era co-m elles :ndl:a confolra,, 
em parre onde morrdfem,& defpois fômenre em fuas pe!Ioas fe fez jufii..;. 
rornarCe a Porwgal. Finalmente e.o- ça de todos, porque,auédo de punir 
mo rndos n.áo [e podíão amparar ~,s çulpados_, poucos lhe ficarião pe.: 
ao frio, & padecião trabalhos it~- ia fazer fua viagem:mas no trabalho ·. 
comporta~eis,a.juntando eíl:.a impa- q~e deu a algús, receberão_ aifaz de 
ciencia ao cfcandalo·: copilarãl dl:cs. pena: Porque como elle aJkntou do 
rres capitá.es, Ioáo., de Cartagcna, paffar ali o ü1Üerno, que eráo elles 
Gaíparde Quexada,& Luís de Men- mefes,Mayo,lonbq, Iulho, & Ago.:.. 
.doça, de prender ou matar a Fernão Ho,que o fol ;inLla cá pane do Nor~: , . 
de ~agalbães, & . :?rnarfe per~?~- te,éj habitamos : ndl:e tépo n~oJô:.. 1 ftella, & dar ra:?ao do q?e ate hn.., mente os *:cupou em c0Freg1men~ 
nbáo paífado,& da c_õcumacia delle. 'ro. das naos,g'ue era coufa piadofa-ver 
Fernão de Magalbá~s fabend<;> d.ta o que padeciáo com frio, mas aindà 
fua confulra:teue'modo como man- os mandou entrar pela terra dentro · 
dou matar Luis de Mendoça dentro que foffem defcobrir .& a teiltar.fe · 
na [ua nJo,que eíl:aua de fóra da bo- ouuiáo da outra parte algum toni dQ 
ca do rio,per hum Gonçalo Gomez mar,promereJ;ldo me~ce áqodle que 
de Eípinhofa,que foruia de me_irinbo trouxeíl'e .a1gúa boa~noua : Na qu~! 
da armada, leuandolhe hum recado ida entrarão ,. vime kgL10as pelo fer- ·· 
de fua pane: & tanto q eH:e foi mor-· ráo,em ·q gafrarão dez dias: ·& trou..: · 
to ás punhaladas, pre1ídeo os ourros xeráo comíigo bús homés da terra, 
dous, de q o Gafpar de ~xada lo- cujos corpos paifauá? de doze pal~' 
go foi efquartej_açlo viuo, & afsi o mos. Aos quaes o capitio m.ôr ,má.:. . 
Luis de Mendoça defpois de morto . . dou dar dadiuas, & reteue. dous por 
E porque na armada· nãp auia quem mofha d~ foa grandeza, & os trazer 
fer~iffe deíl:e officio : deu Fernão de a Caflella : mas d orarão pouco, por 
1vfagalhães a vida a hum criado de fei atntc coíl:umada comer catf1e.., 
Ga{p~r de Quexada pera 'O fazer, por cru~ -N'eíl:e mefmo tépo fe lhe per.i 
elle ier compr~ndido na traição ~o deo hum nauio,capirão IoáoSerrão:: t 
fenhor, porque com t~tulo de trê ... , ~ l}llaL elle. Fern~?. . de Masatháe~' .. 
, , · man~ -. 
~ . - ~ 



'Da 'T'erceir ti IJecada 
mandára diat~tever fe achaua algum 
ç:~bo ou ellreito. E poíl:o q:ue a gé-
te fe faluou daquelle naufragio, fen -
do donde a armada ficaua até vinte 
leguoas ·: cm onz~ dias que parte d~ 
géte melhor defpoíb a veyo bufcar • 
per terra)padecerão tan~os trabalhos 
de fome & frio, que quando chega-
rão,quati os não conhecia,porvirem 
femelha1:1eis á mefma n1orte, & os 
rnaes que lá ficarão,tI\andou vir Fer-
não de Magalhães ~m hun1 batd~ 

. Partido daqui, onde lhe faleceo al-
gúa gente de frio, & trabalho de re .. 
pairar as n~os, foi coíl:eando a terr~, ~ 
entrando em bafas & portos' por 
ver fe acnaua álgum· dhciro: até 
que chegarão a·bú cabo .a vinte dias 
àe Outubro, a que chamarão das 
Virgés, po.t fer _no dia ~e a Igreja 
cebra .ª fefta das onze ~l. O qual 
dl:á em cincoenta · & dous gr.aos, & 
_diante delle obra de doze leguoas, 
acharão a barra de hum eíl:reito,que 
dhua em alrura de cincoenta & 
dous graos, cincoenta & Íeis miou-· 
tos_,& tinha d~ boca obra de húa le-
guoa. E como pela grande força da 
corrente que_ trazia, & diligencias 
que mandou fazer, & 1inaes de ba-
leas mortas que achauáo n;i praya, 
Fernão de Magalhães entend~o que 
dlaua na boca de algum eíl:reiro, q 
paífaua a outro mar largo : man-dou 
fazer grande fefia per todalas naos, 
como que ali eíl:aua o fim de toda -
fua ef perança. E porque entre agen-
te auia grande ru1r:.or febre o pouco 
mantimento q tinháo, viíl:o como 
ell~ !e~~l~Q d~ ~1a&~lhã~~ f~ d~~e~~~,. 

' 
nau a· de entrar pelo eíl:reito,& feguir 
feu intento: mandou bnçar hum 
pregão per todalas naos, que qual.-
quer.peIToa que falaífe em não auer 
mantimento, que nlorreffe por iffo. 
Com a qual determiríaçáo elle en. 
trou pelo dlréito, <]. ctn partes teni 
largura de tiro de efpingarda & bõ~ 
barda , & em outras de legnoa & -
leguoa & mc:ya:tudo de húa parte. & 
da outra terra alta, muita della c[cal.. 
dada dos ventos, & a outra com ar-. 
uoredo,em que auia acipreftes. E no 
cume das maes altas mõtanhas víio 
jazer a neue,como q ~odo anno dh-
ua fem fe derreter : & a!gúa decli-
naua a cor celefte, ou de mui amiga 
& re~opca,ou de qualquer outra cou. 
fa narural, q a gent~ não alcançaua. 
Sendo já per den.rro do qual eíl:reita 
até cincoenta leguoas, vendo per a 
ribeira delle angras,rios,& dleiros,q 
cntrauáo pela terra : paífaráo hum 
lugar maes efl:rei~o, que fe fazia en-
tre duas ferras mui altas, & alem de-
íl:a dheiteza virão que fe fazia em 
dous braços. Fernão ·de Maga~hães 
porq {e não foube deterrnin;tr, qual · 
daquelles era o que paífaua a outro 
mar~ pelo da parte do Sul mandou 
entrar húa nao, capitão A.luaro de 
Mefquita, que fo!fe·defcobrir o q lá 
i'a dentro : & pelo. outro mandou 
hum bate}, que logo tornou, defco-
brindo fômente até doze leguoas. H 
porque elle pos. limitaçáo á nao,quc 
aos tres dias tornaífe cõ nouado que 
achaua,& eráo já pa!fados feis,man-
dou outra nao que a fo!f e bµfcar : o 
~apitão ~ia qual tornou dahi a tres 

- · - -·- -· ·- ~ dias, 



Liuro fl!!,intõ. 
J,ias/em aehar noticia algúa. Frrná_o 
de lVJaaalbáes defejando faber o que 
lctrn fc:i~o dclfo; diílc ·ao afrrnlogo 
Andres de S:rnMartin éj pronoíl:icai~ 
:{e,, 'pela ora da partida ·& fua imérro-
.oaçáo : o qual refpondeo que acha~ 

• 
da.dos foi ter ~ nào, capitão Duart;' . 
Barbofa,onde dbuanaílrologo An .. 
dres de San Martin : o gual regiltoll 
cíl:e mandado em hum liuro, & ao 
p~ tTos fua refpofia;pera em todo té .. 
po dle dar razão de fi, & dl:e [eu 
liuro com algús papéis feus, por elle 
falecer naquellas partes de Maluco,-
nós os ouuemos,& reinos em noffo 

fia fera nao tornada pera Caíl:dla, & 
<iue o·capiráo 1a p~efo. ~ p?Ho q~e 
Fernão de Magalhaes nao oe~ mui .. 
to credito a ino, todauia paílou a[.:. 
fi : porque o piloto com faoor de 
cod.a a gento [e fez á.volra de 1-Iefpa~ 
11ha, & ainda fobre o capitão Alua-
ra de Me[ quita o contrariar, foi feri-
do & prefo:& vierãofe per onde lei-
xiuáo os dous degredaéos Ioáo de 
Cart::igena,& o clerigo, & chegarão 
a CaH:ella paílados oito mefes_ def-
pois que fe partirão de Fernão de 
Mag:'llbáes. Eile quando fe vio fem 
aquella nao, p0r nella ir Aluaro de 
Meíguita & algús Portuguefcs , & 
não ficaua cõ maes fauor, q de Ou-
-arte Borbofa, & algús poucos de q 
fe ef peraua ajudar, porque roda a ou-
tra gente: Caíl:elhana efl:~ua delle -
efcandalizad:i, aletn do auorrccim.é-
to que tinha áquella jornada, polos 
grandes trabalhos. que tinháo paífa.-
·<lo: ficou · táp confufo, que [e não 
fobia determinar. E por (e ju{l:ificar 
com dtes do ·que [e receaoa, paffoú 
.dous mandados feus ambos de hum 
teor pera .as doas naos, fem querer 

· poder, çomo a diante diremos: não 
parece fóra da hiíl:oria p6r aqui o 
trd1ado ddl:e mãdado, & a ri;:f poíl:a 
delle Andres de San ~11artin. Porque 
fe veja não per nós, mas per_ fuas_ 
propiias palauras, o dlado em que 
dks i'áo : & o propofito de~le Fer-
não de Magalhães no caminho que 
[e ef peraua cornerer pc:r via do noífo 
defc.:ubeno; qu~ndo lhe falecdle o q: · 
elle ddejaua achar. E peró que etn 
a noi1a língnagem: eíl:as faõ fuas pa .. : 
lauras formaes & frafis da efcritmra,i 
fem mudar lefra, fegundo efraua re .. -
giíl:aC1o per Andres de San, Martin, 
como diílemos. Eu Fernão de Ma ... 
galbáes caualleiro da ordem de San-
tiago,& capitão gêral defra arm~da, . 

·que as peíloas principaes vicffrm a 
el1e: já como homem que não que- · 
'r.ia ver na fua nao muito ajumamé--
to, temendo algúa indinaçáo del-
ks,fe lhe não re[pondeffe á foa von~ . 
tadc: .. E porque hu1n dcfies fcus mã. 

.._~ • ,__. - k .. _. · ·-- • _ _ .. -

que fua Mageihde enui~ ao defco-
brimento~da e(pecearia ,&e . Faço fa .. 
ber a vós Duarte Barbofa capitão 
da nao Víttoria, & aos pilotos, me-
fires, & contràtneíl:res deHa, comd 
eu tenho fentido que a todos vos 
parece coufa grauc,eíl:ar eu determi-
nado de ir a diante, por vos parecer. 
que o tépo he pouco pera fazer efia 
vi:igem ,cm que imos. E porquanto 
en fou 4omem gue 1úmca e~1geitei.o , 
parecer & confelho de ningué, ante 
toda~ minhas coufas .faõ praticadas ____ , - ·· - - -- -- -· - ~ 

• 
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• 
· & cõmuniêadas gêr:ilmente com to 
. dos, fcm que pdloa algúa de mi [eja 
afronrada,,& por caufa 90 que acon-
t!eceo no porto de S. Iuli~o Cobre a 
morte de Luís de l\t1édoçã.,Gafpar de 
Qgsxada,& ddlerro de Ioáo de Car-
ta.o-ena & Pero Snchez de Reina cle-v , 
~igo , vós outros com temo~ leixaes 
de me dizer & acõfelhar tudo aqoi.llo 

.. que vos parece que he feruiÇ? de foa 
mao-ell:ade & bem 'feguráça da ditta . b , , , 

"'armada,& não mo tendes ditto & ª-
confdhado·:.erraes ao feruiço do Em 

·· perador Rey noífo [enbor,& is con~ 
tra o j_uramento & pleito & 111 enag~ 
que me tendes feito ·. Polo qual vos 
mando da parte do ditto fenbor~ & 
da minha rogo & encomendo·, que 
tudo aquillo que fentis .que conue1n 
á 1:1oífa jornada afsi de ir ·a diante có-
roo de t1os tornar, riie deis vo{fos pa 

. · receres per efcritto cadahum per {Í; 

declarando·as coufas & razões porq 
deuemos de ir a diáte ou nos tornar, 
não tendo refpeito a coufa algúa por 
que leixeis de dizer a verdade ~ Com 
as quac:s razões & pareceres direi o 
1neu : & de:termina~ão pera tomar 
condufaõ no que auemos de fazer. 
Feito no canal de todolos Santos 
defronte do rio do ilbeo , em quarta 

· feira vime & hum de-Nouembro:e1n 
cúncoenta ~ tres graos de mil & 
quinhentos & vinte annos. Per man 
dado do capitão gêral Fernão de · 
Magalháes:Leon de .Efpelccé.Foi no-
tificado per ~fartim Mendez efcri-
lláo da ditta nao em quinta feira vin-
te dous dias de Nouembro de m.il & 
Ru~~he~~~s .~ y~~te am1os. Ao .. qua~ 
~ -. - ~-- -- . 

ditto mandado ·cm · Andres de 'Sa·n 
Martin dei, & ref pondi_meu 'pare~ 
cer gue era. do teor feguinte. ·Mui 
magnifico fenho~ ~ viíl:o o manda. 
do de voffa merce qu.e quinta feira 
vime dous de Nouernbro de m~h .& 
quinhentos & vinte , me foi noti:fi~ 
'cado per Martim Mendez efcriuá0 
deíl:a nao de foa Mageílade chama~ 
da Vittoria, per o qual em efteiro 
manda que .dé meu parecer acerÇa 
do que finto que conuem a dl:a pre. 
fente jornada, afsi de ir a diante co. .. mo tornar, com as razoes que pera 
hum & pera o ourro nos mouerem 

I J 

como maes largo no ditto mand.ado 
[e conthem. Digo: que ainda que eu 
duuide que per eíl:e ~anal de todolos 
Cantos on.de agora efiamos, nem pe. 
los outros que dos dous dheitos que 
a deutro efião, que vae J1a volta de 
Leíl:e & Lefi1orddl:e aj.a caminho, 
pera poder nauegar a Maluco : iilo 
não faz nem desfaz ao caf~,pera que 
não [e aja de faber tudo o que [e po: 
der alcançar feruindonc::is os tempos, 
em quanto eíl:amos no coração do 
verão. E parece: q voífa merce deue 
ir a diante por clle agora em quanto 
ternos a frol do verão oa mão, & có 
o que ac;har·ou defcobrir atb meado 
o mes de Ianeiro primeiro que virá · 
de mil &·quinhentos & vinte annos, 
voífa p1_erce faça fundamento de 
to.rnar na volta de I-Íe[ pan ba; porque 
dahi a diante os dias · minguão já de 
golpe, & por razão dos remporaes 
háa de fer maes pefados q os de agoJ 
ra. E quãdo agora que temos os dia; 
de dezafcm: horas, & macs o :']ue h1 

,. · ·-- : daal-



"t_jttro fJJ!)ntô. Foi.' f44-ª 
(h '.llüor~da & defpois do fol poíl:o, lecem. E ainda qt1~ vo(fa tnette re.: 
riuernos c.s ·tempos táo tcmpeftoíos nha boa5 na os & bem apparclhada§ 
& rão tlill l-l:rneis:muirq maes fe dpe- (louuado Deos) rodauia ainda falec~ 
ra c.1ue fojáo quando os dias foretn am:irr~is, em efpccial111éte a dh 11áà 
decédo de quinze pera doze horas,& Vittoria:& alen1 diffo a geme he fra_..; 
muito mae'.s no Inuerno como Já no ca & desfalecida.)& os mantimentos· 
paffado temos vifto.E q v~íla me~ce n.ão baíl:an.tes pera ir pela. Cobre ditta 

· feja defabocado dos e!lre1tos afora y1a a Maluco, & de ali tornarem 
pera de rodo o mes de Ianeiro : & fe . a Hetp~rnha. ~ arnbem me. parece éj 
poder nefte r:empo, ~0mada a aguoa voíla mcrce nao ~eue ca~n1nhar por· 
& lenha que baíb, ir de ponto cm cíl:as cofias de noite, afs1 por a fegu-
branco n:i volta da Bafa de Cal~z,c:u ridade das naos, como porgue a gé..; 
porto de S~o · Lucar de Barram~da re ten~1a lugar de repoufar algú pou..i 
donde partimos. E fazer fundamet.o co: ca tendo de luz clara deza.no.í 
de ir maes· na altura do polo auíl:r~l . ue horas, que mande furgfr por qua~ 
c1o que agora dl:amos ou temos, co~ tto,ou cinco horas que fi.cáo de noi~ 
mo vofi'a.mcrce o deu em infl:rução ce. Porgue parece coufa concorde á 
aos .capitães no rio da Cnn: não me ·razão furgir por quatro; ou cinco 
parece gue o poderá fa?:er:por a terri- horas que 6.cão da noite, por dat ( co• 
bitidade & tem peíl:uoíidade dos tê- mo digo ) repoufo á gente, ~ ilao 
pos. Porque quãdo nelta q agora te.. tempdl:~ar có (:ls naos & apparelhos.' 

. mos,fe caminba com t~nto trabalho · ·E o maes principal por nos: guardar 
& rifco,que ferá tendo em feífenta & de algum reue~, ~a conrratia f orru.1 
frrtéra & cinco graos: & maesa diá- na poderá trazer ,'·de que nos .·Deos" 
te como voffa merce diífo que auia liuté. Porq guando em as coufa!lvi ... 
de ir demandar Maluco na volta de fias & olhadas, fôem aquaecer, nád 
Lefre, Lcfoordeíl:e,d~brando o cJbo he moiro .temelos em o que ainda· 
de Bo.'.I e[per~nça,ou longe delle,por r1áo he bem viHo nem fabido nem 
·dh vez não me parece. Afsi porque bem olbado: (enão q faça fingir an .. ·, 
qua1;1do lá formos, feria já inuerno, te de húa bora de fol,(j du-as legüoas 
como vo{fa merce melhor Cabe, co- àe caminho a diante & fobre noite.' 
p10 porque~ geme dtá fraca & def- En tenho ditto o que finto & o que 
fale~ida de foas forças : & ainda q ao alcanço por comprir com Deos.& 
prefenre rem mantimentos q bafiem cõ voíia Iúerce,& como q me parece 
pera fe fofl:cntar, não faó tantos & \feruiço de fua Magefiade & bé da ar- · 

·taes,que fojão pera cobrar nouas for- mada: voffa merce faça o que lhe 
ças, nem pera :_om~ortar fra~1aiho parécer, & Deos lhe enca:r1inhar: ao 
de!-11aíiado fem q mq1to o fintao em qual pra_z.a de ·lhe .pro{perar :vida 
o fer de foas peíioas, & també vejo & dhdo,como elle deteja.Fernáo de 
dos q ~~e~ ~1~~e!m~s .CÍ tarde conua- Nfacralbáes recebido dle~ os omro~ 

- - -- --· - -· ~ -- -~ -~- ..... ~ ,._. - ·-. ... , ... ~ 
.par~j 

• 

-. 



.. 

• 
pareceres , como fua tençio h~o era 
tornar a rras ·por e o ufa algúa , & [ô. 
mente quiz fozer dl:~ comprirnento, · 
por (entir q a géte não andaua c01~
te11re delle,ma.s aífombrada do caíl:i-
_oo éj dera:pera dar razão de íi,fez búa 
~omprida refpoíl:a,, em q deu largas. 
razães, tudo ordenado a iré auante.E 
que juraua pelo habito de Sãriago q 
tinha no peito, que afsi lho parecia, 
polo g compria a bem daqúclla ar-
111ada: por tanto todos o feguiíTem, 
-cá elLe ef pera.l1a t?a piadade de Deos 
éi·os trouxera, até aqlle lugàr, & lhe 
tinha defcuberto aquelfe canal . ráo 

· de[ejado, gue os leuaria ao termo de 
füa efperariça. Notificado pelas naos 
dl:e feu parecer & mandado, ao .ou'-

. .rro dia có grande feita de tiros man-
(~ou leuar anchora : & dado á vela 
.fçz feu caminho a(é que fa!o da~lle 
canal ao outro mar de Ponente. E 
poào que faç.a algús tornos ora a hú 
·;rumo ora a outro,, quaíi a faida eíl:á. 
na •ltura .daentrada·: &·em muitas 
partes vaza cõ a rnare, oito&_ noue 

··braças, & vae a aguoa tão tefa q cor-
re húa nao grande perigo,fo não eíl:á · 
mui bem amarrada, porque pqrta . 

. ~uico palas amarras. . 

~§~~·-!i· ~-:;· At1to que Fernão 
· ·' de Magalhães [e 

"' ~l vio no mar do Po. 
. '?~il neme,, porque an~ 
~ 1 daua tão furiofo 

, . L~"'16 ·: .. ..;.; como o Oriental 

.. 

CAJ?ITVLO X~ 

! Vo q Fernão de Magalhães. 
. pa!fo«: em faa nauegação d~; 
- mardoPon~nte,~te chegara 

ilha Subo, onde m~tarão a elle 
f5 a principal gente de faa ar 

r '• mada: f5 .do que1mais focce·-
. '-1_~~ t}_f!:S que ft~a~~~~ · 

.donde vii1 ha por caufa da trialdade 
do clima: mandou nauegar çóncra a 
linha Eq~inocial, pera fe meter no 
quente, & como achou os mares 
maes brandos,pos a proa em· Aloe{~ 
noroeíl:e per ef paço de quatro rnefes'. 
E fendo obra de mil & quinhentas 
kgt.46as da boca do eíl:reitoJegundo 
fua eíl:imação,& em almra de dezoi. 
to grao~ da banda da Sul .: a.cbàráo 
hlia pequena ilha, que foi a primeira 
terra que virão def pois da faida do 
eftreito ,. a que pofc:ráo nome ilha 
Primeira. E dabi a duzentas leguoas 
ao Noroeíl:e ddh em altura de treze 
graos,acharãq outra que feria de húa . 
leguoa, em aqual fezeráo pefcana:& 
polos muitos tubarões q nella auia, 
lhe cha~1aráo _dos Tubarões. E porq . 
elle Fernão de Magalhães fobia que 
as ill:ias de Maluco eíl:auão debaixo 
da linha Equüiocial : d,eíl:a ilha dos 
Tubarões foi nauegádo até [e .meter 
11ella-. C'.:nrfando tanto per eíl:e rumo 

- que leua.ua, que de lhe parecer que 
tinha efcorrido as ilhas. dé Maluco, 
\ cá fegundo fua carta, paffaua de cé. 
to & oifenta graos de longura: ) paf-
fouf e da banda do Norte em altura 
de quinze graos & meyo , a ver fe a-
chaua algúas ilhas , ou terra das que 
nós nauegamos, pera tomar.linglla 
& faber eiirque paragem era , já co-. 
~o ~0~1em q t~nha per9,!do a e~i-

roa~ao 
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m3çáo do . lugar em que podia fcr. que om~e dua.s vittórias do R'ey im-i : 
N:t qual paragem achou h 1t,JH1 nu me go de dom Fernando, guando veyo 
rode ilhas peque-nas, & dab1 por fe- · á terceira com duas ciladas gue lhe 
rem deíerras foráo fobrndo ré altura armarão os imigos ~foi necdfario o~ 
de vi.nrc; bum grãos: defejando achar Caílelbanos tecolher ~fr aos barêis. 
algúa rerr_a fir~1~,& fncndo imerro..: E primeiro que fe falua[em, foráo 
gações [obre tfl~ ao aih~lvgo An- morros Fernão de. Magalhã~s, & o 

· dres de San Martin,' P.org como lb~ aíl:rologo Andres de fan ~farün : & 
já.fal.ecia a conta & rez.áo do mar~ar, ~1Ú Cbriíl:ooão Rabello Portt,igues., 
Jeixando a Aíl:ronom1a, conuer~ia[e com ou~ros feis, ou fette homés, a 

_ ~ Aíl:rologi~a .. Finalmeme·, porq elle vinte fette dias domes de Abríl de 
andou per agui tornando a diminuir quinhentos & vin~c hum . O . qual 
da altura de ilha ein ilh~, como dizé tempo & lagar de fuas mor.tes não-
ª ~ redes, em húa parte lhe matauão alcançou o . aílrol~go An_dres de fan 
homés; em outra lhe furrauão oba- tv1artin: poíl:o que ·pelo a[cenden_t~ 
rel, & [e aquirecebião mamiçnétos, de fua partida, & per algúas interro-
ah afrontas & perig-os·:veyo ter a búa gações que lhe Fernão de Magalhães 
ilha chamada Su b0.Jonde acaboil'Íeus fezera ,elk lhe tinha ditco.q naq uelle 
traball~os. A qual Üba eíl:á em altura · cam_in~ô lbe via bum grande perigo 
de dez gtaos da· parte do Norte, & de ,morte. P:irece que leuaua 9rrados 
cenfl em roda ,d~z, ou doz~ legl1oas, . os·numeros c1as tauoas do Almenacb,. 
onde ac~1aráo ouro,& tanto gafalha- . per que fe· regia: comÇ> elle dizia , l3c 
do no Rey Gentio della , que veyo a diante vere.mos, em algúas <?Pera ... 
Fernão de Magalhães áo quererfa'?er ções .qne fez de oppoíições âe plane-:o 
Chriíl:ão: o que elk aceiwu baoti- tas co~ a lúa para f~ber a diifanci~ 
zando[ecom fua molher & filhos:, do meridiano de -·Sçuilba ao lugar 
& maes de oi~ocentas peíioas,& iíl:o onde as tomaoa. Sobre eíl:e grãnd~ 

· maes por ;irtificio do que auia miíl:er ' defaíl:re foccedeo ourro, q os "1nereo 
delle, que por deuaçáo, ou deiçãb em mayor corifufaõ:~ foi q os Reys 
de melhor eíl:ado, &-o éàfo foi eíl:e. imigos .vierão fazer paz entre fi,c·om 

- Como onde há vizinhan~a logo há tal que o Rey Fernando traballpffe 
co.mpeteacia., cíl:e Rey a que elle no por os matar a rodos. E porque não 
bautifmo pos nóme dom Fernando, pod~ maes, acolheo vinte dos prin-
acertou de ter por vizinho outro Rey cipaes ,-c;m que entrauáo· os cap,itá_es 
com quem andaua em guerra : con- · Duarte Barbofa-, João S.errão : & cõ 
trao qual dle lhe pedia ajuda, pois fimulaçáo,_de lhe dar bum banquete, 
era iá feiro Chriíl:áo , & chamado foi do vafo da morte, do qüal feito 
Fernando do feu nome. Fernão de efcapou fômente viuo Ioão Serráo, 
~agalháes_polo comprazer' mçteo- Eíl:e foi trazido á praya com as ll?ãos 
.f.e nefie negocf~ de guerra ~ & p~ró atada~ á vifl:a das 11a-os : ~ qual ~eu 

- · -- T noua 
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'Da Terceir""' Dccada 
noua do cafo , & que o traziáo ali & prefo por algúas coufos gue não 
perl o reígarare:n por dous ber~o: aprouuerão. aos Caíl:elh.:mos, por fer 
de metal & algua poluora. E pero c1 homem viciofo. E c:dla prifaõfoi em 
·os CaHelbunos [e poíd1'em cm bum ::i ilhaBurneo, tendo já .paífado por 
bard chegados hum pouco á praya Mindanáo & por omras ilhas, onde . 
onde os Indios dhrnão corn dle, a os quiferáo 1narar: & em lugar 
qoé ania de fozer a emrega:começa- delle fezeráo capitão a hum Ioáo 
~ u 

;ráo a pedir nnes, en.rretendo os Ca- BautiHa) qu~ era mdl:re da mefma 
íl:dhanos de maneira, que temendo nao. Finalmente, de ilha cm ilha fo_ 
elles algúa traição fem terem de ver ráo .ter ~ls de Maluco, onde elRey d~ 
niaes con1 Ioão Serrão, nem com as Tidore polos ciumes que ti1.i1ha de " 
pala,µras q ~lle_ dizia pera os mouer nós quereremos fazer fortaleza ante 
a piadade [d recolherão. á nao .. E quá . em Ternatc que em fua .rerra ,.os a-
do .vio q o leixalláo naquelle eíl:ãdo, gafalhou mui bem :, & aceitou ficá-
porq Ioão Lopez Carualho o Porru- rem ali algús pera feitorizar · crauo, 
gues ·ficou . ali por principal cabeça q(ie eráo aqudles que ficarão com 
diffe conrra elle: A compadre, mal - Ioáo de Çampos,. cómo a rras cfcre-

. vos derr\ádc D~os m iu ba morte pois uen10s. E pon1u~ nas ilhas não auia 
me não quereis 'limar ddla. !; e mão tait.1to crauo que abaftaífe pera carrc-

. p~dio e] por amor de Deos• que não gar as duas naos por fer fóra da noui .. 
, CSQOmbardeaffetn O lugar, por O náo dade, & fômenteauia algum velho, 

n1;rta._re.m logoJe com os tiros fezef- quifera.os elRey deter, até vir a no-
fem algum danno: cá fe tornarião a uidade & lho dar em abaftança: o 
~lle. Os 'Càftelhano'.\ partidos dali o que elles não qu~fer~o efperar, te .. 

. primeiro de M:iyô de c.1uinh~ntos & mendo:queforrem lá tei:noílàs naos 
vi~1te & hum, que foi o dia em que como cadaanno coíl:umauão.ElRey 
lhe aqne~eo dla má fortuna, foráo quando vio a foa preífa, cm hum 

. ter a húa ilha dez leguoas ddh : & mes que foi o maes re.mpo que os ali 
feito alardo da gente que tinbáo,por pode deter, não fômente mandou . 
terem perdidos cincoenta ho.més· na· bufcar quanto pode áuer na fua ter" 
ilha & outros per o caminhó, acha- ra: mas ainda teue muita diligencia 
.rãofe por todos céro & oitéta peífoas. con:10 p<das outras ilhas, & princi-
E auido confelho, porq liáo podião palmenre em Ternare, lhe fezerão 
nauegar tres naos, queimarão húa boa fomma, mmta parte do quallá 
& peras duas repartirão a gente: &, tinbão feito Portuguefes per feus 
de húa cba.mada a Vittoria fezeráo feirnres. E hum Porrugueã> por na-
capitão hum Ioáo Sebaíl:ião, que era me Ioão de Lourofa que eíl:aua cm 
mefire da meCma nao, & da oLJ:.:. Ternace, como homem ddleal á. 

, tra o piloto Ioáo Lopez Carualho, patria foi ainda ~m ,ajuda de fazer 
·º· qua.! ~efpois !~~ ~i~ad~ d9 ~argo,, eíl:a ~arga: ~ m~teo por condi~áolléj 

e: ~ 



: · Ljuro fl!!:,intÕ Fo). ,14.6, 
eltc (e queria vir em as mefmas naos,_ Brito em Ternate; côm pteo-ão de 
& lque lhe auião de trazer nellas rrin tredor,como veremos. Partid~s dhs 
ra B1háres de crauo. O qual partido duas naos de Banda ; paffarão per a 
os CaH:elhanos aceitar~o, porque ilha de T~mor, pera'fairem pelo ca-
pelos auií~s q lhe elle daua das cou~ nal d~ Solar, & a

1
traueífa_ren1 aqud!e 

fas da Ind1a; & promeffas de os leuar crolfao : & per forá da ilha de Sao 
á ilha de Banda a carregar de maças, · Lourenço virem demandar o cabo 
& afsi a Timor de fandalo : ouueráo .' de Boa. efperança •. E porque â na9, 
elles que efle homé lhe era enuiado . de-que era capitão & piloro o Car ... 
per Deos, com que polo contentar ualho, fendo da ilha Batida obra de 
ao prefrt1re aff~ntarão de o fazer ca- cento & 'oitenta leguoas, lhe abrio 
pitão cb nao de que tirarão o Carna- hGa aguoa, de maneira que fe i'áo ao 
Jbo, & aísi o fezcrão. Porem de[pois fundo: ouuerão confdbo que a ou .. 
reueráo outro confelbo;que melhor rra nao [e parti.ffo per~ Caíl:ella, & 
lhe vinba pera fua viagem tornar a elles tornaffem arribar a Ternate,co .. · 
capitania ao Carualho por fer piloto, mo fezerão, & a de Caíl:ella fez (ell • 
que vir por capitão Ioáo de Lourofa. · camin.ho & veyo cá rer, que caufou-
Vmdos a Banda tomarão ah algúa o qué a· diante dirernos, & a outra 
maça em dez dias, cá não fe quile- tornou a Temate. A qual foi logo 
ráo maes deter, aíiombrados do que n10i bem concertada, & antç q par .. 
lhe João de Lour'ofa fazia crer: dizen tiffc) não polo -c~minho da outra;fe...' · 
do <.1ue tinha por noua que na.India não com fundamçnro de tomar a 
fefazia búa.arr:iada de c~rros galeões terra do. porto de Panamá, q he nas 
de que ~ra capicáb hum Pero de Fa- coíl:as da·rerra firme da\5 Antilhas:fa..: 
na,-o qual mancfaua o Gouernador leceo 9 pilo~o Ioáo Carualho,& em 
da India a fazer húa fortaleza em luga~ delle fezeráo o 1neíl:.re chama: 
Maluco:& que [e os a haíle,creífem do }?auriíl:a 9enoes, & cápitão Gon~ 
_verdadeiramente que era homem q çalo Gomez de Efpinofa, . que for1 
os ai.lia de meter 110 fundo. E não [e meirinho de roda . armada. O qual 
contentou de dizer aos Ca{lel banos feguindo foa viagé, & fendo já oito .. 
iíl:o, t'láG fendo afsi, inas ainda fez centas leguoas de Maluco , em qua~ 
alglias cartas a {eus amigos da Indía, renta & dous graos de altura: tornou 
em que lhe notificaua com0 'ia na- outra vez arribar, & veyo.ter nas ca-
qoellas na,os de Call:elb , & as etcu- íl:as da ilha chamada Batochina em 
fas q~e d1aua, eráo com .dizer algúas o porto de húa villa per nome Gr~,. 
coutas· co.m~a . eíl:e Rc:yno : -as q~aes boco1:1ora : -do qual lugar Antomo 
cartas ,Antonio de Brito quando per de Brito foi logo auifado como al~ 
ali veyo, ou.ue á mão, & polo que eíl:aua, & tão desbaracada·dcz aguoa 
diífe r& fez, lhe foi defpois conadJ a qne fazia, & fortuna que paffara, q (e: 
çabej~a pe~ ~l!e ~~~n~ J\q~~1ü6 de lhe logo ~~o acodira, d.la & a gencc:, 

1 
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:D" Terúira í/Jecad1' 
Je perdera. E a primeira couía que fez no{fos defpois que veyo dó Ca tcí:i, 
·a rcguiriméto de hun1 B~rtho'lomeu entrar dentro como em cot1fa de 
.Sanchez e!críuão da mdt11a nao 'o pdte. Trazid~ a ll,JO & a gente ªº 
. qual o capitão Gõ~alo Gornez man~ pono de Terna te, como vinha def~ 
_dalla pedir n'lifericordia polo eHado baratada:com hum tempo que logo 
em ~ue fic:iuJ: foi mand.:n· húa ca- . fobreueyo/e desfez toda em o recife 
rauella com muitos rnantimftos & ~· de pedras que o porto tem. A geme~ 
_f}nchoras pera a nao .E rws ella m~n- Antonio de Brito a mandou curar & 
dou logo , Cachil Daroez gouerna; . prouer com tanto cuidado corno fe 
dor de Ternate com algú~s coracÓ- · foráo nawraes deíl:e Reyno, & não 
ras, que [aõ grandes nauios de remo: leuados áquellas partes pera lhe daré 
& tras ell~ foi dó Garcia H cnriquez defgoíl:o.: & quando fe dom G,ucia 
e.m nauios pera trazeren1 a nao áqlle Hér.iquez veyo pera a India, todolos 
porto, & fc não perder de todo, co- que com elle -'fe quiferão vir d!c os. 

· mo o meímo Gonçalo de Eípinofa trouxe, & aÍsi Gonçalo Gomez de 
~he mandaua requerer .E porc1ne Ca .. .. Efpinofa, o capitão , gue ddpois o 
cbil Daroez per razão dos feus,nauios anno de quinbétos & vinte fcis veyo 
.frrem de reino., chegou pl'imeiro á ter a eíte Reyno. Do qual eu ouue 
l1JO, que a caraudla de dom Garcia, algús papéis que lhe achei, c:nrre os 
como homé que [e queria moílrar quaes foi hum liuro feiro per elle de 
foal a no fias coufas, & dhr mui ef- toda' aquella fua viagem:& aíSi ouuc ~ 
candalizado d'elRey Almançor re- rros papéis & liuros que Duam: 
ccberem feu Reyno os Caíl:elh;inos: de efende. feitor do tvialuco reco .. 
entrando em a nao qui[era com foa ~íl:rologo Andres ºde San 
gente de guerra que leuaua fazer lo- rque como era Latino & 
go fangue. E verdadeiraméte [e não home cft iofo das coufas do mar 
fora o feitor Duarte de Refende , ao & geogra ia J 1tédço logo neUas: 
qual Antonio de Brito com certos & vindo ae R o,óuuemos del-
Portuguefcs mandou ir cõ dle: fem le algús: princi j te hum lillfo , 
duuida Cachil Daroez ouuera de que elle Andres· Sa :i Martin ef-
laurar do ferro. Finalmente, entrada creueo de foa mão, m qual dU o 
:a nao, quando Duarte de Refende defcurfo do camü1h qu. fez & de 
vio a gente ouuc grãde piadade, por todas fuas alcuras,obfe aç. · es,& cõ-
que os macs delles andauão derrea- jtrnções que tomou . . E 1orq 1e acer-
tlos que fe não podiáo mouer · fenáo ca deíl:a maceria alg.úas p J.loas tem 
com ajuda, guaú paralitycos,& eráo efcricto coufas, de que nã te · eráo 
já mortos trinta & ferre homés , & boa informação, & oúcros ,_ .... ,kio-
andaua a nao tão ifcada da enfermi- Grnente dizem muitas falíid . : o 
dade,,alem dos trabalhos da fome & que aqui diíTerm0s. fera do f: no 
,!)!Jtrá: n~~~íS!da~~s., q~.~ ~=c~a~~~ o~ f~~ l~u~o ., .po~ ~er pa~~e ~en1 lôtf ·

1
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poÍo qu~ toca à no[fa. No rio, de Ia- po"r razáo do crediró de fua imprd-
neiro J dezafette 'di:is do m cs de De- íaõ. Pois ·attribnilo a que Ioannes dct 

/ zembro de guinhentos & dezanoue, Monte R ~gio erraífe a equação. dos 
tomou elle hõa conjunção dc'Iupi'- ' mouimentos : tambem ·me parece 
ter com a Lua, & no primeiro de graue couía, dizer bum homem de 
.Feuercjro de . q~inhenros & vime, ta{1ra veneração & auroridade eni. · 
. tomou ?utra. oppofiçáo d_a Lua &all\H:ronomia, te~ _efradofoa ~bra.Tá-
Venus, _&a vinte tres do duro mes ~em me maramlbo, & muito maes 
& era, outra do Sol & da Lúa, & em ver minhas experiencias ~ião c_onui-
dezafette de Abril do mefrno anno rem com o c;fàitro : infiro & cerro-

. bum eclipfo do Sol, & a vime tres me em ~dizer que, ·Quod audiuimus, 
d~ Deiembro já paílado ·o eíl:reirn: loqi.limur: quod vidimus, teíl:amur: 
húa oppofiçã9 do , Sol & da L.ú.a : & & que to~m~ a quém tocar, · em ·o 
to,das dbis qbíeruações calculaua '!~- Altn ~nach dtão errados os moui ... 
bre o meridiano de Seuil ba. E de ~h~·· me mos dos ce?s, Sicuti expe rienti~ 
náo refponderem a fru propoíÍ~o· fo ~ .experti fuinius . · ForáoJ tambem to-
.bre o negocio a que ú'il?, ~g u eixafe ,madas algGas cartas de h1ar 1 & pero 
de búas rauóas cle'Ioanncs de Monfe ciue n;áo o~rneffcmos algúa: fabemos 
Regia, dizendo: que não pode fer que ddlas vinhão fômente arruma-
fcnáo que os nu, meros dhuáo erra~ das pera lançarem a-s terras qu~ def~ 
dos, & que lhe parecia que deuia fer cobriíforn. E po.r,que vjão per c~as o. 
por ·cu.lpa dos imprdfores~ E em búa perações ·do aíl:rologo,& afsi per fuas 
ddl:as o_b(eruações (não dizefl!QS em fingraduras & dl:i_matiua ao modo 
que, parte foi, p·orq rud~ ·guardamos da (ua arte , fer maes em. noíTó faUc»r 

. pera feu tempo) defpois de ter cal- que no [eu: iírnauão as terras da der-
culado fo as equações , diz"eíl:as for- rota a [eu propoíito, & n,ão fegundo 
maes palauras. De _maneira' qt.l'e aue:- o q acbaua elle Andres de San Mar-
ria differença deile meridiano ao' me rin. E de eftas & outras coufas feretn 
ridiano de Seuilb~, não dl:ando erra- feitas com ma 1 icia, teíl:imunhou á' 
das as .tau9as do dirto Al manacb, hora de fua morte hum· delles p~r 
quarema & dous minutos . de hora: nome Buíbmente: o qual indo em 

· porém porque i11e c6níl:a fer muito hui11 nauio noffo de Malaca pera a 
i.naes a dífferenÇa, infiro· auer erro · India, foi ter ás ilhas de Maldiua, 011 
úas tauoas,"~ue cerro não feia que o ide' faleceo, por ir muito enfermo: E 
attribua. Porque ar.rribuilo a vicio d~ . no feu reframéto diíTe , gue por def"" 

.)mprdfaõ; liJão he de crer búa coura ·cargo de foa confciencia declaraua,, 
' tão.compro & _tão diu u lgad~ .como . que tal cbur~ & tal? ern algús eíl:ro • .' 
o~ AJmanaches de Ioaq nes de· Mõte menros que os Caíl:dhanos tirarão 
~egio da im pre ffaõ de ~oáo LinteÍ- . em .Malltcu fobre_aqlle feu ilegocio, · 

. t1m abond~r de tantos . vícios 11ella: clle teíl:immibara 0-· .contrario ·da 
- . ~ 3 verdade 
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~~rda~e,p01·que o fazia em [eu fauor,. 
E ondéfe as coufas querem prouat 
per eíl:e modo": ellas ficao bautiza-
das em nome. Fica aqui dizer húa 
coufa por· honra de Duarte de ~~e
fende, a goe quero acodir por raz~o 
de fangue, & tambem ' das boas k 

, tras que tinha. Elle.mc: dirigi0 hllm 
!rareado Cobre dla . naucgaçáo de 
Caíl:ella, como q~em teue na mão 
bús apontamentos q~e o n{hologo 
Faleiro tinha feitos ante de fua dou-
díce: ~os quaes daua n1od.o con1o~f e 
poaerià verificar a difianci:i dos mc-
ridian os, a que vt1Igarmcnre os ma-, 
reátes chamão altura de Leíl:e OeHe. 

· Sobre os quaes Fernão de Magalhães 
em cujopoderelles ficarã.o,ante que 
paífa·ffem o cH:reito no porto de São 
lul·ião quiz rer p.ratiéà:& foi a'ffohta-. 
do per fodolos pilotos , que em ne• 
nhum modo fe podia . nauegar per 
ali . Do qual regimento , que era de 
trinta capitulos,Andres de San Mar- · 
ti.n como- homem douto na aíl:ro-
nomía coµcedeoquar-to capitulo: q 
era pelas conjunções & oppoíições 
da Lúa'. com os o~tros planetas , por 

. fer caufa cerra & facil. E porque 
Duarte. de Refonde t~az as .fonnaes 

' palauras que Andre de San Ma~tin 
àiz f obre .efl:a triateria , & tam bem 

· fobrc hum eclipfc do Sol siu'e ali t.o·-
nl'ou, de que a tras falamos , ·& fala 
per termos aíl:ron.omicos , oLi foi do 
'tratado qúe me cllc dirigia ·; que eu 
empreíl:ei, ou que tambem · dlc e.m. 
fu~ vida daria o trdlado a outrem, 
donde quer que fo!fe[:,. quiferá.ofc: a-
pr~~~~~ar ~e!!~ ~m hú~ cf ~ri~~~~a de-: 

fl:a na.uegaçáo do MagJlháes, E 0 

aqtor da obra quãndo vem a falar po 
cafo ( bem fei que o não fez de ma- ' .. 
licia, mas de algllm.dcfcmdo, ou de \ 
náo ter noticia dos termos) cõfun-
·de.os,dizc:ndo: que o meridian.o da. 

_uelle porto, diíl:aua do de. Seuilha· 
·donde pattirác;>, feffenta ~ hú graos · 
de Norte & Sul. E.elle Andres de S. 
Martin diz, q o meridiano daguelle 
porro,diftana do meridiano de Seui :· 
lha fc!Iéta graos da linha Equinocial: 
porq graos da Fquinocial faõ graos 
de longura, & graos de .Norte Sul · 
foõ de l:lrguta. E qu_em dtaua alem 
da linha em quarenta & noue graos 
& dezoit9 minutos , em que eft:á o 
rio de São Iuli~o, fegl:lndo o mç{mo. 
Aódres âe San Martin tomou, & em· 
SeL:Jilba que eíl:á da parte do · Norce 
em trinta & fctte meyo. : ajuntando 
hús aos outros , faria .oitenta & íeis 
graos,quarenta & oito-- minutos de 
Norte & Sul : mas iíl:o não fe conta 
afsi_,' hem menos Andrcs de S. Mar .. 
tjn faz eíl:a conta ~, ~[em os aponrac 
cíl:e crro,porque pode a tal efcrittura. 
delle irá mão de peíf ?as doutas ndl:a 
faculdad.e, náo queria que deífem a 
culpa a Duarte de Refende , fenáo a . 

. qué nul vfou dos feus terrno$:OU de-
mos por ·defcu l pa ao autor da obra, 
a que tqmaua Andres de San Mar~in 
l)as fu1scquaçõesA' eíl:au.ãoos ~~ume · 
ros errados por culpa do iropreífor: 
.que he mui bom valhacouto , aos q 
co.m pomos algúa ·coufa. E. ·aífaz de 
prudc:ncia he quem fc della fabc ~--: 
p'roucitar: poíl:o que ma~s mogcftia 
f~~i~ c~u~eff~r q.u~ fomos h~més, dQ .. 

' que 
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qna he proprio errar. O que re"fultou ção que os noffos tinháo naquelias : 
da v.\>n_da da nao qoe veyo ter :t Ca- ilbas3 do anno d~ onze que Affonfo 

Jlella:foi auer entre elRcy dom Io~o d' Alboguerqne as mandou d.efco- · 
noffo [enbor, & o Em pera dor dorn brir, ar~ o anr1o _de vime, ame que 
Carro~ quinto &.Rey de Caíl:el-la :l- armada.de Cafl:el la lá foíle", tju·e f~õ 
gúas .. duuid~s~ tr~rrand~fe .º .cato ío- dez annos de tempo, com rodolos · 
bre 'eíl:es_ dous pontos, poíle, & pro_- ':lutros negocios de cartas _& requiri-
priedade:por razão_ das dcmarcaç~es . menros, gue os Reys daquellas ilhas 
que entre efl:es d~us R~ynos _ama: tcuerá'? comnofco : parece que jul-: 
pera o qual 11egoc10 fe a1untar20 de gará a poffe por boa. E pois dlarríos· 
ai;llbalas partes rres generos de peÍ- ·em a narração das parres maes orien- . 
foas, Iuriíl:as , Geograpbos , & Ma- taes que defcobrimos & conquifl:a-· 
reanres. E porque cmre elles O!JUe mos, que faõ eH:as de Maluco : pri-
maes duuidas das qúe auia no cafo: meiro q.ue partamos dellas, quere-' . 
dtes dolls Príncipes fe . concertarão mos dar coma do ql!e Simão d' An~ 
dcfpois per íi, da maneirá em que drade fez na China, terra tambem a 
ora o cafo eíl:á: & par~cenos que o m·aes oriei1ral da Afiá,& do que paf-
bá de vir a determin~r por parte da fou Thome Pirez noffo embaixador, 
propriedade o mefmo Andres de S. que Fernão PerGz d'Aildrade enuiou 
Martin com feus eclipfes >como de- ao Prillcipe daqueIIas regiões, como 
moíl:raremoo em a noffaGeographia: a tras efcreuemos .. E de fi trattaremos 
&verificalosemos per fuas proprias do que Di0go Lope.z de Sequefra fez 
experíencias que ~ez , & per liuros q em Ormuz & "na India: em a narra., 
não tenhão erros na impreífaõ, por- çáo das quaes couías começaremos;' 
que não aja valbacóato contra a ver- & daremos fim a efie feguiwce fext<>; 
dade. E quanto á po!fe, quem ler o · liuro . , . · . , 
que a rras efcreuem~s . da continua-
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os Porwgllefcs fezeráo no delc~bri~ento, & c01fquiíl:a d~s t~rras & 
mares do Oriente: em l]Ue·{e comhem as coufas-,que {e nelle 

· fezerão até o fim do tempo que Diogo Lopez 
de Sequeira gouernou aqudlas 

\ partes. 
r (? .?) 

. .!f Capitulo·]. (omo S~r~ão..,d'An~rade foi 1,Cbina: (5' do9ue~ 
". faccedeoa 'T11ome_Ptre.z q Fernao Perez. G Andr?'tde fau ;rma(J 

lei~ou em (r:tntatn per: vi ir a e!Rey da China,f5 como je làapre-
_go'o~ guerra contra nls,f.:t.as cauf-1s porque. · · 

Ef~ois que Fémão Perez to da ilhá T amou, onde fen irmão 
d'Andra9e panio da ci- eíl:euera: porque como jáefcreue~· 
dade Cantam .da prouin mos,,per ordenan~a da cidade Can~ 
eia da China: fi(aráo as ' tam não podiáo ir maes a diante, & 

coufas daquellas partes tão aíI€cadas -ali faziáo feu . cõme~cio. No qual té-. · 
·per dle,que fegura & pacificamente , po acbéiráp ainda q não era partido 
·Corria o commercio ·emre nós & a- · Thome Pire~ o embaixador, g Fer-
-quella gente, em o qual negocio os. não Perez Ieixou pera ir a elRey da 
homés fazião muito proueit~. E ,China~por lhe não fer vindo recado 
eíl:ando as coufas em tal eíl:ado,porq d'dRey'que fofle: porque (com? a . 

· feu ir~ão Simão d' Andrade foi pro- tras e_frrellemos) he tanta a magdl:a-
uido per dRey cloni Manuel q fezef- de defl:e, Príncipe,)& os negocios de-
fe húa viagem pera aquellas partes da fia qualidade faõ tão vagarofos,prin-· 
_China, partia- elle pera lá em Abril cipalmente qu~mdo gente cíl:rangei-
de ·quinhentos & dezoito, em répo ra ha de ir a eHe,por tudo fer refg~ar · 
de Lopo.Soarez: em companhia do dos & caurellas, que ba ,miíl:er mui-
qual de Malaca farão tres júcos, c!l- t.i paciencia quem ouuer de cfpcrar 
jos· capitâes crão Iorg~ Bo~elho, Al- feus vagates. E comrndo fendo já 
llaro Fufeiro)orge Aluarez,& Fran., · idos tres recados de Cantam a elRey, , 
cifco Rodriguez. Chegado cõ dl:as & elle ter mandados ou~ros tantos 
quatro velas á. China em Agoíl:o da- aGs gouernadores da cidade, per- · 
.']~~!l~ ~n~o,,~~ID?U o po~~fo ~~o por-· gu~1!and~ ~ui ,~meu~amente · ~or 

. 11oiias 
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nofta~ "<.:oufas ~ mãndou que foffe o Pirez foi aportat,q,ue d::t parte do Sui 
embaixador. O qual partia em Ia:- á entradà da ferra tem hóa cidade,&:; 

' 

neíro de qt~inhentos & \~inr:_,gt;e'foi , paífada dla de Norte çém ourra,on.-
defpois da chegada dc.S1mao d An- dt> [e pagão os . direitos d<::> quce en.-. 
drade, leqando tres nauios de remos tra & Ge de cada parte. Do c1ual por..; 
á maneira de fufras concertados ao · to efrreueo Thome Pirez a Simão 
no'ílo modo de bandeiras & tolda · d'A1~drade; como chegára ali a fal .. ' 
de feda. Não porque nefie concerto . uamento ,& q ouueffe a ci~ade Can.,; 
lhe foçamos vãrage, ante elles â fazê tam por pequena co1:1fa em ref peito . 
anós:lôrncnte por honra defte Rey- de ·o.utras que tinha.viHo. Partido e} ... 
no leuaua a~ band_eiras com as armas le Thome Pirez defie paífo, chegóu 
& diuifa delle, aruoradas per mcyo á prou1~1cia de Nanquij, ~principal 
daquellas regiõ~s tão remotas,a que cidade della, d1ainada do meCmo 
podemos chamar ~m ·do mundo, n_qme;ond~ elR~y e~aua:&.: posem 
pois elles te~ o One1~te_ de terra ha- vir de .Cant~m · aq·m cam.mhando 
birauel, & nos o Occ1dete, & mães .quaíi fempre pera o Norte quatro 
fendo o principe dellas de tant~ ma- mefes, em que fe póde notar qu'âo 
gdl:ade,que ná.o póde alguem aruo- grande coufa he o i'mperio daquelle 
rai: bfndeira fenão das foa.s ·armas, príncipe Gentio. Q. qual mat1dou 
qoc: he hum Leão rompente. Parti- dí.zer a Tbome Pirez que o foíie e~ 
do Thome Pire?. corp aquella pom- perar a Pequij, q.ue l~ o defpach.aria; 
paf~mpre per aguoa, chegou ao pê que he húa cidade de outra prouin-
de hl1a ferrania, onde nafce o rio per eia també a!Ii chamada, q eíl:á mu~.:• 
que elle foi : a quàl ferraqia chama- to ·ma€s cõtra o Norte : na · qual et ... · 
da Makn;am, começ:a em a enfea- Rey eít~ua ·o maes do tépo, por fer 
da d.a Cauchichina, & vae atraucf .. 1 na fronteira dos Tartaros,a que el~es 

. fando · grande efpaço de terra con- d1amáo,'tátas,ou Tanca,s ,(como já 
tra o Oriente, até acabar na prouí~1- dii1emos)com quem continuadamé 
eia Foquiem, que hc a tnal'itima & te tem guerra. Chegado T me Pi- , 
das maes Qrientaes · daquelle . gran~e reza dl:a cidade,já em Ianeiro doan...' 
dtado ?a China. Lei~ando efta fer- no feguinte de quinhentos & v_inte'."' 
rania aparcad~s pera a parte do.Sul, bú, veyo elRey : & primeiro que en-· 
qne he a maritima, eftas prouinci_as~ . rraíie na cidade}.1eteue[e em hú lugar 

_ Canfij,Can~am, Foquiem,, ao modo duas leguoas della, a julgar hum fei-
ciue os montes Pyreneos apartão -a 'to de hum parente feu, o qual tinha 
-1-kfpanha de França. E em ·roda eíl:a amotinado húa prouméia leuaman-· 
ferrania não ha rnaes que dous por- . · dof<: contra el le;& foi condenado ·q 
tos, per que eíl:~s ~prouincias· de bai- morreffe,per efta maneira. Primeiro 
xo fe.cornmumcao com as de-cima, foi enforcado cõ pregão · de ládrão,.1 

~:um d~~~s. pa!fos h~ ~ndc Tho1nc dizendo leuantarfe ,cõ outros ladrões 
- L~ - .. ~w -- - - 1 
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a ~onbar a terra,& defpois queimado á cidade Manquij,andaua efperando 
com pregão de trêdor, porque eíl:e que o ouuiffc · elRey : & quando (e 
crime fe pu~1e com fog~Jpor ~ ão fi .. dRe~ partia . pera Pequij? 1:1~ndou- '\ 
car memçma na terra dos oílos do lhe diz,er que foff e- tras elle, q la o cu. 
clllpado ndte cafo. Acabado dl:e uiria. Fi~ando cHe Tuam Mahamed 
feito,'1 elRey não quiz g.ue fc fezdTe · algús dias ~111 Manquij, teue imd~. 
na .cidade PequiLpor fer cabeça prin ligencia.com o goucrnanor da cida-. 
cipal dJs quinze prooincias que tem, . de : & com peitas alcançou delle q 
por a não macular cõ cafbgo de rál efcre:1eíka elRey todalas más infor 
crirpe entre elles o maes eíl:ranbado: maçoes que elle Tuam Mahamed 
entrou nel la, & qui.z logo e1irender lhe deu de nós,páa que quand~ che. 
no_defpacho <leThome Pirez ,por feré. · gaíle a PeqniJ, foífe . elle lá melhor 
idas cartas dos gouernadores de Cá- ouuiJo, do que at6 então fora,& aC~ 
tam,~ afsi do gouernador da cidade fi foi. Das quaes tartas fuccedeo em 
Manquij, onde elRcy d l:euera. As . clRey entrando na cidade,querer lo-
q~aes cartas eráo de males de nófou- go Caber ao que Tbome·Pirez !a ·:~ 
tros : dizendo q rodo noffo officio mandoulbc: que enrregaffe as cartas 
era ir efpiar as terras com titulo de que leuaua pera elle,& q defpois tbe 
mercadores : & q deípois vin bamos ref ponderia ao maes que diíldfr, &. 

· ás armas, & tomau~rnos qualquer eHas que elle enrregou, foráo ainda 
te(ra onde metia mos hú pê : & gue maes dannofas, q a~ outras. Porque 
cite modo tÍU(}ramos na Indià,& af.. elle leuaua tres cartas, húa d'elRey 
fiem Malaca,por tanto que não cõ- dom ManlJel,o qual efcrc:uia ao mo-
uinba darernnos entrada em p3rte do qne elle,vfaua efcreuer aos Reys 
algúa daquelle Reyno.A caufa de os Gentio.s daquellas partes :.guardan-
gouernadores de· Cantam efcreue-· .do maes algúa p,reminencia áquelle 
rem dtas cartas> foi de algúas coufas Principe, por a grandeza de fcu im .. 
que Simão d' Andrade fez em quan. perio & policia delle. Outra csrra era 
to eíl:eue a ilha Tamou,fazendo feu de Fernão Perez d' Andrade : & db 
cõaiercio,como veremos; & també · e[cre~eo elle ta~bem conforme a 
de hú embaixador chamado Tuam iníl:ro9ão .que leuaua d'elRey dom 
Mahama:d:,que elRey de Bintam que. Manuel, fobre a ida daquelle em .. 
fora de Malaca, mandára .diante de baixador, a qual elle mandou trefla .. 
Thome Pirez, qoeixandofe a elRfy dar em linguados Chijs, pera logo 
da China como lhe tínhamos to- fe achar quem a ldré. Cuja Cubíl:an-
mado o feu Reyno, pedindolhe.que eia os trdladadores mudarão quaú 
o mandaífe focorrer, pois era feu vaf- toda ,por imitJrern o modo g fe recrt 
fali o,& tinha recebido o feu fello ,em de falar ao feu Prin~ipe, [cm Fernão 
final d~ obediencia. O qual ernbai- . Perez o (aber. Dizédo nel}a, que el-
. ~~d~r qua~do T~om~ Pirez chegou k: capitão môr do Rey ~os Frangues 

· · ~orne 
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(-nortie pêt qlie 110~ i~-omeao áquel-- de Deós,& fenhor do mundo.~ 
ks Oriemaes)chegára águella cidade a outra que elles trdladaráo, poíl:o 

/ cantam cõ bú embaix1dor: o qual que ell~ dizia ourras palauras, fora a 
:úra elle filho de Deos & fenhor do fua .neíladaÇão- com aqllellas cotn 
mundo, pedindo o feu fdlo pera o ·_que fe fala á pt:_!foa do filho de Deos, 
Rey dos .Frangues, porqm: qlleria fer & não como os Frangt1es. falau ão ~ 
feu vaílallo , & leuar mercadorias & quanto á dos regedores de Can-
poas & ricas p~ra b [eu Reyno. Eíl:e . tarn, não fabião corno a elles efcre .. · 
fello q aquelle emperador dá a todo- uerão. Fmalmente, com a differen ... · 
lqs Rc:ys & Principes,g [e fazem feus - ça deíl:as cartas,& más inforn1ações 
\;aífallos,he.da foa diuifa: & com d- das fegundas, que forão ( co1no dif ... 
]a [e a'Íllt~ão· ell~s em toda las cartas & [~mos) primeiro lidas : foi a!Tentado 
efcritturas, por demo'fhaçáo de fe- entre aqudles do .confelho d'dReY:11 / 

rein feus fubditos. A terceira carta q que aquel·la cmb<lixada era falfa~& q 
macs leuaua Thome Pirez; era dos Thome Pirez 1a a cf pi.:tr .a terra. E o 
gouernador_e~ de Ca~1ram: 8f com~ ped~r dacafa etn Cant~m, era pera 

91.10 tempo que a der~o,t~fbuao mui- . dab1 começarmos a fazer gm:rra;co .. 
tos contentes de nós por.que fo~ mo coíl:omauamos nas outras par .. · 
ante que tomaíJe.m ~fcandalo do q tes na ln dia,& que bem fe moíl:raua 
íe fez em quanto Simão d' Andrade fer a[si: porque quando ali ve.y6 o 
cfieue nacilha. 'ia quati conforni.e á primeiro capitão, que leixára aqud-:: 
, ele ~ernão Perez que os linguas tre[- . le ·embaixador, no tempo que dl:c~· 
ladarâo. E dizia maes ·eHacarta que uera 'na ilha Tamou ~a~endo merca-' 
pediàmos caía.na cid.ade de Cantam doria, dJe mandára hu1:n feu uauio. 
pera ter ali feitoria: &_roaes··que era- defçobrir a terra, & cofia do Chin-· 
mos gente má deccmtentar,& mui- cheo. Leuadoante c:lRey cík parecer 
to fumi;la em coufas. de honra, & & voto de feus officiaes, _a que .per-
que {e dizia ,termos tom~do Malaca tenci_a o de(pacho daquellas co~[ai;;a· 
ao Rey dell~. Viíl:as eíl:as cartas t10 primeira. gue mandou. ante-q fede .... 
confelho d'cl~ey quão diíferenres terniina!Te no que deuia fazera Tho-· 
cráo : foráo chamados .·os Hnguas,& · ·me Pirez, foi mandar que elle não 
perguntados cadahú ppr íi,como di. foíle maes ao Paço a lhe fazer obe...' 
·zia a carta que clles trdladaráo -cou- . diencia. E pera f e faber o inodo quit 
fa .táo differente do que dizia a do efie Príncipe té de receber.os embai- · 
Rey dos Frangues. Refponderão., xadotes que vem a elle : diremo~ o 
qu~ clles não virão a carta _do Rey. que fez ao no~o,& afsi a outros que . 
,dos Frangues : porque o feu embai- def pois ddle vierão. · A hum dos. 
xador que ali vipha,lhe d~!fera .que. la Tarraros com q.tinha guerra, & afsi . 
cerra_da,&.náo fe podia abrir,porque a outros Reys vizinhos que auia mi~' 
fc ~~1~ afs1 de dar na mão do filho · il:er'pcra feus ncg~.ç~os,, ~?J:~obr~dc,c-· : 
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bidos com hoü~a: indo por elles ao rimonias. O qÚal inefire em bú cer~ 
caminho no dia da entrada onde d- to lugar lcuando o embaixador p~la 
Rey dbna, algús dos principaes fe- - máo /i fazia poer os giolhos em Çer- ·~ 
nhores ao modo q {e cá vfa entre nós. ra, & as m-ão ~ leuantadas juntas,,co. 
E a outros embaixadotes de Reys &.. mo" quando louuamos a Deos: & 
Principcs, que

1 

lhe tinháo dadp fua def pois debruçaua a face no chão,in, 
obe<liq1cia, ou erão de p,artes remo- .clinando a vifta contra húa parede 
tas,& de gue elRey tinha poucá no~ das cafas dos Paços, onde : lhe dizia 
ticia ; não lhe fezeráo recebimento eíl:e meíl:re q dbua dRey). Leuanra. 
algum. Porém defpois que entrarão· do Q embaixador,a tantos paíTos tor. 
na cidade onde elRey dhua, & per·, naua maes a diante outra vez á mef. 
as cartas que leuauáo,& informaçá'o ma reuerencia, &· não fe c.hegan.do 
de peffo~is que mandou faber ddles ~naes,comra a parede fazia dla ado. 
a que viLThão ante que fo{[em a elle, ração crnco vezes:~ dali per-.a mef-

. foube ferem íeus requirimentos cou- mo modo· vindo recuando romana 
fade [eu cont"nramcnro: enráo fo_ fazer outras cinco,até í~ tornar a on. 
ráo leu:ado_s ao Paço ~om ·algum . de começou ~ primeira, & ali era ef... , 
n1odo de h,onra. E ague os noífos pe·dido q fe foffe pera foacafa,& ifio 
virão fazer_ a algús deíl:es, foi eH:a . chamauáo dles ir ver elRey. E guã-
(á qual o·noífo en1baixador não che do era no tempo ·que lhe dau~o li-
gou polo 'que logo veremos ) . Def· cença que podia falar cm o negocia 
pois q farão ªP'?ufentados, não pb- a que era enuiado: então na derra-

, dião ir ao Paço fenão quando lhe deira 'a9oração eíl:aua afsi em gio .... 
era concedido : & iíl:o tanto por frr Ihos,até q vinha hum homé á ma-

,• cofl:ume daquelles príncipes náo ir neira de fecretario, que recebia per 
a elle peaoa efl:rangeira fenão per efcritto . tudo o q dizia, & d pedia.o 
fua-licença, po.r mageíl:ade foa, co-· que fe foíle, dizendo-:· que fe daria 
mo por razão dt; querer que feja em razão daq_uelle [eu requirimento ao 
hora eleita pe.r Afirologia, pera que fe nhor d~ mundo. Eíl:a,ida ao Paço 
os negocios fejáo en1 feu contet.1ta- . d'elRey que Thome Pirez nofloem-. 
~e.mo & proueito, & , as . mae~ das · baixador ouuera de fazer,lhe não foi 
Nczes faé aos quinze d~as da lúa. E concedida : por , r~záo das cartas, 
quando efl:e embaixador i'a, era a pê que diíiemos que derá6 má opinião 
ou em cima d·e hum rócim com ca.- " de nós, & que elle Thome Pirez era 
breíl:o de pal_ha por humilqade: & enuiado maes a efpiar a .terra, que a 
tanto que: chegaua em hú grande ter- . outro fim. Succedeo que neíl:es dias 
-reiro ante as caías d'elRey, ali eíl:a"ua em que Thóme Pirez· efiaua efp~
quedo até que vinha a elle hutn ho- rando o qu~ far_iáo d~lle,fegundo lhe 
mem ao,modo .. que fe coil:uma em as linguas diziáo: adoeceo elRey, 
~~ma ~n~c o Papa ~~:ih~ ~~s ce: · ~foi de t~l enfcrmida~e, que dahi a 
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rres me(es fnorreo ,de 1pJneira que te taífe ein frn Rey110. E quando viert'e 
jnt~~t~uc o feu ddpacho outro ran- recado q não gucriamos dcfiíl:it dé 
f to tempo. Finalrnente,_dandofe cõi:: Nblaca•, em tal cafo o noffo embai~ 

ao Rey nouo daquelk cafo, pol1o q :xador foffe julgado pet jníl:íça, fe ... 
a voz dos fcus officiaes, per que paf- , gundo as leis do feu Reyno: pois té ... 
fauáoaqucllas co.nGs, era qoe Tho- do offendido a elRey de Malaca fet:t 
me Pircz & quantos com elle farão,, va ffallo; não lbe quqiáo fozer reíl:i-
morrdfem como efpias,diífe:que ou cuição do que lhe tinbão tomado. 
foffe verdadeira ou. falfa fua cmbai~ E quant~ as outras coufas que maeg. 
xada, baíl:aua pera lhe não fer.feito , fe diziáo de nós,ba.flaua [ermos gen-.. 
mal em fuas peífoas, entrarem l)Q- ce efl:rangeira, que não fabiamos os 
qudle }(eyn.o com titulo de emba~- coíl:umes da terra: qué as gfaes deH:a 
:xada. ~· v1íl:o o que feddles d1z1a qualidade em quanto faziáo as cou-
~1as fegundas cartas, & ·afsi o q con- fas per inorancia, não deuião [er pu-. 
rra elles regL1cria o embaixador d'el- nidas, ícnão auifadas do que deuiáo 
Rey de Malaca, qnc ali andaua, pois fazer. Dado eil:e de(pacho, Thome: 
era teu vaíl:iilo,aq~~ deuia fauorecer: Pircz. foi trazido per guia até Can ... 
d lc ;mia por bem qoe o noffo em- taro ~no qual caminho pos quatro. 
baixador ft tornaffea Cantam com mefes & meyo de tempo. E pera q 
o prefente que lenaua, & os gouer- _ fe veja fe o de(pacho que eH:e 1~ouo 
·nadores o reueflem em cuíl:odia,cm Rey deu, foi juíl:o ou não fegundo. 
<tuanto' foffem cartas ao.capitão uo[.. o que fe dizia de n6s ·: neíl:e feguin~ 
fo, que dhua em Malaca, & ao_ que ~e capitulo efcreuemos parte das coa 
dl:aua na India, & a(si ao feu Rey q fos, de que ellc teue infonnaç~o, 
defpejaffem Malaca ao Rey,q lança- termos nós feito no porto de Ta~ 
rão fora della, por fer fou vaífallo. E rnou,as quaes eráo verdade. E fegú-
~ cn1 quanto não vieífo dl.e recado, do aquelle principe .cuida de íi, que 
coufa noífa náo foífe recebida, nem he fenhor do mundo~& q todos lhe 
recolhida em porto algum de feu · hão de obedecer,& be ciofo de gen-
~eyno : pois era mos gente · tão pre- te eíl:rangeira enrrar no feu Reyno:. 
judicial. E vindo recado como Ma- efras verdades baíl:auão pera o que 
laca era entregue aq Rey de\la, q en- fez cõ Thome Pirez. ~nto inaes • 
tão o noffo embaixador foílc folco ter cartas dos gouernadores de Can. 
cõ foa geme, & ef pedido [em efcan- ram, que diz ião . roubarm~s os na-
da lo: 

1
mandandolhe <1.náo.foífemo~ uios de cíl:rangeiros, qu~ chegau~~ 

maes.aquellas partes, iendo certos q ao porto de Tarnoo, & que lhe na~· 
fc 1~ foíle nauio algum noífo,que fe- queria leixar fazer fuas mercadorias, 
riamos trattados 1como imigos por nem pacrar direitos .das foas : & que ) • , . b 
quanto., dle nã9 auia por bem que bum foão homem' principal offici~ 
.gente tao reuolc.ofa & cobicofa tra- al f cu do arrecadar os .raes direitos, -·· - ··-- -. ---- -· - ~ - - __ .., -- -· ----- ---· ind~ 

- ...... 

' . 



.-

indo falar ao capitáo noffo fobre a-
quelle cafo, elle o mandára trattar 
mui mal. Finalmeme,dizião q com-
prauatnos moços· & moças .fona-
<fas filhos qe pe!foas b~:mraJás,& qué 

·os comi~rnos a(fados: as qu:les cou~ 
fas dks criáo ferem afsi, porque de 
gente que nunca.teueráo noticia, ,& 
eram os terror & medo a todo aquel-

. le Orieme,não er muiro crer[e que 
fazíamos eflas coufas, porque ourro 
tanto cremos hos delles,& de outras 
nações tão remoras,& de que remos 
pouca noticia. 

C A P I TV LO II. . 

$' Vt> que Simão d' Andrade 
fez. ern quanto efteue no porto 
'de Tamou da Chin.tit,por onde 

/ . ouue .ci::1ufa do aleuantamen-
to4i11quel/aspartes cÕtra nós: 
f5 dosmalesqueosnojfas paf 
fauão nefte tempo, f5 defPois 
.que CJ!uarte [oelho pelejot-S cÕ 

' os capitães.dos (hijs. 

· j Imão d'Andrade ' ! canto <]Ue chegou 
~~11, á ilh~· d~ Tamou, 
\~ a pnmeira · couía 

~~~~~~~li em q~e entendeo, 
- ---- como quem ef pe-

raua fazer feu cómercio de vagar: foi 
fazer ~m terra húa força de pedra & . 
madeira, com foa arcelbaria p oíl:a· 
nos lugares p_er onde o podiáo offé-
der: por ter fobido qordinariame1ite 
fcmpre acodião ali n1uitos coífairos 
._ - - -- -- -- -~ _,, -- -

a roubar os nauegante;s: & ás vezes 
vinhão tantos & tão poderofos, q as . 

. arm,adas q e!Rey da China mandaua ·~ 
<indar naquella paragem,muiras ve-
zes fe acolhiáo a boas abrigadas fem 
oufar de os cometer. Fez maes, que 
defronte em bú ilheo mandou fazer 
húa forca;dizendo fer pera qualqu~r ' 
dos noílos que fezeffem algõ infu!to, 
porque viíTem· os C:hijs éj' caíl:igo fe 
daua aos que faziáo algum m\.ll OLI 

danno: : 11a qual forca ella mandou 
cnforcàr hú homem do mar por hú 
delitto que fez,cõ pr~gão & tanta ce. 

· rimonia, como [e fora dentro ndl:e 
Reyno. Porq· Simão d' Andrade ç0. 

mo era caualleiro de foa.peffoa mui 
pompofo,gloriofo,& gaíl:ador,todas 
fuas obras erão cõ gran~k mJgdb. 
de : & tanta, qlle elle foi o primeiro 
homem que mandou enfinar Indios 
a tanger cbaramellas,& íeruirfe com 
dlas. O.qual modo de~juíhça os de 
Can_tam ouuerão POI grande folrnra 
nofla, & defacaran<ehto á petfoado 
feo Rey: & àÍsi ter feira cafa forte có 
artelbaria,como quem c.1ueiia tomar 
poffe na terrl,frm pera iíTo ter licéça 

"d'elRey. Aconte(;;eo rambem 9 em 
quanto elle ali dl:eue, vkráo algúas 
naos dos Reyuo5 d.e Siáo,de Cambo-
ja,Paran~,& de ou-tras partes,q coíl:u 
mauão vir fazer ali fuas mercadorias: 
aos quaes Simão d' Andrade nio cõ-
fentia venderem primeiro q elle,pela· 
prematica da re.rra,que· era o primei· 
ro junco g chegaífc áquelle porto, . 
ficaua capitão dos outros g defpois 
vie íf em,& elle fard,primeiró foa car ~ 
ga que · .~s º?t!~s,,_ ~ per eilc modg 

os 
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. os fe~Lídos com os terceiros : o gual. 
c~fo pelo modo corn guc [e fez, foi 

' caufa. de grande dcandalo. E o q~e 
maes indinoo aos.moradores de Ca-, 
ratn,foi que de[pachado·die,,& vin. 
qo pera a India onde cheg'?\1 a Co~ 
chiJ a tempo q Diogo Lopez de Se-
queira dlaua fobre a cid-ade. Dio.: a-
cbarãofe menos de Canta1n mmros 
moços & moças filhos ~e géte hoa-
rada, os quaes Simão d'.Andrade & 
os de fua armada comprauáo~ .~ão 
lhe parecendo gue offendião ni!fo á 
cidàde. Porque fabiáo q gêr.almcm:e 
em tqdas aqudlas partes Ori.cnraes 
coíl:umauáo os paes & mães vende- . 
remos 6.lbos,& os dão em.pag;rné-
to óll penhor: pareceolhe que aguel-
)es que lhe ·vierão vender) eráo ddb 
qualidade & não forrados per la-
droes,como eráo os q ouue. E poílo 
~ por lei da terra iíl:o afsi r~ja,guan
do algúa pe!foa quer vender filho, 
ha de vir ao juiz denunciar foa necef. 
tidade : & fe he tal gue a· não póde 
fuprir outro modo, então vfaõ delta 
cerimon1a. O efcriuão de a.nt~ o juiz 
faz . húa e arca de venda em nome do 
pae & da máem que véde1n o filho, 
onde cadahum delles (e o outro he 
falc:cido,afsina éj fe faõ viuos,ambos 
hão de cõcorrer i1eH:e confentiméto 
àa venda. E por final da e[crittura, o 
e[c~iqão faz o íeu ordinario,& Q pae 
do moço borra a palma da mio di-
reita com tinta " groffa á maneira da 
<]Úe vfaõ os im preífores acerca de 
nôs}a qual põem fobrc ·a carra)mpri-
mindo toda a fign,.a da mão, & ou-
tro tanto faz coiú a pia~~~ 9? pê d~~ 

réito, & a tnãem v(a de outra tál te~ 
rimonia:no Em da qu.11-;ambós tarí-. 
to bum co,rno outro recebem feu di-
nheirojcntregando o filho. E o ácrê .. 

' dqt per [emdhante 111odo leuándo 
feu· deuedor ajuizo, ellc afEna a e[.-
crittura como fo d~ por cattiu9 por 
tanto 4 deue, ou fc; he pdfoa que fe 
vendc-,,a íi mefinm declarando ·a cõ ... 
tia com paLlto de tornar á fu~ liber;. 
dade,dàndo a fom mà q deu e, ou re-
ctbe. Vfaõ dcíl:e· modo de frnal ndlo-
cafo de [e vende'r, por fer natural da 
pdfoa,& m_aes certo & verdadeiro q 
os arrificiacs,gue fe póqem falfificar: 
porque não poffaõ as partes vendí-
pas ou que [e vendem, allegat fo!li. 
d,nàe. Sobre e!las ca.ufas q erão paf ... 
fadas entre os noílos, as quaes feze ... 
ráo gr~mde efcandalo na terra : ÍUG~ 
cedeo a·morte d'elRev, como diffe. .. 

J ' 

mos. E també f~ccedeo éhegar no' 
- porto de ~ Tamou húa· nao, éj parrio 
defle Réyno,a gual era de dõ Nuno 
Manuel almotace mór: quem el .. ' 
Rey dom Manuel deu licença 4 p~
ddle armar pera aquellas partes, de q 
·era capitão Diogo Caluo. Em c0IJ1- . 
panhia dID quaI,de Malaca farão ou-· 
rros nauios : os. quaes por; iren,i fá 
tarde,n~o [e poderão defpa,chat pera 
fe partir em· compan-hia de SimáG> 
d' Andrade, nem menos o junco de:, 
Iorge Aluarez,por auer miCEercorre-
gimenro. E con10 per ordcnan.~a da 
Chiha,tanto 9 morre o Rey, nenhú . · 
efirangeiro póde ~fi~t na rerr~, nem 
menos em algum porto fob pena 
de ·ll;lone : vinda a noua, foi Dipgo 
Caluo & os outro~ J."equiridos que (t; 

· - · · par ci!._f enl 



p-attiífem dali ; ô qne elle; não qui~ 
ferão fazer, ante fc poferao em de-
fenfaõ. E a caufa ddta prematica foi, . 
porqi..ie tinha aconrecido muitas ve-
z-és faquearem os natut::ic:s qa terra 
fuas proprias cidades com fauor das 

' na:-os, & naui.os que dlauâo no por-
to,& defpois diziáo que os eíl:rangeí-
ros o f~ziáo : ·d~s quaes iníuitos por· 
os l1Jturacs não terem· que allegar, 
proccdeo fozer hum ~ey eíl:a orde~ 
nança. Diogo Caluo,Iorge Aluarez, 
& os outros que com ellcs dl:auão, 
não o qui[erão fazer, por não terem· 
feiro Cua mercadori:i : de que fucce~ -
deo pren_derem v àfco Caluo irmão 
de Dioao Caluo, & algús homés c0. 
elle,gu~ andauáo em Cantam. E"fo~· 
rão tambem tomados dous nauios 
que ali vieráo ter, hum 9e Patane· 
& our.ro de Siá?: em que i:áo algús 
i1oíTos, que andauáo nelles ganhan-. 
do fua vida, & vieráó cair em laços· 
de morte,porque boje hum & á ma-
1ihaá outto, tomarão . todos cres. E 
-a~ principaes. peífoas ~elles eráo Bar-. 
i;holom~u Soarez, Lopo de Goes, 
Va(co Aluarez, & hum clerigo per 
fobrenóme Mergulháo,1que morreo 
tm hum ddles pelejando : & os ou-

. tros farão leuados prefos. E como 
os gouernadores & officiaes de Can-
tam começarão goftar deíle roubo, 
fauoreci~os d0 tempo & defobedi-
cncia noífa, & . principalmente por 
terem noua quão mal fora_ recebido 

·_ Thome P~rez na corte d'elRey: me-
terão todo feu poder per_a tomar e-
fl:a nao, & fette ou oito juncos, que 
~I~ cfl:~uão n~g-~s: ~~~a o qu~l fei~o 

N·"'---~----

fezerão búa ármada de muitas velas 
que os tinha quaíi cercados : def pois 
de os rerem cometidos algóas vezes ~ ~ 
no porto onde dlauão, fom oufa-
rem abalwar com elles. Eíl:ando os 
noffos no gual trabalho & perigo, 
em vinte & ferre de Iunh_o de qui-
nhenro~ & vinte hum : chegou Du-

. arte Codbo em hum JUnco feu bé' 
apercebido, & com clle o.urro dos · 
moradores de Malaca._ O qual tanto 
que foube dos noílos o eftado da ter. 1 
n, & como o Irá0 que era capiráo 1 

môr do. mar, os comer era já per ve- 1 
zes·quiferafe logo tornar a Cair : mas 1 
vendo que os no!Ios não eíl:auão a- / 
percebidos pera iffo, polos ajudar a 1 
faluar ficou com elles. E principal- 1 
mente ·por amor de Iorg~ Afaarez, / 
q era grande feu amigo,o qual eH:aua 

1 ·cão enfermo, que da chegada delle 1 
Duarte Coelho a onze dias-faleceo: j 
& foi eu~errado ao pê de hum pa-
drão de pedra com as armas deíle 1 
Reyno,que elle mefmo Iorge Alua- J 

rez ali pofera hum :inno anre que 1 
Raphad Percíl:rello foífe áquellas. 1 
partes : no qual anno que ali eíl:eue, 1 

. elle tinha enterrado hum feu filho, l 
que lhe faleceo. E peró' que aquella J 

região de idolatria coma o fru corpo,, ] 
pois por honr~ de foa patria em os 1 
fij5i da terra pos aquelle padrão de 1 
feus defcobrirnentos: não comerá a 1 
memoria de fua fepnltura em quân- ] 
to eíl:a noíla e[C,rittur~.durar. O Itáo 1 

capitão_ mór do mar, tanto que fou~ 1 
bc que eráo entrados éíl:es dous na.. 1 

uios,por.vir já comdobradafor~ade 1 
.at§ ~in~9e1,na !e!as,_ f~n,do asnoffas 

cinco, 
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cinco~ i:res qüe ellrnão d'antes' & 
duas que trouxera Duarte Coelho: 

!-da foa chegada a dous dias veyo fo_ 
b.re ~lles. Duarte Coelho vendo o . 
grande perigo erri que e~aoâo,man
doulbe hum recado,pedmdolbe que -
0uueífe por bem não aue~ _maes rÕ-
piment? de guerra,& o paílado ~e re-
. medeaíle com paz,& foffem amigos: 
& outras pala~ras que aeroueitarão 
~ão pouco, que veyo logo Cobre os 
noífos. Mas aprouue a Deos que f e 
ouueráo com elle de maneira,que [e 
apartou hem efcalaurado da çoífa 
artelharia,com morte de muita gen-
re,que foi cauíàque o com-eriá pou-
cas vezes: fômeme dl:aua fobre elles 
~~ 1;1od~ de .cerco, por fer l ogar tâo 
dheiw,éí maes fe ajudauáo as noffas 
cinco,,velas dç)les ~ que o gran,de nu-
mero das fuas della.s, p6ncipalmen-
te por a melhor artel~ar~a éj tinháo. 
E auendo quarenta dias que dbuáo 
nefte trabalho : fobreueyo ·Ambro-
tio do Rego com hum uauio, & cõ 
dle outro junco dos moradores de 
Malaca. E a caufa de elle Ambrofio 
do Rego não fer vifto da ~rmada do 
Iráo:foi porque ao tempo da foa en- _ 
traqa no porto,dl:aua o Itáo etn húa 
-ba'ia tres leguoas donde os no!Ios 
~ftaoáo, enterrando hús poúco-s de 
mortos que .lhe elles matarão auia 
!tres dias e,m húa peleja que rc:t:iera 

-'con) elle. Duarte .Coelho, DiogQ 
Caluo, & Ambroíio do Rego, ven-
do[e cercados ·, & que lhe conuinlu. 
iper qualquer .n;iodo fairemfe dali, & 
~ue Iorg~ Aluarez era falecido, & q 
"11º (~u ju1~~~ aL1~à po~ça_ ge~1te,, pc;i.r _ 

ter já perdida alg~a, & outra lhe fer 
prefa logo no principio daqudle ró-: 
pimento 1 C]Uan d.o roma.ráo os ;un ... 
cos~ & ,gue nos outros que ali dla- . 
uão,nenbu tn p:iífoua de oiro bom és 
Porrngoefes, & toda a maes gente 
e.rãa efcrauosJ que mareauáo os nà ... 
ui os : . ordenarão de recol ber , tudo 
em o.s feus rres nauios, & , cometer a. 
faida, como fczerá-o d.e Hoite. Peró 
co1no o Itáo rinba vigia Cobre elles:; 
ao outro dia pela uutµbaá o~ foi co ".' 
meter, & , ouue nefte cometimento 
húa frm elbança do inferno entre fo_ 
go & fomo:porgne abalr9arem n.ão 

·çoouinha aos noffos, por náo .aue-
rem miíl:cr tnaes que -carpinho-def-
pejado pera ilia viagem, n.em elle_~ 
ouf.aoáo de o fazer, por quão queiJ' 
mados já _anda.uão cldte çometimé: 
to. Duarte Coelho fobre quem en;-
táo pendia a ordem daq1:1elle nego-; 
cio,alem de fer caualleiro de fua pef-
foa)era homem mui catholico & d~
uoro de noí{a Senhora, & por dle 
cometimento dós imigos fer a oirq 
de Settcmbro do anno de quia h.en.:. 
rps & vÜitchum,éj eraafeHadonaf-
cimento de noffa Senhora: encorne; 
don a rodos que tomaffem o feu ap .. 
pellido,porql1e com q feu nomq el-
le efperaua que os (alua(i;3.-. , E com'? 
ellá coíl:nrh~ acodir áquelfrs que.a 
çhai:não em raes ~iecefsidade.l>,ácodi9 
ç~m h&a crouoada~ · que-pS'ré.l n6s foi. 

. a popa,& aos iniigos caüfa de fe.d:er,-
ram arem & peràerem algús: com q 
D.uarce Çoelho ~ feus companhe.i,-
ros vierão ter a Malaca- na .fim de ·- -. l 

Qu~ubro. d o .a.nnq dç vil1t~hup}Qll:-
V âe 



(])~i 'Terce-ira Decada 
de dle em louuor de no11°a Senhora 
fundou búa caía no outeiro)que e{H_ 
fobre a fo realeza, que {e ora chama 
noíla S e-nbo~a) por memoria deíl:e 
milagre, q fez por elles. E porque o 

I l d l I' . Irao a em as percas . que a atues n-
nha 1ecebido dos trnffos, naquell-e 
dia não fômcnre recebeõ -outra da 
gente morta, _& nauios perdidos da 
roi:menta,mas ainda fe:: ouue par i~l
juriado de lhe afsi efcaparenY:·forão 
te>das dlas coufas cauta de indinaré 
rnaes a·dlc, & aos gouernadores de 
Cantam. De maneira que chegando 
ibome PirêZ ndb conjunção com 
o defpacbo que diífrmos : foi lo&o 

·prelo,& roda a foa gente. E não ío-
inenrc dle,n1as quarr~ ou cinco jú-
cos,gue defpois da partida de ·Duar-
te Coélho vieráo ter ao porco de Ta-
mou : farão roubados, & a gente 
n1orta ~outra prcfa, delles erão de 
Patat~e & os outros de Sião, por iré 
nelles algús Porrnguefes. E fegundo 
duas cartas q os noff os dahi a d.ous 
ou tres :rnnos ouueráo deíl:es dous 
homés, Vafco Caluo'irmão de Dia~ 
go Caluo;& Chriíl:ouá<;> Vieira, que 
eíl:auáo prefos em Cant_àm: era cou-
fa pi~dofa ouuir os martyrios que _ 
paffaráo,& os roubos que os gouer-
nadores fezerão cm nauios de d.lran 

1 

geiro~, tudo. com achaque que leua-:-
uáo Portuguefes. Aré que de cá foi 
Martim Affonfo de Mello,que com 
fua chc:gadà lá ( como a diante v~re
mos) aóbarão de matar algús dos 
noffos, q ficauão : & Thorne Pir~z 
morreo em húa cadea, & o prefente 
~u~ leuou.Jfoiroubado. E a elle.J fe-: 

. - -- . - ~- ---- - · ·-"' 

• 

/ 

gundo diziáo ~s cartas dos prefosJoi 
cornada eíl:a fazenda, vinte quimaes 
de ruibarbo, mil & fei[centas pe)aS ' 
de damaíco, cetim, & outro genero 
de feda 'recicla de que elles vfaõ : & 
·maes de quatro mil lé~óes de feda, a 
guc elles chamá9 X6pas,& de ouro 
oiteti ta taes , cadahum dos quaes re. 
duzidos aos taes de Malaca , val húa · 
onça tres oirau~s & mey~das noílas. 
E maes tres arrobas d~ almifcre em 
pô,& tres mil & tantos papos delle, 
& quatro mil & quinhentos taes de 
prata por laurar : & muiras peças ri. 
cas daqucllas partes de grande efü-
tba ,com outra mui ta fazenda da que 
leuara dá India, a qual até então ti .. 
nha por empregar. , . . 

CAP ITVLO lIIJ 

f ( omo 'Diogo Lo-pe{ de S equel 
raeflandoem OrmHz. arequi 
rimen to J• e/ Rey· mt1ndouA n~ 
tonio (orrea à ilha :Baharem 
fo6re dRey .Mocrím,q eftaua 
.Pl.leu;tnf ado ·contra Q, mi~ z., ~ 

~ f ~~ · : 1~; ~; Ma fegunda Decada; 
~. ~ ) 1~ ·k~.·-;h falando na linb.agem 
~~ ~ . 'ri; dos Rcys. ~e-- 01 mu~,, 
IJ0' ! i:J; · ~í l & focced1mem de bus 
____ -.if'E · _..:: a outros : efcreuemos 
como p-olaajuda que Atj_oát Rey de 
Lafah deu a Sargol pera, elle reinat· · 
em Ormuz,ouue cçmtratto entre e\. 
les, per o qual Sargol de~ a Atjcát a 
ilha Babarem & Catife na terra da 
Ar~b~a,que c~á~ f~~~~ ~ar~ol def poi~ 

_qu~ 
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que fe vio pacifico Rey ddle Reyno 

. Onnuz,como aqud!as du ;:s peças q 
, dell a Arj oát eráo as mdhores em 

· ren·dimento de gnanras tinha, arre-
pendeo[e. E não lbe f~l.ecrendo r~: 
zóes pera as tomar a At)oat, que Jª 
eftaua em po1fe dellas : r:nandou a 
Raez ·Nordim feu gouernador do 
Reyno Cobre ellas,& porque daquel~ 
Ia vez lhe foráo defendidas,feita ou-. 
tra mayor armada~ dRey Sargol em 
pdfoa foi nella, & as tomou. Final-
mente, ficou daqui ateada búa gucr- . 
rn entre elles Cobre eHa propçiedácle, 
que ora a p~ff~1'ia blln;, or_a outro: 
de maneira q jade cantados d::iquel-
la demanda,ouuc entre ellcs coo cer-
to: que elRey de Lafah hcaffe com 
a propriedade, & foffe obrigado pa-
gar.de pareas a elRey de Ormuz bú 
tamo. A continuaçáp do qual paga* 
mento dtirou ~r muitos annos,até 
q coma do per nós o Reyno de Or-
muz,elRey de Lafab fe leuanrou cõ 
as pareas : com que obrigou a elRey 
Ceifodim q então reinaua,ir fobre el-
1{'. E ef\:a ida era em teín po q Diogo 
Fernandez de Beja per mandado de 
Affonfo d' Alboquerq foi bufcar as 
pareas a Ormuz( como atras efcreue-
mos ) &, por efia càufa o não achou 
em Ormuz ; & Raez Nordim go-
uernador do Reyno lhas entregou, 
.reinand~ em Lafah hú Rey per no-
' ·me Mocrim,filho de Zam.el & neto 
de Atjoát, dõde vinha efta aução de · 
Baha.rem pelo contratto que fezera 
-.com Sargol(como.diífemos). O qual 
Mocrim, ale~ de não querer pagar 
as pareas a elRey de Oi:muz : não 

. - __. ---·--- - -

-
confentla que Ra~z X:lráfo gunil 
d'elRey ·& goucmador do Reyno 
Orrnnz,arrecadaíle as rendas éj tinha 
n_a ilh.1 Babarem de feu patrimonio, 
que lhe irnportauáo mJes de cinco 
mil xarafijs. E dbndo ivlocrim 
ndla cõrnmacia, & dõ Garcia Cou. 
tinho capitão da fortaleza g tínha-
mos erú Ormuz , pedindo elle as-· 
pareas a elRey Tonrnxá, que enráo 
reinaua:daualbe por efcufa a i"ebeliáo 
ddte Mocrim,& asarmadasql..\ecõ- _ 
tra elle fezera até ir lá ~m.[ua peffoa, 
como dle Cabia, em que tinha feito 
grandes detpef.is. E pois dRey de 
PortugJl era tenhor daguelle lZeyno, 
& elle era obrigado a o c:mparar & 
defender,& t1ão-cõfentir ferem fel'.ls 
tributos & rendimétos roubados. & 
reridos per alguem : 1 be pedia que: 
n1andaífe dar gente & nauios pera 
,em companhia de húa fua armada · 

· irem tomar Baharem & Catife.Porq 
\llem de Mocrim negar as p•as que 
lhe deuia, nouamet)te co.meçaua in-
tentar húa couf~,que fe fo(fe auant~, 
feria oppreíTaõ pera Ormu~,a qual já 
fentia.E o negocio era, gue Mocrítn 
tinha feiro algús na ui os de remo per · 
indufl:ria de algüs Turcos, que pera 
iffo rinh~ : com os quaes começaua 
roubar algús nauios, que 'iáó ~ vi-
nhão de Bafçora pera Ormuz, da, 
qual foltura podia def pois tomar tá- . 
ta licença, que occupaffe todo aquel .. 
le eftreiro com nauios. D01n Gar-. 
eia rendo já

1
informação dcH:e nego-

cio,& védo ~orno elRey de Ormuz. 
desfalecia na-paga das pareas,que ca .. 
da ~~~no~r~ obrigado p.agar,porcíl:a..: ' 

.. V .z. -& 
....._ - ~ 

• 



'Da Ttrceir it, Década 
& outras rendas das terras firmes lbe .eráo hon1és fidalgos, &-caualleiros, 
não acodiretn : ordenou de lhe dar àiados' d'elRey : & parte da omr~ 

·a ajuda que a di~nte veremos, qu~ . geme era de bêíléiros~ & efpingar- ' 
feA pouco ou nada, com goe Mo- '<kiros> & os illé~es de efpada & lan. 
crim ficoü com mJyor Ol1Gdia. Em , ça. Partido Antonio Correa ª. quin;. 
tianto, que qualido Diogo Lopez ze de Iunho via deBaharem cõ bom 
de Sequeir~ chegou a Ormuz, onde tempo, aos dous dias faltou c~m· el. 
foi ter a quinze dias de Nbyo de le vento ráo furiofo & comrano, 
quinhentos & vintehl1'm, c!dpois éj que lhe erpalhóu toda a armada: de 
[e panio de Dio (como a w1s fica) maneira que aos vinte & hu_m dias 
quereudé> elle pór os officiaes Portu- elle fe achou fômentc com loão 
guefes na alfandega, & ordenar ou- Pereira, toda a' outra frora correo a 
tras coufas. que elRey dom !\1.;inud diuerfas p~r,tes; E.quando çlle fede-
mandaua ·gue feze11e (como a diante terminou (como a diante veremos) 
eCcreuemos : ) húa das coufas prin- fair em terra, que foi a vinrefette de 

. cipaes.com que lhe dauáo no roího . ·rulbo., húa das· fuHas era· arribada a 
pera náo poder pagar eíl:as pareas, Ormuz,~ a outra cbegou(como di. 
era o leuantamento deíl:e Mócrim. zem ) ao acar das feridas, porque a~ 
Dos quaes queixumes forçado elle ouue ahi boas ndte cafo: & das ter. 

- Diogo Lopez ent~ndeo logo em rc- radas de XJrafo falecerão muicas. E 
medear eíle p-lal. Pera o qual nego- não era muito fer ifio afsi, por ellas 
cio dle Rey offereceo duzentas ter- ferem cuíl:umadas bufcar neíl:es taes 
radas~ que faõ- nauios. de remo,. & tempos boas abrigadas, náo (ómen-
tres milliilomés Parfeos & Arabios: te por razão do vemo, mas de pele. 
da qual frota auia; de ir por capitão jar ,& maes contra Mouros : muitGS 
Raez .Xarafo regedor do Reyno, dos qu:.les ião lá contra foa vontade,· 
porque alem de lhe: competir efl:a & afsi o moftrarão elle~ no comei 
ida-por fer húa coufa táo principal, ter ·do cafo,como veremos, & mui-
cllea.requereo por tambem tomar to maes rinhão moihado da prim.ei. 
condufaõ no · fe_u que lhe Mocri,m ra que lá forão per ,m~ndado de dó 
impedia. 9rdenada háa armada de Garcia Coutinho. O gual (como a 
fetté velas, deu Diogo Lopez de Se;_ tras fica) a requirimento do Ó:lefmo 
queira· a capitania môr1 a Antonio Rey de Ormuz & de Raez Xarafo, 
C~rrea, & os outros capitães eráo mãdára Gomez de Souto. m~yor na . 
Rui Vaz Pereira, Gomez qe Souto- ga'lê em, q andaua, & -Fernando Al- . 
mayor.,Ioão Pereira,Alu1ro de Meu- uarez Cernache na fuíl:a, Rui Va .. 
ra, Fernando Aluarcez · Cernacbe> & rella e:m outrà : com os quaes iriam 
outro de alcunha Pinto. Em a qual _até cento & vime homés, & eni fua, 
arrpada leuaria até quatrocentos _companhia o mefmo R.aez Xara-
E~!.~ugu~fes,, ~e qu~ . ~s- ~e~t~ ~d~~ fo ~~m qu~re~~C.l}· t~r,rad~s;,em que l~ ... 

uana 
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uaria até mil & duzentos ho,més . E do de rcfés,por lhe ficai-em fo;:is mq~ 
fo.ndo tanta' auanre como o cabo lheres & filhos na rcrra : & , traba. 

, Vardaíl:am,que he na ti:rra firme da lbariáo por (e tornar a rdlituir t:io 
r; Perfia, pera dahi arraudfarem a Ba- [eu, Cc .e!Rey de Ormuz manda•ífe. 
harem: deulbe tarnbcm hum tem- meter gente na terra pera l·be impç-
po,com que toda a armada de .Raez dir a ellc Mocrim a tornada. A fe-
Xarafo arribou á Ormuz. E fômente gunda cauC:i-era, que o principal ca-
húa das fuas cerradas com dous ca . rninb'o .qnc .os Paríeos fa'z em, guan-
uallos, foi ter a BaJ1arem com Go~ do vão etn romaria a Meçba, & affi 
mez de Souto-nlayor : o qu~l eíl:eu~ os Arabios ~ babirão naquclbs ca,-
naguelle porto treze dias ·efperando marcas de Lafah; ncfl-a mel ma cida-
pelos outros dous capiráes, & a[si._ de [e; yem ajuntar em c~16la, pera a-
por Raez ,xarafo. E gu_ando/ vio que trauetfarem aqlle defeno de Yarnã. 
11ão vinb.ao,mandou c1rnr fora hllm A qual cafüa muitas vezcs hc; come~ 
(::aúaUo, & com atê fe(fenra· hon1és ti d~ ·dos Alarnes gue paH:áo ::iquellc· 
lauradores & [eis Portuµ-uefcS-cfipin- deferto, que fàõ "de húa cabildft eh~..: 

o \ 
o-ardeiros , entrou dentro pela ·ilha mada Bengebra : te~1~ndo elle Mq-

'~tê búa mefquíta, que feri.a da ribei- crim que poder.ia deíl:es Alarues re-
ra búa boa leguoa. Por _ellc dizer aos ceber algp.m da11no, quiz ir podero-
Mouros que de[ejaua dar híla viíl:a fameme. Afsi que porcadaJ1úade!{as 
ao íitio da terra/em achar coufa que C<\ufas,qu por ambas,ná? qtnz leixar 
lhe deíle prefonçáo de muito atreui- na terra algGa gfae nobre: & fe Raez 
menta, ou defconfian.ça dos M~u- Xarafo co~ foa ar111ada cbegára, & 
tos que leuaua: tão pacifica e(bua os outros poff0s n~ios, fem .duuida · 

~ a terr.Çl, & tão defeJofa de-fer fobdi- ella fora t.omada; ftias· parece 4 não 
·ta a elRcy de Ormuz. E á'_caufa de a era vinda foa bora·.Goniez de Souto~ 
. terra eíl:artáC?Jô, que lhe iílo fez co:- rnayor ndl:a jornada Qáo ganhou 
merçr: era _ por elRey Mocrim fer · m.aes que~ feguridade,corn: qu~ eQ ... 
ido em romaria a Mecha viíitar feu troo na ilha, pçra fobct dar razá.o a . 
fogr'o o Xeque ddla, & tinha leua- dom Garcia .Coutinbo do que a.uià 
do comGgo toda.a gente iiobre da pella, & do modo da.terra : peta có 
ilha por duas ca.ufas .' A primeira, . efüi informação poder prouer Í1Q 

porque não confiaua moiro 11elles, · cafo,quando outra vez lá m.and.a:fk.:, 
por lhe ver húa inclinação- a elRey & com éH:e recado fe tornou :a·or .. · 
de Ormuz, & temia que em ·quan, muz. ElRey Mocrim alem do cuida .. · 

.. to elle foíle a Mecha,que lhe ddfem do q.ue tinha de fe armar. d~ manei~ 
1-al!lilfo,com que elle man~aíie tomar ra co~ que (e podeífe defender d'el,. . 

. ·p~ífe da terra; & quandE> elle Mo- . Rey de Orn1ui, trabalb;ma tamb.ern 
.fdim torna!fe; que lha d ef~ndeüáo. por [e fazer fen hor daquelle" eíl:reico, 
~ku~1~doo~ c~rniigo~ ~~a cm mo:: . ·com t·çazer muitos nauios no .mar: 

'- . . ~ 3 ~ 
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& Jdla'vez que vcyo de M.::cha,trou 
xdk alaús Turcos officiacs de fozer 

b . . 1 
foíl:c;s_,& outros que anda ffcm neli2s, 

· pór os Alarues Arabios, de éj dle era 
~ fenhor> DJO fabcrrm cbs couC1s 'e-lo 

mar i E quando cbegm.i de. Mecha)&' 
acl7ou noua do g Gomez de Souto-
mayorfezera,& qfe a ~rmada qu_e le 
u:rna,chegara junta/egydo a terra fi-
caua,fem dmlida fe fezerão Íenbores 
da terra:deul-oo efta ,ida grande auifo 
pera o qlle ao dia me ania de faFr. E 
~offo qiqe logo começqu a te proucr 
ae annas,poluora, anelharia, & ou-

·uas coufus necdfaria~ a [eu intenéo: 
·quando foube que-piogo Lopez era 
em Ormuz,dobrou rodas eíl:as mu-
nições & forças. Conftderando, q fe 
dó Garcia éj era capitão de Ormllz, · 
mandára quaréra 'terradas,~ rres n,a- ·· 
uios Porrnguefes,& tanta gére con;o 
leuauáo:g faria o gouernador da ln-. 
dia. Afsi q deíl:a~ foas cõúderações & 
da noua q l~e lago foi de On~uz, 
tanto q AntoniQ· Co.rrea fe fez· pre-
ftes,a grão preífa começou de fe fa~ 
zer forte:&. ainda · p~ra dobrar maes 
ndl:as· forças,chegou Antonio Cor-
rea da maneira q diQemos. E o aper-
cebimeúto cõ q efre Mocrim o eíl:a-
ua efperando: eráo doze r.nil homés; 
etn q entrauáo · trezentós de cauaUo 
Arab_ios, & quatrocentos frecheiros 
Parfe~s,& vinte Rumes efpingardei-
ros,co outros da terra, ague elles ti-
nháo eníinado eíl:e vfo. E no porto 
l<liante da cidade Babarem ,de éj a i1 lia 
tomou o nome, onde {e podia deté-
barcar, por não ter ourro porto : rí-
pl~a f ei~o ~~ ~~~~~ho ~~ de~ palm?~ 

de brao,& as t1ccs defteúitolhoer5o 
de pê~ ~e palmeiras, tudo tão·alto & _ 
forre)que fuprio por hú muro de pe. 
dra & cal nrni forte. E em dous ou 
rres lugarcs,por o cõprimento deíl:e 
muro [er tnui grande, ficauáofe1:uin. 
ti~s pera a ribeini: as q·uaes tanto que 
Anton ió Correa fo_rgio no porto~lo~ 
go elle mandou fecbar. E per cima 
do muro nos lugares,de fof}Je1ra,po~· 
toda a artdbaria que tinhaJ & repar. 
tio aquelle comprin1ento de muro 
em capiranias: tudo ordenado como 
homem induíl:riofo,& bom capiráo 
& _caualleiro que era, porque todas 
eíl:as coufas elle moíl:rou de {i no dia 
que Anto11io Correa o cometeo. E 
porque· cbnllem pera melhor enten. 
dimenro deíl:e feiro,& de outros que 
ao diante fuccederão,queremos aqui 
dar noticia deíl:a ilha Babarem, & 
das fuas coufas ·: primeiro porém do 
m:aritirno que jaz dentro deite mar 
Par[eo, porque o não remos -ainda 
feito, & quando demos gêral noti-
cia das outras c;oíl:as cl'a India, de in. 

· duíl:ria Ie1xa1nos a rela~ão delle pera 
eHe lugar. · 

CAP ITVLO. UIL 

f Emqúe fe 'd~Jcreue todomaw 
ritirno q o mar P arflo conthe 
émji,f5 afsi do fttio f5' ferti~ . 
l1dade da ilha 7$aharem~ 

~~.Ste mar,a que chamamos 
~ii Pa1feo, jaz entre duas ter-
, V qcW~ ras, búa que lhe fica ao ' 

~ ~ Poncnte chamada Ara,. -'-···- - -··· . h. 
~ª~ 
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btJ~ & a do Leual~te Padea : & to- fob reuerencia de quantas cidades·, . 
mou maes o norúc ddb,que da ou- vilLas,lugares,porros,& rio Larís,qtie. 

1 

/ tra, porque o mari.rimo da Pe~Ga l~e . elle Pcolemeu ali tírna : tudo he hú · 
· bem p.ouoado. E amda gue n~o fqa. ar~al o maes d~ferro & dteril do q · 

de tão notaueis ' & celebres cidades Arabia tem, a qual parre os Arab1os 
como elfo tem, faó v1l1as & nobres chamáo Yaman. E por ra~âo ·da C'-

pouoações: que fe íeruem delle: & .fierilidade defb cofia, âeráo ao rnar 
. do·int5'.ríor da mefma. Pedia, algús a denominaçáo maes de Parfeo,que .. 

rios notaueis vem defcarregar foas Arabio, pôréj dà parte da Pedia _tem 1 

aguoas nelle,& a terra da ~rabia não os lugares que veren:os. Leixadq o 
t~m algúa coufa ddlas. Porqueco- . cabo de Iá~que,que hG·a maes nora-
fue:çando do cabo chamado Moçan- . uel coufa que o.'qudla ~oíl:a tem,ain-
dam, a q Ptolemeu chama Afobo- da que dlá f6r~ da garganra·daquel-
ro promontorio, que iirua em vinte le ell:reito., o qual n{ls fitoamos em 
ires graos & dous rerços de :,i I rnra do vinrequa_rro graos largos da parre 'd.o 
Norte,& nós em·vinreíeis,aré o fim Norte,& Prolemeu em vinredous & 
-ddle rnar,que he na fóz clos rios Eú- meyo, chamandolbe-Carpella pro!. 
·frarcs & Tigre: não ba em toda eíl:a monrqrio, & indo pera. dent(o do 
cofia. maes que quatro pouoaçóes. · eíl:re'it'o: entramos na terra chama-
Logo em dobrando eH:e cabo ~o- ·da Mogafb1i1, q quer ~iz.et pal.~ar, 
çandan),Jªzcm dl:es tres, Camuzar, ·.por o grandê dumero .de pa.lmeiras 
& Gaçapo, que eíl:ão mui vizinhos que ka per toda aquellá comarc~ 
hú a o outro,ambos adeas de pefca.- . onde ha muitos logàres pequenos~· 
dorês de algú aljofre p'ouco,<1 ali pef:. de qrre elRey de Ormuz tem rendi-. 
cão : & a vifla Iulfor, q he maes po.:. menros. No qual Mogaíl:am hoje 
uoada & _de n"làyor pdcaria, & por .-apparece ..a memoria da cid~de Or-
iílô rende a dRey dé Ormuz -.o do~ .muz.que ali dleue, a que Prnlen1eu 
bro d9s outros. A quarta pouoaçáo, chama Armu~a, que fo traf paífou na 
he a villa de Catifo,\.1ue c:íl:á d\·fronre : ilha Gerú,gue he a que hoje chama· .. 
d~ ilha Babarem obra de dez leguoas, n1os Ormuz,pola caufa quç já l rras 
ciüe fegundo a íiruaçáo della, parece diflemos, falando no fut1damentô 
fer aqudla, a que Prnlemeu ch~ma _çlefte Reyno. E como a maes deíl:á 
Icp1ar, que eíl:á fronteira á il'ba cha- terra Mogaf\:am hé alagadiça·& do: 
.mada per dle lchara : c1ue por fera entia ao longo da coíl:a,t1~0 tem h~-

. roayor & maes junta á (erra Afabia, ga-res celebres,fenão ao modo de a[ .. 
di-garnos qúe.fe,j.a a de BJharcfu:-po- deãs, de que. os pfincípaes faõ eíl:es~ 
ftoq elle füu; o lugar & ci illba em Cuxffach,Çhacoá,J?raerni, que heo 
alcura de vinte & cinco graos êlo porto de M~gaíl:am, & Ducar, Aii~ 

.- Norte, & nós em vintefcis & hum· gom: defronto dos qua~~iefl:á a ilha 
,quar,co~ To~~· ~ ~u~~~ · n1~~i~ii.~o, Gerú, ep.1 que e(l:l GtuaiiJ"'.a. <:idad~ 

--- y_ 4 O~m~z.? 
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Onnuz, qlle ferá eh terra firme até íl:ana pera [e Lber náo fer tao líabira. 
quatro leguoas pouco maes ou me- da como ~lle Pt?~emca a faz, por a 
nos,júro di qual ilha dlá outra mui terra em íi fer tal,éf maes fe póde di-
pequena,per t:tomc'Larec. E tornádo zer p<líl:ada,éj habitada ,: & ainda em 
~ coíl:'a, corre ao loq.go ddla a ilha pártes he táo areenta & tal, que páo 
Q_ueixome, g tem de cõprido vinre h:i ahi pafro pera -aués, quanto maes 
leüuoas: em g ha algós lugares pou.:. pera alimariJs. De maneira éj daqui 

" cinotaueis, por fer mui doentia. E · atê a vil la de Catifo,que efiá defron. 
do fim ddh ílba até o cabo chama- te da ilha Babarem,& della atê oca .. 
do Nabam,q ferá diflancia de trinta bo N1oçandam:náo ha rnaes pouoa-' 
,& Íeis leguoas, ·a qllal c.ofta de rer.ra ções das q diíTcmos.Q que a terra-ré 
os nàturaes chamáo oblç:thm : jazê em fi, & que cabildas a paíl:ão, & o 
cíl:as ilhas de nome,Pilot~Caez, que modo de feu viuer, em os liuros da 
foi Já cabeça do Reyno, &. fc desfez noífa Geographia fe verá -: tirado da. 
éom a fundação da cidade Ormuz, / Geographi<1 dos proprios Arabios & 
(como a tràs e[creuenios ,)& a dian.te Parfeos, dos. qtfaes nós.remos cinc~ 
e{tá Lára. E deíl:ecabo Nabam até a liuros,dous em a lingua Arabia, & 
villa Rçxct:, onde entra o rio Rodo, tres na Parfea~ Fica agora pern fàber-· 

' [e faz a terra coroa á maneira de en- mos deíl:e mar Parfeo, eftar oelle l 
feada: 111a qual diíl:ancia . 'em ~ auerá ilha Baha,rcrn ,a, cõquiíla da'qual nos 
quarenta leguoas,. efiáo dlas villas. fez dar i1orida do ·maritim o delle: a 

· Bedican,Chiláo,& o cabo de Verde_ <jÚal ter4 çrn roda pouco maes ou 
fian. E dáv.illa Rexet atê a fóz do rio menos trinta leguoas, & na mayor 
Eufrates, q fcrá ef paço de cinco.~ma longura d lia auerá p.ou

1
co maes de 

& oiro leguoas, eíl:á ·a ilha Cárgue, fette_ lcguoas, & ~ifbrá da ilha Or-_ 
notauel neíl:e mar, q diíl:ará da terra muz cento & dez. E na terra a dia. 
firme cinco .leguoas, ~d.a villa Re- front'cira, dentro no ferrão vinte le,.. · 

· xet: quinze:& maes a diante feguindo guoas pouco .maes ou. menos, efrá a 
a cofia,Mahar,onde entra hú-rio, ·& . cidade Láfath: a ciual cô feu cõtorno 
d~{pois Qirráo,Ancuza,Turáco,& o de terra he a moes fernl & mimofa,q 
rio Charorn. Leixando.o itú_erior q .tem toda aquella parte chanúda Ya-
jaz dasJózes do rio Eufrarc:s,a que os m;in,&.de éj Mocrim fobre qué An.: 

· Par[eos chamão Fiar,~ ao .Tigre que tonio Correa i'a (como diílemos) .era 
fe nellc mete Digilá, ·& começando Rcy. O firio deíl:a ilha ém fi hé terra. 
ii1a ilha Murzique, éj fa~ ao ri<;> duas baixa & de grandes paln1eiras,& ter .. 
fózes,a qual Ptolemeu chama Tere- ra mui hum ida & viçoià,porque ~m 
don,& fttuaem trinta & hú grao, & qualquer parte quecauão, achãolo~ 
nós.em trinta efca!fos: torna a ·cofia go aguoa, mas be çolobra: donde fe 
a voltar pera o Sul cõnome da terra cao.fa fer m.ui doentia, · & pri~cipal-
!t~ab~~~ ~,.o.-epi~h:~~ ~:~~f~r~a, b~:· mc:mee1n certos mefcs do a1mo,g~e 
·• '• . ' 
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L;ür,õ Sexto , 1 

faó do fim de Serrem bro até Fetie-
reiro ,& he ás vezes tão pdl:cnencial 

I nefl:~ tempo,'gue a maes da gente 
f· nobre neíl:es mefes váo etl:ar na \•ilia 

Catife, & pelo rnaririmo de Arabia. 
O mayor:rendimento que dl:a ilh~·· 
tem da nouidade ddfa he de tamaras, 
por ferem tantas, que daqui [e leuáo 
per~ muitas partes · :~ ha dellas gr~:- . 
de diueríidade,por huas ferem de hua 
forte & 'outras de outra, ao ~odo .éj 
·cá vemo~· nos figos & peras, Alem_ 
defta fruira,tem quafi toda~ noílade · 
Hdpanha:principalmétea orra~a,af
íi como rom:iãs,peffegos,6gos,& to 
do gen.ero de horraliÇ,a,.Os morado-

. res della 'rodt>s faõ Mouros Arabios, 
'&a principal pouoação que tem ,he 
húa cidade chamada Baharem,q deu 

- ó nomedailba,& ·todalas outras po-
uoaç6cs, que faõ rnaes de trezentas, . 
não tem a poli-eia ddl:a. A qual he 

·· de boas cafas de pedra & cal fobra-
dadas,com eiradas, varandas, & ja-
nelbs : principalméte os Paços d'el-
Rey,que querem imitar a policia.dos 
Parleos, por a terra fer mui rica. Cá 
ella tem duas coufas,que a fazem fcr 
frequentada,afsi da Arabia corno da 

_ Perfia: a primeira,a nouida-de dás ta-
maras,que naquellas partes he como. 
acerca de n6s o ma'ntimento do figo'. 
paffado do Algarue, que corre pera 
diuerfas partes, E a outra coufa que a 
rnaes nobrece, he a pefcaria das per- . 

·las & aljofrc, que fe ali pefcão: que 
he o melhor de t<?do aquelle Orien-

. te, afsi em grandeza, como em f er 
Orien~al, prin~ipalmentt;: as perlas. 
Mas na~ l): ~~~a~~ ~fi~. p~f ~a~i~ 

como a da ilha Ceifam da India,,, & 
Aynam da CbinJ: as guaes tres iÍbas 
faõ .os principaes mineiros /de todo 
aquellc Oriére, ortde fe aquellà o11:ra 
cria. Das guaes pefcarias, & afsi das. 
que ha nas AntHhas ~e Caíl:ella,rraJ; ... 
t.arnos particularn1~nte em os· noífos 
liuros do Cõmei:cio,no capitulo das 
Pedas & Aljofre, como iá ém outr~ 
parte _apontamo~. 

/ 
· , 

CA PITV LO V~ 

-~ (01no eA.ntonio c~~rea {aio.' 
ern . terra na ilha '.Bahttrein, 
(5 pelejou cõ e.lRey Mocrim: 
·na qual peleja foi ferido de. 
húa ejpingarda, qur caufau ~
uerem os nojfas 'T!ittoria, ~ 
defPois foi tomado o fi.u corp~ . , . _, Ja morto. _ . 

Nronio Correa tã~ 
to q oi nauios de 
fua artnada chega-
rão , per os. quaes 

"'· ef perou feis dias· 
. ~,~-~ prímeiro q íeajun-1 

ra[em-com elle,tcue confelho com 
__ os capities no modo que reri.ão aó 
defembarcar, pera cometer aquella 
força,qne dl\ey- Mocrim tinha feita: 
a quaLelle maes fortaleceo do que 
cfqeuemos em quãt<? Antonio Cor 
rea Íc de.teu e ef pecando polas outras -
velas que lhe faleciáo. Na qual con-· . 
folta fe a!f entou q ·co1neteffern aqlla " 
força per 'duas partes ,ellc per húa. có, 
,o ~orp~ ~e t~~a a ge~Ee 1 Por~ugu~ 

---
\. 
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'DA ~eréeira 'l>ecàda 
& Raez Xarafo'cóm os feus Mouros Sc:ri irmao Aires Correa com cinco: 
·per o"urra: porq-como erão muíto\S enta homés,a que elle deu a dianrei. 
& maes gente náo mui fid, parecco ra, & dle Antonio Correa fkou na 

. coufa ma.es fegma cadahom pelejar tralCira com rodo o outro corpo da ~
a foà par-te. Perô nunca pode acabar gente} que feriáo até céco & fetten. 
c6 Rãez Xarafo gue foffe como ell~ ta.E porem primeiro que fe apanaíle 
·Antonio Corrca queria, nem menos dos batéis, leixou nellc:s't0da a gen. 
em o dia que dle defejaua} ciue era te do n1ar, & por capitão della Tri"' 

,, dfa do'Apofiolo Sanríago,por fer pa ·íl:ão de 'Cafl:ro:ao qual mandou qne 
tráo de Hefpanba.: cuj0 appellido [e · fe pofeffe de largo com ·os ?; réis, & 
i~uoca. po'comecer batalha. contra que em nenhúa maneira recolbc(fe 
Mour.os. Finálrnente 1, elk Amoni0 pdfoà viua, fenão per feu mandado. 
C~rreá paflado o dia de Sátiago,dabi · Aires Correa como era homem 

. a dous que erão vimeferrc de folho, mancebo defqofo de ·honra, & fa 
{e embarcon em rodolos batéis:ten..: acompanhado de algüs fidalgos de 
do affenrado coh1 Raez x~u-afo que fua idade, c1ue tambem a ddejauáo 
faria omro tanto~ & afsi 6 fez, não ganhar,& maes pois lhe dauáo aqHa 
que foffe ron)per nos.Mouros -, mas dianteira : rneteofe tão rijamente 
foife pór em hum tefo dõde poddfé 'cõ os Mouros, como chega,rão ao 
fegU.raméte ver oJocdfo da bat<llha, lugar.do c_ombate,éj afsi com befiei. 
pera (e ·determinar ri~ que faria. An-· ros & ef pingardeirqs que leuauáo, 

· tonio Cor~ea,' po.rque ir cometer de como ás .lançadas ferirão & derriba. 
frecha a força dos Mouros no lugar ráo mmrqs Mouros. Porem dla 
.onde fc defcmbarca, era .tnuito ma- obra tambem· foi á cufia do feu fan-
yor perigo por razão da àrrel'baria gue, recebt'.ndo logo Aires Corre~ 
que tin.háo ali aíTdl:ada,& maes po- auas frechadas" & afsi os muros c1ue 
diáolhe ·impedir a fa1da :· qúiz qu.e com elle, 1áo tambem forão encra-
fo(fe hum pouco maes acima, pera uados: na qual foria íobreucyo An-
·vir ao longo da força cometer per tonio Correa com o corpo de roda 
onde a gente não foffe Ç.ão auétura ~ a gente. O. qual tanto que deu San-
da. E poíl:ó qu~ ni!Toteue bom ref- ·tiago,afsi obwu o ferro de todos,<}.a 
guardo no lugar que romou, ainda pefar dos Momos,elles fe fezeráo fe. 
que não foi . de tanto perigo, foi de n horcs de algúa parte das trãqueiras: 
maes trabalho: porque como o mar & Ccgumdo maes auan~e,começaráo 
onde ellc fa'io, eíprayaua . muito por · o_s, Mou~os de(ernpC1rar foa clcfen. 
fer ali mui baixo, a toda a gente lhe faõ, & recolbcrfe pera a cidade. O 
da~a a aguoa pela coi)'.a,de maneira - cpal retraimento pareceo em algúa 
que em Caindo, i'áo _maes pera fe por . rn~meira artificio,porquecomo dles , 
_aefcorrerdaaguoa,cjcorreroc~mi- crão muitos afsi de pê con10 de 
_nho, que logo !º~a~ã~ ~preifado~ ca~allo, & t~áo ~uiá hú dos noíTos 

pera 
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iiu1~0 ~ex ta.· F~l. 1 58; 
peta cento·.delles: fezeráo táo gran- mui perfegnidos do grande ºnumero 
de praça, q parcceo a Antonio Cor- dos Mouros, & das compridas lan-

f rea que os leuau.a de vencida. Se não ças que tra2.ião_, & .frechadas que 
f quando elRey Mocrim fa'io com pareci5o exames de aguilhões de 

hum corpo de gente de canallo, & morte. E elles tambe·m andauáci de 
afsi apertarão com os no!fas, g l be rnaneir~, gne eráo rnorcos dous ca-
fezerão perder o lugar gue rii1háo uallos debaixo das pernas a elRey 
tomado, & os lançarão pelas rran- Mocrim , fcrn -fer co,nbecido en1 
queiras fóra: de maneira q os noffos / maes,q fer hum dos q melhor pele .. 
ficauáo entre elles & o mar . E co- jauáo na diáteira:cõ o gu.al trabalho 
mo era lugar ma~s largo,acodio tan· ouue de ambalas partes rererfe cada. 
to pcfo de g<;nte {obre os noílos,que ' húa em íi pera tomar algum alento. 
andauáo mui m::il trattados: cá não Porque alem do trabalho do ferro, 
fe aproueitauão tão bem das fuas ar.. ·era tão grande a calma,que a1~dauão 
mas,corn0 os Mouros.Os quaes,tra os homé-s afog.'ldos. fem alento.al~ 
zião blias lanças de trinta palmos,<] gum: cbi:i o gnal tempo de tregoá -
erão mayores hum terço, que as Antonio Correa muiro folgo,u, não 
dos nqílos,de ma11eir~ que a feu fal-. tanto por dar vida a hús,quanto p'or 
uo dauão quatro lançadas primeiro não acabarem de morrer naguella 
C]Ue rccebeffem búa : & neíl:e a per- praya outros, que fe não podião ter 
to dellas, & afsi de muita frechada, nas pernas do muito fangue que. 
em que os Par[eos faõ deíl:ros,como folhe :ia, os quaes.logo mando[,] re~ · 
os Arabios ·no ferir de lança, foi colher aos batêis, & a feu irm~o Ai-1 

àerribado & mui mal ferido Air~s res Correa com elles.Recolbida efhi 
Correa.E dando a noua a [eu irmão gente ferida, & feito Antonio Cor~ 
Antonio Correa, dizendo que era rea em hum corpo com a ou.tra,dell 
morto,refpõdeo:Auãte, ;imigos,lei- nouarnente Samiago nos. Mouros~ 
xao que acaba em feu o.fficio. _E ver.. & foi a coufa afsi fauorcc1da de 
dadéiramcnte. elle acabara ali ftus . Deos, gue começaráo elles de (e re-
dias, [e náo fora per Aleixo de Soufa traer: & porém üão perdédo·o ca1n-. ' 
Cbichorro filho de Garcia de Sou- po em modo de fogida, ·mas come> . 
fa, & per Rui Correa filho de Iorge , gem:e attentada & q .não oufaua def-: 
Correa ,do Pinheiro, & outros (1ue apparecer d'ante os olhos de [eu [e..: 
erão com elle: os quaes f' defende- nbor. O qual como era .homem ·q 
ráo que o não acabaffeú.1 de matar, entre os Alarues tinha fama de ca-
já com dez ou doze feridas ~ andan- ualleiro ,& queria moíl:rar que o el'a ' 
do dles t'ambem vertendo o feu faL1 em ferir os no{fos, oufadamente [e 
gue dé outras que ali ouueráo.A eíl:e . punha nadianrei.ra: com q.ue bú dos· 
tempo em ambas .as p~rtc;s aui3!. aífaz. noífos efiJingardeiros veyo a renrar 

· ~r~~a!~~: p~~qu~ ~~ ~~~'?~ fe ~~á~ ~}~q~~~~a·f~~ f~~t~~a/~1nf~~:r quem 
era ,, -
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em, lhe d.eu per búa coi·xa_, que lha & afsi ouue muitos f-eridos . E qos 
· paífou com que fo elle Ícúo dac.1uellc Mowos alem 'd'dR~y Mocdm: qu~ 
conflito fx furia da peleja,& em fua morreo dabí a nes dias,na mefquita , 
cópanbiaãlgús Mouros pripcip_aes onde foi ter Gornez de Souço-n1a-
oue andauão em foa guarda. A a urra -yor (com.o a tras di lfemos:) m.orreu 
gente comum ·com~ f?ube da é:.rnfa o gouep1ador daqudla ilh~ ·Baba ré· 
oa ida d' elRey : começ~n logo lar- & cinco, ou [eis Mouros honrados,. 
gár 0 cápo, &__de. pouco em .pouc~ afóra outros de cauallo, que ferião 
vieráo de ~bdo a virar as coitas a que per rodos atê vintecinco,& da geme 
melhor coúia. Aos quaes Anwoio · comú maes de du~entos, tudo feito 
Correa não qoíz fegufrip?rque ain- em efpaço ~e ?uas horas. ~ntonio , 
da <.1ue e.m todos-auia boa vontade, Correa en.rregues a~ cafas· d elR.ey a 
as pernas ?s não ajudauáo : cá.alem Raez X.árafol recolheofe ao mar> & 
do trabalho de-pelejar, era tant~ a mandou pri.rnc;:iro pór fogo a m~es 
calma, q ella. ballaua pera os derer, de céw & ciuar.enta terradas,.afsi das 
& n~o fegui.r macs a Vftroria .. Raez q.uc auia na ~erra ·pera á pefca~ia do 

, Xarafo q.uandó vio que era por nós ~ljofre,como pera frruiço da cidade: 
·a vitroria,fo!o cõ. foa geüte das terra- & não m~hdou .queimar búa galea-
das mo(handp q atê então r1áo po-_ ta, ciue eftaua em efialeiro, que os 
dera maes fazer, por a foa gente frr Turcos ti11bão feita, por9ue a quiz 
muita: & outras defculpas de bom é lt!:uar a Ormuz,&. ao optro dia que 
-inanho(o, que primeil'o quiz ver_ o a 1nádou lapçar ao m.ar,qüe não foi 
termo em q os noífos ficauáo, pera ·com peguetr9 trabalho,lhe pos no~ 
fcdeterminar.Antonio Correa poíl:o me fyiocrim em memoria d'elRey-
<j· entendeo o feu modo & çaurdlas, que tmãdara faz~r. · E quando cbe-
difsimulou com elle; recebendolh~ gou ao galeáol foi bi1a piadáde ver · 

, fuas defculpas: & ma,ndo_u g foltaíl'e como a geme jazia muita della ain-
fua gente no alcãce dos imigos. Mas da por c11rar: & po~o gue dle r;.rn:-
elle tinha maes olho 110 roubo da bé ouuer~ miíl;er fer curado de -bua 
eídade, qu.e ir trás elles, & começou ferid~ 4 leuau~ em bum braço , não 

» de entrar nella: o qu.e lhe Antonio defcançou at~ mãdar curar a rodos . 
Gorrea náó confentio até primeirq E báo foi nada o trabalho. da,quella 
fe fazer fonhor das cafos d' elRey Mo- pni:ncua cura, per\! o que teueráo a-
crim ~que eráo mt:ii boas. Onde elle qudla no_i~e com hum pouco dcfo-
Antonio Correa_ [e posa f~zer cauai-. go,é] fe acendeo no galeão: a reuol-
leiros, áquelles q o quiferáq fer, por ta do qual fez ·1euantar a todos, & a 
e feito fer mui honrado, & dos bem muitos delles quebrarão. os pomos, 
pelejados. daqueUas partes : em que & ao é»utro dia lhos tomarão a cofer. 
inbrrerão dos i:ioíios [eis ou ferre J · Auendo iá quatro ou cinco dias que 
à~~ qu~~~ '~ú dé!l~~ 'era Iorgê Per~ira - e,i;a paílado efte d~ vitJoria, mandou - · · --- · ~- . ···· · · ].\acz. 

' . 

1 



• 
Liuro Sexto · 

Raez Xaráto dizerâ Antoi1io Co.rtea Catif, defejanão mererfe debaixo da 
que elle tinha fobi_do como .rvtocrim obediécia d'elRcy de Portugal: que 

l aqaella noite paílada falece.ra , & os fe ll;e 'dcífe fegmü, viria a clle tr~ttar 
· feus determinauáo leuar o ieu corpo alguas coufas, pera aue1em dfcito as 

a enterrar a Llah óu Cacif aguella que lhe mandaua dizer. Dado el1:e 
noite frguintc: 4 'lhe ped'ia . ouudfe · feguro pe~ Antonio Correa ~ veyo a 
por bem de eH:_ ma~d~r ~ R~ez ·sa- elle: & aíle.ntou que fe deOe. p~ífa
dradim feu pare-te co alguas rerradas gem pera a terra firme de Arab1a; a 
pera na traDeffa da ilha á terra Brme elle & rodol~s Turcos .& dhangei-
0 irem romarJ& lhe fer cortada a_ca ros afs1 Arab1os, como dei qualqqcr . • 
beça publicamenre,o que lhe foi có outra nação,que ali erão vindos em 
cedido.E foi dla ida foi.ta tão prdres, fauor d'dRey t'v1ócrim [eu fobrinbo, 
que ~begaráo a te.rntpo C.1u~ torr~aráo elle.lhe ,érr:garia a ilha & a v1UaCatif 
0 corpo de Mocnm,& fo1 lbe nrado pacifica mete fem macs tr;~balbo al-
a cabeça & esfolada & chea de algo- gum. O que lhe A1ironio Correa 
dão: tudo feiro i~o futilmcnte pelos concedeo1 có táro que não leuaITem 

· Mou;.os, que foi leuada em ·final de armas nen: cauallos .corníigo/ômé-
'virroria· a elRey deürmuz perBaltha te fuas p'e!loas ,' & qualquer o urra fa .. · 
far Pdfoa,~ Antonio Correa má dou zen da que reueífem: & . por ferem 
em húa fllH:a a Diogo Lopez de Se)~ contentes diífo defpois de a terra fi ... 
queira. O qual com parecer d'elRey car poí.ta em. noífo poder, Raez Xa .. · . 
de Ormuz fe fez. na pr~ça da cidade _ ráfo. nas foas terradas pa,ffou da outra 
húa fepultura,em que ella foi metida · banda da Arabia to~os ·aqueHes que 
·com dous letreiros, hum em noffa fe guiferão ir. E per derradeiro elle 
\inguajc:rn Portugues ·, & outro em . mefmo foi tomar polfe da villa Ca-

,.Parfeo,em que fe relataua o cafo co- . tif: onde eíl:eue per algús dias até fe" · 
mo·paífou. · Com a morte ~'elRey ir pera Ormuz fl eixando ali algGa 
Mocrirn.,& pregões que fe lançarão gente fua de gYdrniçáo. E tambem 
pela ilha de' Babárcm, _norifica11do leixou Anron,io Correa por gouor. 
como aguelles que náo fe vie!I'em nacfor de Baharem , a bu111 hormtll 
meter debaixo da obediencia· del Rey velho & honrado per 11ome Bocar; 
de Ormuz,fe procederia co11tra dles Arabio ·de nação, com q·os da terra 
,:orno tredos:huin fobrióho d' elRey ficará-o contentes.: porque fofren1 
Mocrim chamado Xech Hamed de mui mal ferem gouenúdos por g~
baii o do, gouerno do goal todà a gé te Parfea polo qd10 que enr rc li tem. 
te da ilha dlaua~ & afsi à villa Catif: E dc:fpois que Antonio Correa foi 
, mandou a Antonio Correa dous ca- em Ormuz, man~ou Diogo Lopez 
uallos de prefente em luaar de viíi- l'era ali Ioão Boto moço da cárnara 

. b l b taçáo. Dizendo: que dle & roda ·a d' elRey por feitor,& Anroni0 A ul 
gente daquella ilha., & afsi da villia [eu e(criuáo., cp~· feis,;o~ fc::cte Por-

---·- --- ~-· .. -- --- : .. - - · t.uguef~~ 
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j'.rugt1efes: Õs qliae~ ~efpois foráo nandez de 'Bejt:I pÃjfat!J fo/Jre /t 
. morros pelos tv16uros no al~uanta- harria de 7Jio; ~ o que CJJio-
.. menro de OrrnuzJcomo a dianr.e [e <-~o Lopez. de S equei'ra fohre\ 
verá) em gae eíl:e Ioáo Boro foi aui- tjfa fez.. a'efbois que 0 . 'õuhe. . 
do por verdadeiro ma.rryr deChriíto lt Jv 
no genero de ÍUâ morre ·. Anrotlio ft;i.~ ·o<: i,:J.? :&1r~r?)/ Nl qmnto ~fias coufos 

· Correa pofio g ainda ünha muitas . -li ~1J!C;j, paílàrão em Balwem 
coufas 'por acabar na terra, .'.lfsi n~ 1.~· J~"': lti fe fezeráo na India ou 
arrecadação dos cauallos & armas frp;; .·: L~~ -~ .iil tras: de que ~onuen1 
que leix:arâo os Arabios,. como e1n - · . · ·darmos rel fl çao, pol~s 

. oufras coofas pera bem da fazenda inflarmos em feu ,proprio lugar. A 
. d'dRey & macs aficmo da terra: primeira foi, que entre elRey dec~ 
entreg~u o -cuidado de tudo a Raez chiJ & o C,amori.j de Calccuc, auia 

· Xarafo, por fe não poder maes de- grande rotura de guerra E peró ciue 
-ter. Cá leuaua por regiméto de Dia-. elRey de Cochij com fauor noffo 
. go Lopez, que não fez~ffe m~es de- · tinha e1urado pela terra óbrJ de ferre 
mora, que até. poder fer com elle e.tn . leguoas, & dlàua em feu arrayal 
Ormuz per fim de lu\ho, porque' fronteiro a Íeu imigo: rodauia em 
neíl:e:irép<?· efperaua de fe partir pera'-a comparação do poder do c,~lllO rij, 
ln.dia: & elle n~o fç pode eí~edir dos . ~ra coufa mui defigual, C]Ue caufou 
negocios menos que a doze de A- verfc elle táo ape'rtado,que mandou 
gof\:o que ~e partia com · fua frota, .pedir a don;l Aleixo, q_ue eHaua in-

. ~ ~hegou a vintecinco . Oncle foi - uernand~ em Cqchij com os pode-
. · · ~~ ido com.grande honra & pra- · res de ~ouernador, que o proueífe 

. zet de todos, & principalmé_te d'el .. . ·de algu~ gente de bdl:eiros & efpin. 
Rey de Ormuz : mandandolhe ca. gardeíros pera fe fauorecer cõ elles, 

. uallos,arreyos & •iras pe~as,& afsi . por eíl:ar pofio em muita necefsida-
aos capitães que cõ elle vierio, 13or de. O que dom Aleixo logo proueo, ' 

, · o trabalho que leuar~o em lhe refH- mandãdo dê\) Iorge de Meaé{es filho · 
•.!uir aquella ilha á fua obediencia. ,bafiardo de dó Rodrigo de Menefes 

CAPITVLO. VI. 
cõ até trinta e~pingardeiros & cinco 
tro~ betas-:o qu_al ante de chegar ao 
arrayal onde elRcy de Coch ij efiau,a 

-!J Como dom <!À.Íeixo de .. lvfe- alojado,elle o w:.yo receber obra de 
nefe$ mandou· .dom · j o,rge de n:ey: legoâ~ dá~olbe ~lUÍtoS awade 
Menefes per terr d com focor- c1meros de fua 1da,fabedo frr pnmo 
roa e/Re d O . h ·· - ~fl. cõ irmão de dõ Aleixo~ E diz~ndo, 

~ ry .e OC: t} q f_Jí~Utt , .que com fua chegada tinha certa a 
tm guerra co1n o (,an:ort) de vim~ria de feu imigo:porque nunca 

., Ca!~~n~:,ls'_ ~~~u~ P~~$º t:~r tcucra Pm:tuguc:fes em .fua, aju0.~, 
qu~ 
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qúe . í1ão foffe vittoriofo,. quant.o ·dom lorge. E.afsi [e fez ~ toma11dofe 
maes com fua peífoa em q(je ~ma elle pera Cochij, mofirondolhe d -

. tantas qualidades. E í1áo fe enganou · Rey o grande; éonrenramenro ,que 
niílo elRey de Cochij , porquç dom tel1cra de fua ida : & C]Ue dle for~ 
Iorgc era rnuiro caualleiro, & logo caufa de !eu in~igo fe recol ber . T~n
na primeira baralha que deu ao C,a- to póde o interdfe particular_, que 
n1orij elle fentio tanto fer aquella muitas vezes a vida & o dlado de 
ajuda no{fa, que fe afaílou do · lugar hum Príncipe, pende de hum mao . 
onde eíl:aua rres leguoas : tendo n~- cõíelho: & afsi ouuera de acontecer. 
quelle té.p~ juntos rnaes de du~entos a eíl:e Rey de CocbiJ polo credita q 
tnil homes,& e1Rey de Coch1J gua- deu a dres fet1s facerdotes. Os guaes 
renta. E deíl:e poufo foi tomádo ou- 1ainda éj foffem do demomo, & não J 

nos dous,de tres em tres leguoas:fem podiáo aconfelhar outra coufa fenão 
entre elles auer rompimento. · Porq obras delle : muitos falfos profeta~ 
como eiles Principes toda a {ua gue~ ouue na lei da efcrittura, per os quae~ 
ra fa6 os apparatos della·, & eleições a[si nas coufas da guerra co1110 da 

,do dia d:i peleja,;& húa íigralhá que · paz os Reys & Principes daguelle 
voa da parte contraria fegundo fuas pouo de Iírael fe gouerna_uáo: & có 

.f.e it~cerias, he impedimento per.a elles dizerem -. Eíl:as couías manda 
não pelejar: andou lá dom lprge hú Deos, aconíelhauão outras ,C)ue má~ 

, mes fem fazer ma~s coufa algúa. E daua o feu proprio intereífe. O qual 
ainda derão entender os facerdotes a ,modo 3inda vemos continuado na 
clRey de Cochij ~que elle era i-mpi~ . Igreja de Deos, & permitt.io elle:por· 
dimentoandar naquelle arrayal, por que como a congregação Cbrifb_ã 

· · quanto os feus, ídolos fe anoja~áo de · cqníl:a de dons gladios , ef piritual & _ 
foa efiada ali, & não querião dar ref- temporal, em muitas partes fe tro~ 
poíl:a do qlle eráo perguntados: & ca eH:e poder em peífoas, incompe.; 
foubeíTe certo que feu imigo de t.o- . tent.es,laurando a terra com a ef pad<t.,' 
do fe recolheria pera fuas terras, co- & pelcjai1do . com o arado.· O qual 
·mo dle d&m Jorge foffe partido . . A a bufo vem a frr o próprio aç0ute db 
qual refpofia eftes facerdotes dauão erro: cá nunca Deos diíle verdades 

· fegundo osno!fos defpois foubcráo, . per iníl:rumento improprio, fe~áo 
porque viáo que: com elles feren1 per o natural daquelle vfo, porque 
prefcnrns,eíl:aua elRey de Cochij tão guarda a joíl:iça nas coufos, e.xepto 
con.fiado & feguro, que fazia pou- algús particulares cafos finifica_riuos-
cas mtcrrogações a clles Jacerdotes: de myíl:erio , como a profect~ dr: 
& vendo que pc::rdiáo parte do feu Balam , & a íua ~fna, &e. ALlli dlie 
credito, & não eráo tátas vezes cha- Rey de Cochij , teodo necefs..iJade 
mados ás confolras, fezeráo efta a- de O'ente de armas, que era o i:níl:ru-.' 
~r10~fla~â~ a elRey que efpcdiíTe a 111e~1to propri~ q lh~feruianoeJl~dQ - - - - ·· · · - em 

· ~ 

( 



·em ~·que elle dlaun, com. a chegada Lopez manGlaua pôdir . E a rdpoíh 
©o c.1 ~al vio logo principio da .fua que elRey qeu~ foi q elle fe tornaífe 
virroria ; · acGitou o confelho de pro- logo, & diffrffe ao gou.ernador Dio· 
feras falfos, .Pºr razJo de [eu parti cu"" go Lopez que Mclique Az andau(l 14 ' 
lar inrereík, que 1 be fezerão perder a com aq~ellc requirirnen~o per foa 
honra que rinba ganhad;:i com a vm parte, polo muiro que deíejaua efiar 
da de dom Jorge. Cá fabci1do o C,<i- ali'l1úa fortaleza d'elRey de Portu,. 
morij fua panída,veyo outra vez fo; · gal: & que co.m algúas occupações 

· bre e!Rey; o qual [e vio tão necdsi~ elle o não tinha defpacbado,que co~ 
rado de remedia , que fe acolheo a mo os negocios lhe deffen1 lugar,el. 
Cocbij a bilcar o noffo abrigo, que le o defpacharia con1 recado pera ell~ 
rinba e::ngeiradô na efpedida de dom gouernadoL Diogo Fernandez ql.lá-
Iorge.Nefie mefmo tempo éj Diogo do via dh refpoH:a, diísimulou com 
Lopez eHeue em Ormuz, foi dar cõ Melique Saca, rnoíl:rando q queria 
elk Diogo Fernandez de Beja, que;: efperar que vieffe feu pae, pera ~õ fua 
.elle lei~a-ra fobre a barra de Dio ef pe- vinda leuar recado a Diogo LC?pez: 
rando pelor ecado d'elRey de Cam- ' & entretanto or~enou com Fernão 
baya, a que tinha mandado Rui Fer- Martíz Euangdho que começaffe re-
11andez (como a eras efcre~emos:) o co1her pouc? & pouco a fazenda4 
<]mal recado foi conforme a rodalas tinha comíigo, porque elle ef peraua 
.outras verdades de Mdique Az .. Por- de notificar a guerra a Melique Saca 
~ue corno elle não trabalhaua err1 çomo lhe Diogo Lopez mandaua. 
outra coufa fenáo em que nós não Fernão, Maníz porque rambem fen. 
ouueífemos d' elRey · fortaleza em tia delle Mdique Saca q por recado 
Dio: quando RuiFeraa1lidez chegou que tinha de feu pae, reinaua algúa 
onde elRey eíl:aua, que ~ra na cidade; malícia,fe Diogo Fen1andez qui[effe· 
Champanel, já Melique Az per feu eíl:ar ali muitos dias:o maes difsimu-
filho tinha recado do que paílara có. ladamente que pode,polo não fcmi.-

.. Diogo Lopez, & que ~eiTe fim má~ rem & reterem (como Já outras ve-
<laua aquelle menfageiro a elRey. zes fezerão, ) din beiro & 1lgúa fazé-
.Dom Melique Az primeiro que ell~ da gue fe podia encobrir, de dia a 
. vieíie a elRey, 'j4 tinha aífc'mado c0 · rnandaua em ceíl:os em volta com 
. dle a refpoftaq auia de dar : de ma- · o~ mantünemos que ordinariamére 
Deira que não deu efpaço algum qne enuiaua a Diogo Fernandez, até <.111e 
dle Rui Fen1andcz poddle ter intel:- húa noite recolbeo foa peífoa. Meli-
.Hge11cia com algús dos fenhores da que quando pela manhú foube fer 
~.orte qu~ a elle Melique Az não ti- elle Fernão Marríz recolhido, .& a 
.11hão boa vontade,' per meyo dos cafa efbua como coufa leix;ida, fy. 
quaes ellc Rui Fernandez podeffe com algúas que elle não podia lcua~ 

·. m.e~eE ~ el~ey a~ qu~. !h~ !?,iog9 comfigo, afsi coma cobre & Olfüíl? 
- , · •-----· - - · ~ fones ' .. ... 

'• 
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forres de mercadoria de grande vo-
lume : entendeo que Diogo Fernan-
dez e{bua mudado do que dizia, & 
difsirnuladamente lhe mandou bú 
recado.Tras o qual veyo logo outro 
dizendo, que a elle (e vierão queixar 
algús mcrcad~res,9ue ~ern~o Maníz 
lhe deu.ia muito dmheiro de merca-
~orias , que lhe tinháo v_endido fia-
d3s,<..1ue o mandaíle logo a terra_,pera 
eíl:ar á conra com elles,& lhe pagar: 
f.enáo que feria neceffario, por e\le 
fazer juíl:iça ás partes, mandar fuas 
fuíl:as fazer reprefaria naquelles Jcus 
nauios. Ao qm: Diogo Fernãdez ref-
pondeo, que elle mandára a Fernão 
.Martíz que fe recolheffe, por eíl:ar 
11,aquella cidade auia muito te~po, 
quaíi em modo de arrefcm, fem el_\e 
J,'lem [eu pae confemiré que fe fo ífe: 
fe que leuar fazendaalhea,elle a não 
lluaua, ante leixaua muita na cafa 
~nde porif~ua,a qual elle Diogo Fer-
nan.dcz lba auia por entregue, pera 
cm todo repodar della razão .,. E quá-
to ao gue diz~ das fuas fuHas, ellas 
podiào fr : & ' fe foífení ,foubeífe cer-

. to que lhe auia a paz por quebrada, 
..&_lhe faria .rodo o danno éj podeíl'e, 
como . a coufa . de imigos. Melique 
Sac.a, porque eíl:e rornpimento era o 
·que ieu pae defejàua, p~r i1áo vir a 
dcfcobrir quanta métii'a r'inha dirro, 
"fe ~paz rnaes duraífe: logo pela·rna-

. inha,ã mandou fobre Diogo Fernã-
'dei . o [eu capitão. Aga Ivlahamud 
<;~l11 grande numero de foíl:as. E af-
.íi tr~ttatáo os noffos nauios com tua 
a~relharia, que moit~ t~ayor d ~mno 
fezeráo a bioao Fernandez, do que 

. ~ -· - ··- -

' . 
lhe elle ,fez : com que lhe conuc:yo 
fazcrfe á vela caminho de Ormuz, 
leuar elle r~cado :1 Diogo Lopez. O 
qual peró que tinha dado por regi-
mento a Diogo Fernandez, éj quan-· 
do denunciaíle a guerra a Melique 
Saca,ou a fou pae ( [e foífe pre[ente,) 
não fe deteueífe maes ,fonão fazer feu 
<iaminho, poíl:o qu·e as fuas fuíl:as o 
cometeífem : quando Coube o cafo, 
& o modo de fua partida, ficou mui 
agaíl:ado,por ver quanto mal lhe ti.,. 
nha feito 0 gêral voto dos capitães, 
no confelho que lhe derão, fobre o . 
negocio de dar em Dio. E c0rt10 ~ 
efr.as indinaçóes que os homés tem 
nos cafos da conjutição perdida, [e 
remata na eípe-rança de fo -pode~cm 
vingar: confolou[e Diogo Lopez no 
que ef peraua fazer fobre dl:e ca[@. E 
primeiro que parriffe de Ormuz>aca-
bou de affentar outro, que não deú 
menos trabalbo,,que eíl:e de Dio:pa· 
rccendo a elRey dom Manuel,g lho 
mandou fazer,q\}e aílentaua as cou-
fas daquelle Reyno em maes prom~i ... 
.to do mefmo Rey,& o ca(o foi efl.:e:. 
'Ao répo q .Affoafo d' Alboquer.que 
man.dou fazei hum liur.o de todolos 
rendime.mos éj elle tinh~; & afsi d~ 
foa defpefa ; não foi pera maes que 
faber pmJtual_mente o q podia ficir. 
,a elRey q~ .Ormuz,pera lhe pag'ar as 
.:pareasA .lhe per elle - ~ffi>nfo .d'Ah. 
boquerq\1ç eráo poíl:~$· E~~cho.ulé, 
;vifro o renclünento & .. d.efpefa (de ~ ·a tras demos rdação\q folgadam é~e 
. b po~ia fazer ,[e elRey não foffe. tão 
roubado,como era. per teus officiacs. 

-:.E porÇ,.1ue ~?dolos annos quando l ~.e · x- man'"'. 
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mãi1dauâó pedir dl:as pareas, ela~ o f?fr~râo iiiãl,qúan:ó ~~àes pór of-
n1auáo que não rendiáo as entradas 6c1aes P.orttJgudes, q amao de fer o. 
das mercàdorias, nem menos as ter- lheiros de fuas coufos: porém como 
ras firmes,& os outros direitos,& im não podião maes fozer,dífsimu'lauão 
po.fios que elRey punha, tanto que & encobriáo efiador,pera amofl:rar 
baH:aíle pera a de(pefa ordinaria do em feu tépo,como veremos.Finalmé 
R.eyno.Auanto rnaes pagar pareas,& te, pera efte negocio ·ficarão pofl:os 
eihs coufus rodas vinhão d ter a 'd. eíl:es officiaes na alfandega, Manllel 
Rcy dó Manuel : e!creueo fobre iffo . Velho por Jl.Üz & proucdor de lia, 
a· Diogo Lopez de Sequeira. Man- Rui Vardla thefoureiro, &, •por ef-
dandolhe g como foffe em Ormuz, ~riuáes Miguel do Valle, Rui Gon-
dando cot; ra. a elRey que· tudo fe fa_ çaluez d' Acofia,_Diogo Vaz, Nuno 
zia pera melhor arrecadação de fua de Crafio, Vicente Diaz. Acabado 
fazenda, elle pofdfo officiaes na al- o qual negocio, como Diogo Lo-
fandega qa cidade, onde f e pagau~o pez náo efperaua maes que a vinda 
todolos direitos que a ella vinhão, de Antonio Correa, tanto que che~ 
·afsi per entrada como faida,fegundo · gou com a victoria que ouue em Ba~· 
õforal da cerra, por dl:e fero mayor harem, partiofe pera Dio: tendo já 
rendimento gue o Reyno tinha. Os mandado diante a Diogo Fernall .. 

- quaesJ officiaes fo!Iem Portuguefes de·z de Beja, 'l'·~e fe foíTe andar na 
peffoas de bom faber,que [e auidfem paragem da ponta de Dio ás naos, 
be1n com os Mouros,que o mefmo CJªe vinhão do eflreito, & ali o ef-
Rey ali auia de pór da fua 'máo,com pera!Ie, com o qual ire~os comi~' 
os quaes fo auião de concertar os ·li.,. •nua n do ndle feguinte capitulo. . 
uros que fezdfem 'cleíl:e rendimen-
to: pera no cabo do anno; afsi os }i;. 
uros dos officiaes Portugúefes,como 
dos Mouros,fe cotejarem & ver em 
.verdade quanto valià toda a maífa 
da' alfandega,fem eqtender no rendi. 
:mento das tei;ras .firmes-. Raez Xara-
foAue era gouernador do ReynoJ& 
os _rhefoureíros & officia.es, per ·cujas 
1llaos fe defpendia toda ·a fazenda 
.<l'elRey,ou (por melhor dizer) fere-
partia,que elle leuaua a menos parte: 
l1áo 'podiáo fofrer dl:e jugo, por fer 
?, maes dur? que lhe podiáo pór. E 
Ja 9uando Affonfo d' Alboquerque 
_quiz faber de todolos re11d11µentos, 

- - -:- - ---· - - - - - S'" 
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CAP I·TVLO. 

5 'Do que fuccedeo a '])iogo 
rer~andeZ.> de Bej~ naco-

. fla ~e D·io, onde !Diogo Lo-
. pez.. l?e mandot~ que ejperaf 
fe ate elle _ p~rtir de Ormu{: 
(5 o que elle tambem pajfo~ · 
r; aquelle cA1ninho te chegar 
a (hau/, o:nde . começou hu11 
fortale\a, f5 as c,,,iufas por-
iue. · .... · 

piogo 



~~~ lqgo Feri1andez pera eH:_e quaes rombos foráo ta~s, que·apar~ 
cafo que Diogo Lopez o tado Nuno Fernandez della,_algús 

. ~· enuiaua diáte,leuon qua- Mouros que ficaráo . efcondidos,aco~ 
~~~- ~ tro velas, elle em bú ga· dirão a elles,com que a nao ficou fe~ 
léáo grande, & Nuno Fernandez ·de gura : & fépre ·Nuno fcrnandez tór~: 
Macedo,& feu irmão Manuel de Ma_ nara a dla,fe não fuccedc:ra tafo que 
t::edo,& Gafpar Doutel eráo capitães . lho impedio,& foi eíl:e. Mehque A~ 
dos outros nauios. ·O qual tanto que como fabia que efte era o tempo etn ~ 
foi na paragem 'da coll:a da cidade que Diogo Lopez auia de vir de Or-
Patane, tornou dous zambucos: & muz,por fer já meado ?ettembro,& 

1 Nuno Fernandez que 1a maes empe- tambem era a moi1ção de as naos de 
1 gado,p~íl:? que per ~efaíl:re lhee~ca- Mecha ·&?e toda aquell~ coíl:a de 

pulio hua nao que vm ba do eíl:re1to, Arabia virem a Dio : pot as feg1:1rar 
veyo dar cõ elle outra muif~ 1:1ªY?r de nós,& lhe darguarda,tinha man-
& maes riça& armada,em q vmhao dado fair a fua -armada de foHas,cí fe-
maes de ce1Íto & vinte bom és Mou rijo até vinte,de que era capitão Aga 
ros brancos & Rumes. Com a qual Mahamud, qne andaffern n~qutlla 
:tanto gue abalroou na entr~da ddla paragem, por fer já perto· de pio. E 
foi elle ferido cõ hum zarguncho de como dle trázia ÍU!l5 aralayas, e] lhe 
arremdlo,& Antonio d' Araojo que deCcobriáo o rnar,tanto que ouue yi-
foi o primeiro gue emrop,& có elle fl:a das noífas naos,& principalméte 
Aluaro de Brito,& outros. Peró:elles o galeáo & nao dos Mouros,-gue ti-
foráo vingados Jeíl:e clanno,porque nbão afferrado:entendendo o q era, 
coroo a outra gente q 6cqua no ga- veyo darlhe villa. Os noífos como 
leão, entrou, foi a e o ufa de maneira naquella paragé não erão coíl:um~
trauada,<J durou o jogo de lançaclas, dos veré tal recebimento corno d\:e 
frech ;idas, p~draclas,& outros anífi- q lhe 'iáo fazer, & eíl:auáo defwida.-
cios de morre per toda húa hora,de- dos diffoJacharáofe hú po~co confo. 
fendendo & offendendo a íi & a feu . fos: porq alem de não efiarem mui-
imigo:atê q a mayor parte dos Mou to .apercebidos,acalmo.u o tempo, q 
ros ficarão eíl:iràdos on<le a morte era proprio das foíl:as, & dles 6.cauão 
os tomou, leixando ·os noffos bem decepádos pera \?ºderem .andar., ou 
fangra.dos. E porq em a nao vinhão ajudar hús aos outros. Cá per orde-

. muitas molheres & crianças, acaba.. nança de Diogo Fernandez, i'áo ro-
da a n~ao de fe entregar,.. ma~1dou-as dos tres tanto afafl:ados hum .do Ot'l-
Nuno Fernádez.paílar ;:io feu galeão: troiéí .fe. pode.ffem ver, pera que vin-
& baldeada da nao.pane da fazenda, do algúa nao pera Dío, que vie!k ~ 
~ fc achou per cima,rnandou a dous cadahum delles cairlhe na rede : & 
carpi;1teiros que deílem doHs rom- efia ordem qoe elles traziáo prra dá-
bos a nao, pera f~ irª? ~u~~do. Os 11ar a outre~1~offe11deo a elles, & Eói 
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n /t r1rclira :Déé~d~ 
lper eíl:a n1âí1éfrã~Agã Ma~1amud C~· não eil:eudfe en'cramtda coín fetás: 
mo os vio afsi cfpalbados, & que o & ve.rdadeiramenre r~ per muito té .. 

~ mar efl:aua por elle, a prim~ira cou; -. po o thar efieuer~ morto~ as fuíl:as 
fa que; fez, foi mandar duJs fuíl:as a o~ meterão no fundo. Mas aprou~1e 
nao dos Momos,que Nuno Fernan- a Deos que refrefcou º· véto de ma .. 
. dez leixou, qne a rebocaffe~1 & le.., neira,que lhe teueráo os noífos.van. 
uaíTem caminho de Dio : & com as . tagcm. E COlTÍO i'áo necefsitadosde 
outra~foihis [e repardo de maneira, · · aguo a, & de .re repairar, , fezerão fua . 

~ qne a.todalas trcs naos de~1 tanro q derrota via de Chaul,pera tornarem 
fazer com arrelharia que trnia, que outra vez eíperar Diogo L~pez: in ... 

. n1eteo o 1i'àuio de Gaf par Do mel no .do fem pre as· fufias ladrando tras el. 
fondo, & tomarãQ vimecinco dos les,em quaor.o o tempo lhe deu lu ... 

'. noíTos cattiuC?s, em que entrou o ·gar,~té que hóa trouoada que fobre .. 
mefirc d~ nao. Aga Mahamud dan- ueyo,as fez ·recolher pera Dio. E po~ 

. do cabo a dla, dobrou as fofias fo__ fio que naquella trouoadaJhe fuprio 
bre as omras; -& ti~maráo tão mal a parte da necefsidade daaguoaqueti-

·- Diog~ Fernandez com algús. tiros . nháo,todauia cn~aminharáo aCba .. '. 
gro!fos de ar~dbaria, que lhe ouue- ul : & ndl:à traueffa tomarão dous 
ráo de ·me~er mgaleão no fondo:por zambucos,éj i'áo da terra de Africa da 
que ouue tiro· tão gro{fo ao fome da cidade Braua carregados de efcr;rnos 
aguoa, qti_e á mingoa de não auer daqudla cof.l:a.Chegado Diogo Fer~ 

. , efo o galeão húa pafra de chumbo, nandez a· Cbaul,foi logo prouido dG , 
" cõ que lhe·tapalfem·aquelle buraco, · agooa & mantinfrntos per o feitor 

· per q entraua muita aguoa, lhe pre- Diogo Paes,éj abi efhua: & leixados 
garão hum bacio d'e prata de agµoa os feridos em cura cõ eíla gente que 
ás mãos.· De maneiraq eíl:eue Dia-, tinha,tornou em bufca de Diogo Lo 
go Rernandez quaíi metido no fun- · pez. O qual veyo ton}ar a tép·o quo 
do : (e n~o acertara de faz~r danno' lhe aproueitou muito : porq Diogo 

) :t algúas com hú camelo;& dous fal- Lopez tin ba a(fenrado em Onriuz,q 
cões, que dl:auão poíl:os em hú ba- ciuando ronnffe,auia de fazer forta-
tel grande, que tinha junto de íi,que _ le6a em Madrefobá cinco leguoas alé 
as fez afafiar longe. !\Juno Feman- .de Dio pera a eof cada de Cambaya, 
dez de Macedo tambem ndl:e tem- onde dle, tinha .mãdado ver & fon-
_po náo pade<::ia iyenos r.rabalho, c.á da.r o ·p

1

orto per A,ritonio Correa, 
, alem_ de lhe matarem cinco ou fe1s goa.rido eíl:eue fobre Oio. E como 
homés; hum dos qua~s foi o efcri- iíl:o-foi negocio p~blico, & não ar .. 

· uã~ do ,galeão,& feri ré mQes de yin- · denado cõ ague lle fegredn q fe que-
te.,r~dos com artelharia groffa: che- r~m as tucs coufas, per os Porwgue-
gauaofe tanto a elle, fem ~ poíTa os fes q [e tomaráoem·o nauio deGaf. 
poder caçar, que não ~~ia ~oufa que par poutel, foi Melique Az fabedor 

· deíla · 
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.delta foa determinaçi:O ~ ·,~ dobmu · a mãy-0r párte d.a gente. E per.que 
logo fobre elle ~on1_ o fauôr q-ue to- Díogo ~opez nefia nao trazia mda-
tnóU àaqiqella v1rr:n;~/aze.ndo gente "' las mmí1ço~,s, corn que efpera1,1a ~e 
nà -te'trà, 1& -defenfao no po~rto, & . poer mãos a obra d~ fonalezà gue. 
fu'i\ês nuú1ero d~ fuíl:as,petá na t~rra qderia fazer em Mádrefabá_: qoan'-
& 'n'ó mar lhe dar tr~balho. Das do· fe vio n~an·co feth o neceffariÓ 
quàes c~1ufas r:mue _logó noua et11 pera ellá, ~ & maes per tál <lefaíl:~t! 
cbaul,& Coube-as Diogo Fernandez, .morrer Aires Correa,. a que quena 
<jue fo~io ~~áú'de áuiCo a ?iog? Lo- muito, tan.to por fer feu fo_briLiho, 
péi,p'era tiáo cometer 0 q traz~·a de- como porfoa-peffoa, -~eílíli? ~e fa_ . · 

· tf'rrhfnádo : & o que alem d1fio o "Z.er a fortaleza e.m Madtefaba.E' pritt 
. tnaes tkluiou,foi bú defafire qu~ lhe cipalmente por ná0 acbahtli"dont 

at6teceo já fobr·e Dio;que aihda qu~ Aleixo de Meneies, ague elle tinha 
tiêlle [e perdeo geme & fazenda; per mandado que o vidTe efperár até per 
v'él1wra fegundo a coufa eíl:à'ua dpe-· . todo Agoíl:o : que aui~ ·de trazer 
tândo por elle, foi merce de o~os. gente & proui(óes pera dle feito, & 
e~ verdadeiraméte,polo que deCp0is. tambem por fab~t de Diogo Fen1ã:~ ~ 
fuce&aeo d~ foh:ura déíl:as fuH?-s de dez como Melique Az dl:àt:Jã tlilli 
Mdique Az em Cbaul (como ver~.,. . aperce~ido pera lhe défe.nder aqt1el· · 
roo~ : ) náo ,podera leixar d~ aconte- le lugu-:' com ás quaes çoufo~ dl'e fé 
ter müito mayor de[dlre, {e Diogo foi .direito a Cbaul, pera lá fazer ~fta 
Lopez to metera fazer a fortaleza em fortaleza, ·porque quando fe parti~ 
Madr~fàb~:& o defaíl:refoi eíl:e.Vin pera Ormuz a ~íl:e fim marrdó.tJ Fet-

. d·0 dh: Diogo Lopez com fua frota não Càmelo a N1zamaluco; totnf? 
. d€ Ormuz,t~mou no caminho húa a eras efcreu_emos J da iefpoHa d'CQ. 

dao de l\-1ouros:,_ que 1a pera Dio: os qual neíl:e feg~ínte capitulo ~âre ... , 
tattiuos da qual mandou repartir ·mos razão. 
p<!las naos. E e.íl:and.o já defrome de 
Dio;os Mouros que i'.áo_na nao cba-
madá Santa Maria da Serra, de que 
ora capitão Aires Correa, comq def-
·efperádos, eíl:aQdo de baixo· da cu""'. 
húra, pof~rãolbe fogo; .º qual rantCJ 
que foi dar na poluora) pinchou lo- ·' 
gó as cu berras pera o ar, & o cafço 
ie foi -ao fµndo. E.mo quaf defaH:re 
fem pelepr,rporreo Aires Correa,li-
titado de tànra ferida como ouue em 
Babdrem quaíiataffalhado del\as,fe-
gundo concam<Ds: & .afsi [e perd~o 

. CAPI.TYLO vut 
. 

5" (omo Fernã-o (a·m'elo '7.l'e_J9· 
-· de-Niz.,arnaluco, ~ froux-e 

recadofia tt 7J~ogd · Lopéz. , Je 
Seque~rtt,q_ué fe{e/fe fo,rtal(-

-z.a ém{)Aü/,(5 á caufa porq: 
.(5'· córr;eçãdofe a ohra,<Vier ão. 
as fuFíds dr MeliqAz. c:t ini!~ 
pedir qfl n4o.fezeffe/f5 o dii-
no ·q. 0$1ro1fos rec{her do' dei/e ; 
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· -, ~ . J . e tépo que Dio- · bem trattamos dó íitio dcih cidade . . 
/11 · ·~ ao Lopez chegqu Confentir oNizamaluco . neíl:e tri-

~ Chaul ,.era já vin- buto, fendo defpois do Hidalcão 0 

do Fernão Came- mayor [enhor do Reyno Decan, & 1 

lo cõ recado do Ni todos tão fumofos, que não fofrião · 
iamaluco : o qual dl:as coufas a ninguem: não era p9r 

"auia .por bem gue fo fezdle ali húa , temor gue teueíie de noffas armadas 
. fortaleza com cerras condições, [e- poíl:o quefoffe111 fenhoras daguellç: 
. gundo e!le efcreuia a hum [eu capi- mai'es, porque dle tinh~ mui pou-
táo que ahi dl:aua,·cbamado Lere6- coque entender nelle, fômcnc'e por 
c~m Mouro Pãrfeo Coraçone,homé dl:a caufa que diremos. Como mui-
.principal que o Nizamaluco ali má- tas vezes a eras he efcritto, húa das 

. dára vir, pera aífe11tar. as coufas da- coufas gúe daua o principal for âqüel. 
quella cidade Chqul,qtJe auia pouco les capitães do Reyno · Decan, erãe> 

:tempo gue fora 1.1~c:imada pelas fo- os cau~llos que vinhão de.Arabia,& 
fias de DabuI, gue eráo do Hidal- da· P~rfia per via de Ormuz : muita 
cáo,.com quem.elle .naqudle tempo. parte dos quaes ante que nó's enrraf-
tinha guerra : que Joi grande pane . ÍCJnos na India, vinhão ter a eíl:a ci~ 
pera o N.izamalucodar licença pera dadc Chaul, & a Dabul, & outro~ 
fe faz~r a_ijo!fa fortaleza.Verdade he a Goa :de m.aneira q1.11e fe ·repartiáo 

. que já d' antes elle defejaua ali_búa p~r dl:es capitães, & per elRey de 
feitoria noífa, por caufa do proueito Nadinga, entrandolbe p~r Batica~ 
que niffo. podia rer,& a efie fim erão lá & outros· portos, que tin.ha nefie 
os feitores noffos q ali eíl:auão,quaíi mar. Tomada Goa, ordenou Aft(m~ · 

,. fenhores da terra. E o primeiro que fo d' Alboqucrque, que nenhum ca~ 
a1iefl:eue,foi lc:>áo Fernandez~o qual uallo fofk a outra parte,fenão áquel~ 
no tempo , que ali ve.yo ter Fernão la cidade, por o 'grande direito quo 
Gomezi de Lemos desbaratado do ali ·pagão delles, que comummen-
cílreito de Mecha, onde fora com ·te faõ quarenta & dous pardaos per 
Lopo Soatez, de fer mui Cenhor da ,cabeça: no qual tempo de Affon-
.terra, ós ~1ouros . o matarão (como f o d' Alboquerque) .& def pois ouue 
.ª tras fi~a.) Ao qu~l fuécedeo Ferná~ grandes requirimeniOs deiles Mou-
Camelo,que{eruià poucos mefes,& ros, ·& afsi d' e!Rey de Narfinga.fo-
a dle, Diogo Paes que-neíl:e tempo bre entrarem c:fics cauallos pelos feus 
feruia : os quaes fempre arrecadar.ão portos. Náo tanto -por auer os di-' 

, o~ dous mil pardaos de ouro, que o· reitos delles, quanto por os auerá 
Vifo-Rey Jõ Francifco pofera de cri- fua máa, & qella comerem os ou-
buto _áquella cidade, por caufa da tros : por fer a principal força & 
morte de feu filho dom Lomenço ne.ruo da gqerra: & rão fobf.hnci-
Scom~ ~ Er~~ ~Ç~re~emos,)onde t~n1.: al,que trazem .os Mouros em modo 

· ~-- · -. · · . cle 
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de prouerbi~s dl:as paI:ciras: Se n~~ Diogo, Lopez a obra .da, '.for-ta1c,za 
ouudfe fofnmento, nao ouuera Jª ·meya leg.uoa da pouo~i.ç~o dos Mau.. 
mund.o: & [e não ouudfe.cauallos; ros contra a barradoricidaparrc do 
náo.auena guerra. Pois como o Ni- Norte : onde pareceo-~ ficaua m~es 
zamaluco via que o Hidalcáo íeu fegura, & podia ter melhor focorto 
imigo, nenhúa ou.~ra ~oufa . o tinha em tempo de necefsidade,por ter as 
feito poderofo fenao irem os caual.:. outras . noífas fortalezas mui longe.e 
los a Goa & Chaul, que. era a meyo & por vizinha a cidade Dio,que co. 
caminho, a que as partes maes fol- meç-aua já tomar oufadia, polo que 
gaoão de vjr, por n~o correrem tan~ · lhe tinha fuccedido em {eu fauor~ 

, to ri[co, nao oufauao comnoíco fe- Porque até então, tudo foráo arri;.;. 
não forrada mente : de(epua -elle fa- ficios & manhas, de qu.c Melique 
zernos taes obras, & tanto (eruiço a· Az era grande mefire :-& tirando o 
e1Rey de Port~gal, .que ouueíle por cafo de dom 'Lourenço, onde elle · 
bem entrar per aquella foa cidade acudio como ajudador, & ainda húí 
chaul (que não tinha outra mariti- pouco vagarofo, nunei:a vey~ com 
Jl!lª algúa,) certa fõma de c~uallos mão armada contra nós cão d.efcu .J 

. por.a gra~de necefsiqade que tinha berramente~ como neíl:e tempo .. Q 
delles. E d;iqui vinha, que quant0. qual fauoreciido do que feu ca11itáo 
·aos dous mil pardaos que Chaul pa- Aga Mahamnd fezera ,. tanto qra;o 
gaua de tributo, era mui contente: · foube gúe Diogo Lopez e_íl:aua: na. 
q111anto maes que elle os não paga- obra ,dafortaleza perconfentimen·~ 
na, [enáo os mercadores da mdma -to do Nizamaluco :. entendeo que . 
cidade,.& os feus rédeiros polo mai-: lhe não conuinha formos tão vi:z.Íõ 
tv que lhe maes importaua, aísi per'l nhos, & que com 11:0â~ _ fouor Cba:.. 

. p.orlerem nauegar feguros de no!làs ul fe faria mui prof pera-, ·com que 
armadas,co~no no ganho que com- auocaífe todalas naos que vinhão 
no·foo rinbáo cla entrada & faida d~s. de Mecha, por fer per ali húa gran~ 
mercadorias. E gn1ndo Lerefic~n ~ de entrada & faida d.e m·ercadorias 
_gouernador de Chaul, affentou o pera o Reyno Decan~ o proueito. 
comratto com Diogo Lopez Cobre das quaes elle perdáia. , Hrir. euità-r· rn 
.o fazer da fortaleza, pera que o Ni.;.· ·qual da11no, ordenoú logo d~n.o-s. 
zamaluco daua licença,todalas con- · impedir eíl:a fortaleza, afs.i per m:ar.: 
diçõe.s delle qriafi fe rematauão ne- com.o per terra : & o modo q~tt. 
fta entrada de cauallos: & tanto e.. pera iílo teue, foi efie. A.uia em Gha •. 
fhmaua iÍ\:o, que fe çontento,u que ul dous irn1ãos Mouros da terrà.i 
foffem cada anno trç:zétos,dos quaes bomé·s honrados, que a reuezes ga ... · '·. 
<is Jire~tos fe auiáo de arrecadár pe,- uernauáo a.Cidade, & iíl:0 per vir.i d~~ · · 
lo noílo feitor, ao modo de Goa. a,rrendamento : p0rque gêralm1eBtG ' 

A'ffemado dh: c?.n. tr~t_.r_o, e_-oineçou .os· Príncipes daquellas· 11an«s , .ora:. 
- - ' - . . X 4- fejá? 



··fujão M0ÜrÕs, ·ora Gentios, fazem 
~ gouemadores da terra os rendeiros 
de fuas rendas, ·porgue com dla jur-
:dicão ar'recadáo 1 & roubáo melhor, , 
,& per eíl.e modo lbe crecem as ren-
·das. Horn deites irmãos chamado 
,Xec Hamed, que era muito noíJo 
amigo, fora os annos paíl'ados re ... 
gedor, & per enuejas veyo lançar 
fobre elle o outro irmão chamado 
Xec Mahamud:o qual quando Dto-. 

, go Lopez fazia db obra, . gouerna-
ua a terra, & não nos tinha . boa 
vontade, pot efiar mal com o ir .. 
111áo, por frr noffo amigo, rendo 
dle offendido 'ao me[mo irmão,en1 
o fazer tirar do gouerno. Eíl:e Xec 
Mabamud, peró qoe obedeceo ao 
que lhe o gouernõtdor Letefican mã-
dou da parce ,do Nizamaluco Cobre 
o auiamento dà obra da fortaleza, 
& dle. mofiraua ter muito conten .. 
tamento della pelo proueito que re- · 
ceb1a de nós : pode tanto o ·imeref-
fc particular que recebia de Melíque 
'Az; que não mouia Diogo Lopez 
llúa pedra~ que per elle o não fou- · 

• beil'e Meligue Az. O q,uei.'l Mdique 
Az, não fômente com dle Maha~ 
mud dtaua liado contra nbs, mas 
ainda tinha da fua mão a hurn Xec· 

.- ·Gil. capitão d'elRey de ·cambaya, 
que refidia em Baçaim, & guardaua · 
aquella cofia de noffas armadas: em 
cuja companhia a~daua bum capi-
tão Abafsij , tam bem homem de 
muita qualidade; de que .e!Rey de 
Cambaya fazia grande conta,& am-
bos terião até trinta fufras. Melique 
/\z como teuc a vontade defks ca .. 

- ---- - · "--- - - ,. - - - - J 

pitáes, . os quaes per terra eráo Cem~ 
pre auifados de Xec Mabamud da 
.que Diogo Lopez . fazia : aífemou 
cõ elles que mandaria o feu capitão 1 

Aga Mabamud,p~ra que juntamc11~ 
te a hum tempo corre!fem a Chaul 
impedir com rebates não fazerem 
os noífos a fortaleza~ Ante da vinda 
dos quaes a cíl.e feito, e~a chegado 
dom Aleixo de Menefes com trGs 
galês, húa ell} que elle vinha, capi. 

-.ráo dom Iorge de .Menef es feu pri .. · 
mo com irmão, & outra c~piráo 
Andre de Soufa Chicharro,& Fran. 
cíko de Mendoça da terccira:o qual 
por razão das barras dos rios:, que 
não fe abrir;lo fenáo de meado Ago~· 
fio por diante,náo pode for cõ Dio.: 
go Lopez maes cedo,& dle lhe deu· 
noua com.o Cobre Batícala achára· 
dom Duarte de Mend es fi lho de dó 
Ioão de Menefes conde de Ta~ou~ 
e~, & Prior do Crato, o qual vinha 
pera gouernar a lndia. Edh noua 
lhe rinha já dado Simão Sodré, gue 
viera yiíitar Diogo Lopez da part~ 
de dom Aires da Gama, que eíbua 
por capiráo de Cananor: em duas 
fuilas com poluora· & algúas mu-
nições, de que Cabia ficar elledef-

. falecido, por caufo da nao Serra quo 
fr lhe qoeimára. E l1uando Simão 
Sodré partia de 'Çananor, foi com 
tres fdl:as, elle en) húa~ Diogo Lo-
bo em outra, & Duane Fernandez 
na terceira. O qual com de[ejo de 
tornat a·!gõa vacca pera rtfre(co, fo

1
i 

t(\nto perlongando com a rena, te 
que tàlrou nella, oníle o matará.o 
quere1~dofe já re~~lher: Dado reba-

te a 

• 
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tê· a Simão Sod.re deG:e defaílre, tor~ . gão : o qi1al leixaüa 1á Diogo Lopez 
~ou a tras, & onde foube que fe aco:. pera certas coufas de prefc:ntc que d~ 
H~eráo os Mouros que era em húa Rey de Ormuz queria mandar a el~ 
pouoáçáojunco de Bracel?r,deu nel- Rey dom Manuel, que não man~ 
Ia: & com morte de algus, a: dll'.f pe- dou, por ter já o animo danado pera . 
Jou. E cornandofe a recolher, efpe- o que comct<m ( como fe ·a dian~c 
dio dali a fuHa de Diog<( Lobo, que verá). Do qbal Pero da Silua tanto 
fe tornaffe a Cananor: & .elle fegmo que as fufl:as ouueráo vi!la, foráofe 
fep ca"minboaréchegaraDiogoLo • . 1nelle, & por o vento lhe náo feéuir 
pez,a quem deu a noua da vinda de, bem pera entrar, em breue efpaçci .· 
dom Duarte (corno diífernos), & ás bombardas o meterão no fundo: 

• J 

tambc:m deu a vida a muitos· com o fem lhe dom Aleixo de Mene[es ca..: 
i:efrefc~ & prouifaõ, qae dom Aires pitão môr do mar poder valer,qua~· 
mandaua. Ej dta noua de como do com fua armada ía!o de d(}ntro· 
Diogo Lopez ali eíl:aua tão necefsi- do rio a lhe acodir. Porque fendo 
tado,fouberaelledom Aires perdoas .11a barra, corno trazia tres galeól?s; 

'" naos,que Diogo Lopez efpedio che- que auiáo mifler vento, & elle era-
gando á barra de Chaul, capitães lhe contrario : ? maes que · fez, é[ ... 
Ghriíl:ouão de Sâ,& Lopo d' Azeue- pedio de fias ti:es gal~s, d~ que erãc> 
do. Diogo Lopez porql]e tinha já capitães os a tras nomeados , & 
fuccdfor na India,apreílauafe quan- húa carauella capitão Manuel de· 

·. to podia por leixar pofh aquella for- de Macedo. · Mas os Mouros co-' 
talep em eíl:a~_o que fe pode-ífe elle mo virão a vanrage que tin hão. 
, ir :·mas parece que ainda os feus tra- na leuidáo do remo, pai: fo renía.J 
halhos, & dos outros capitães, & rem pera dian.te & pern. tras, auião-

. pe.ffoas que com dle fe auiáo de vir (e 'com ellas .como ginetes com os 
pera eíl:e Reyno, ainda não erão a- homés de armas: entre os quaes ou-
cabados. Porque pelo concerto que ue tanta furia de.fogó,q·rodo aqcelle 
Melique Az tinha feito com b capi:.. mar andaua feito búa ne4tia groffa 
tão de Baçaim Xec Gil (corno ora de fumo, com que f e não vüo bús· 
di(femos)rnaqdou lá o f~u Aga ~a- âos outros,em que os noífos recebc:-1 

. 

hamud com trinta fufbs, & com as · ráo a{foz de danno,porque fôinente · · 
G·He~ êl le tinha, fezerão n"umerb de na ·galê de dom Jorge, por fer maes 
cincocnta, com que vierão demari- leoe no remar, de hum tiro lhe ma-
dar a barra de Chau a tempo que carão tres homés, & aífombrarão 
andaua pera . entrar. ndla húa nao algús com o ar do pelouro. Gafl:ada 
noífa, que v inba de Ormuz, capi- e·íl:a parre . do dia, ficarão de rioite 
tão Pero da Silua de Menefes filbo wdos na cofia do mar, t~o juntos. 
de Rui Mendez de Vafooncellos fe- bús dos outros, que fc atreueo bum 
nhor das vill~ ~e Figue~~~ ~~~d~~: do~ ~~!l~~ d~s .q t<?.ma~ão em '! n: 

/ 
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úo'u noua· à dó ~leixo como elle era 
1~·orto deJ;úà bomb~~cl~,que· lhe le-
lJflra em clauo a ça.beça fóra dos hõ-
·bros/em 9s noítos até então terem 
Cabido fer '<tlLe o q.a9 yJn.ha em aqu:el-, 
la nao tomada. Dorn;:Aleixo quádo 
veyo pda mànl1aã,foi cometer Agai 
Mahamud, & elle o veyo receber 
çomo homem que andaua fauoreci-
de do tempo, repartindo[e em'tres. 
capitanias : elle c6n:1 f uas trinta fu- · 
!las· a húa,. & Xec Gil com vü1te~ 8{; 
o c~pitáo Abexij em 0utras foas. ·E.· 
tornando outra .vez ao jogo das bõ-
bardádas, tinháo dla· ordç:m : ef pa ... 
lhadas eíl:as tres capit~nias, ellas meC . 
mas fe fazião em µ1aes partes, por. 
efpalhar as noífas velas: & como 
vião manquejar algúa, q· fe n~o po-: 
dia ajudar da outra, . carregauáo Co-
bre ella defcarregandti todos ali foa 
arcelharia,. pela meter no fundo. E 
peró que tinh~o tanta vanrage. ndl:e 
modo íobre os noíf os,todauia dom 
Aleixo os foi encerrar no rio de Ba..: 
~aim, q era a fua acolbeira por parte 
de Xec Gil : no qual .do.m Aleixo 
não podia entrar, pola muita aguoa 
·que demandauáo· as foas v,elas. Os 
Mouros como ctâo auifados per t~r-. 
ra de Xec Mahamud, : dahi a dous 

1 dias tornarão cometer dom Aleixo, 
qne efiaua ainda na boca do rio' e[..: · 
perando foa vindà, & ordcnaráofe 
pelo m~fmo modo, quando · foi ~o
-pel~ja·r : & ndl:e dia porque Francif-. 
co de Mendoça ficou em pane que 
não pode fer aju.dad9 fenáo de dom. 
Jorge, ·e!!~ !~uo'~ ~

1

~!s d~n~o que . ... 

as ,outras velas de· gente ·morra: -& fc . 
rida. Dom ·Aleixo vendo que ·9o~ 
galeões não fe podia ap'roueitar ,tm:. 

· teofe na galê .de dom .Jorge, & or-
denou hum batel grande de oom 
galeão com .húa bombard_a grol.Ta,q 
deu a Franciíco d~'Soufa Tauares .& 

. ' 
com maes húa foíl:a & húa carauella 
& duas galês, foi bufcar Aga Maba. 
1nud, que eíl:aua em hús ilheos a ci. 
ina de Chàul.O qual como hometn 
que já fabia andar ás volca:s com os 
noflos nauios, que . eráo pefados, o 
veyo recebér :, & corneçaráo. feu jo .. 
go de bõbardadas de nouo,andando.. 
~cmpre as fuHas naquella repartição 
de capitanias,q diffemôs, E tinha tal 
induH:ria,que con:io vinha a viração 
do mar,logo [e punha de maneira& · 
em parte, que não poddfem os no[~ 
fos ir a elles : porq naqu.elle tempo,· 
por ventar .. vi1Jo, tinháo maes algúa 
melhoria !obre elles: Finalmente,pcr 
ef paço de vinte dias nunca outra cou-
fa fezerão, recolbendofe ás vezes a' 
Baçaim,a íe reparar'do danno q rece,. 
biáo,afsí em remeiros com.o em lhe 
defappardharem as foíl:as:poré logo 
tornauão. á barra do rio, onde dom 
Aleixo eíl:~ua, rudo:a·fim de pejar & 
occupa~ bs. 11~ffos,de mane_ira que a 
obra da fortal'eza [e náo fezeífo, .ou 
ao .menos foíle mui .de vagar~ P.orq 
elle Aga Mahamud,rodolos di@s era 
auifado,qllant~Diogo 1opez traba-
lhaua por .Jeixar aqueHa.forrp.lc;za fei .. 
ta ·: por já ter noua fer ,outro g9uer-
nador viüdp .. Diogo Lopez tem~n- · 
do que por eH:as fuiíl:as.andarem mui 
azedas , podião c_ometcr entrarem 
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" Liurà r;s exra: "º'· 1' afJ" -- --- .. 
pelotio~& ~t dar (obte.têrtô,s ~âÜc~u~· de . .Beja: &' faido .do-rio de 
queiras, que da band~ dal,em do nc.l Chaul per 14 [e ir d 1 n.dia, Je de 
arrincauáo pedra' & iíl:o .mdofe elle- . teue por caufa das coufas que 
d<"lli, como efperaua fazer am~ que Aga fi_1aha11Jud fez. em ~r:. 
ella foífe acabada_·, porciue lhe c011-
tlinha fer em Cochij pera a carga ma.da etrl 1ue. rnorreo <'Diog~_ 
das naos: ordenou na emrada do ri~ Fernandez.._]i e_ntregou arma• 
daquella mo(ma parte, hum mo,do ·da que elle tin·ba, a cv1.ntontrJ 
de baluarte de madeira .co~entulho Corrêa, (5 elle Diogo Lope{ _ 
·de terra ao fob pé de hum morro, q ·-. /e pártio per à a L~di-a. . 
'el\alla 11aquella p~nta da terra.Com 
o _,qual baluarte ficaua a entrada _da- m~ - 7 Anto que Diõgo Lo·pez 
·qudla barra a ell_e_s mui defendida, - -~ f~gurcu aquelles <i:?me:.. 
& maes não P.od1ao fazer ta mos co- • ~~ t1me?ros das fuíl:a9_;; d~..; 
roetimemos á noaa ~rmada, que fi... _- · terminou detfç parur p~ .... , 
-caua dtfronce nâ outra parrn da\ ban · r~ Cochjj, pe~a ir fazer_ a'cargà-da eC. 
da da cerra, onde fe fazia a fortale- . peccar~;J , & [e def pacbar cedo pera. 
za: & [e a co_meteíTem , ficaúalhe a [e vir a eil:e Reyno, por-Cer já na fim 
:arte\haria do. baluarte nas coíl:as, de .· .de Ou.tubro . E primeiro que o fc- -
que podiáo receber muito danno. _ze{fe, tomou a menagem da capita ... 
E 'neíl:a força pos atê quinze ou vin. r . nia daquella fortaleza a Henrique de 
te homés, & por capitão d_dles a hú Menefes filho-de Çlonçalo Met?dcz 
·caualleiro chamado Pero ,V-at Per- da Silueira, que era fobrinho ddle 
'mão, homem coílumado andar na Dio.go Lopez filh_b de foa irmaá: -& 
guerra_,& q trouxera honrado nome deu a\caidaria mór a Fern~o Came ... 
<le Iralia,onde·andou muito ~empo. lo, & feitoria a Ioáo Caminha,& os 
E aprnueirou dla força tanro,quc- fi~. maes oflicios a peffoas qlle -per feu 
-carão as.fuíl:as.rão e[carmentadas do ferui~o o merecião. A qual fortaleza 
prime1ro•comcrimento Cegundo [eu fi.caua fô~1eme com a torre da rne .. 
coíl:ume nos dias paífados _,que não .. nagem no· primeiro fobrado , & ~s 
tomarão ali maes. outras officinas junto a ella: Cem ter 

CAPITVLO IX. 
maes muro , que as ·cerraífe , que -á 
primeira cerca de madeira, que [e 
fez pera elegementó da grandeza da 

! Como '!Diogo Lopez de sequei- obra, denirO. da qual fe fauràua a ou .. 
~a entre~ou a capitania da . tra de pedra & caL E l~ixou -por ca• 
f. l pitão mór do m,ar a Diogo Feman ... 
Jorta eza Je (hau/ a .ffenri:.. dez de Beja~ o qual auia-'de ficar ali 
q~e de Menefes, &'a capita- na boca daquelle ri_o corn as tres ga-
nia do. mar a '])~ogo Fernãdez , !~s,; car~udla, barg;ii:itim , &, m·aes ,. 

trcs 
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• ·tres. nãõs,att qde·vidfo.ctom-Luis de canfar, ·atê . pelá. tnanhaá~ no qu;l 
:Menefes ,. q.ue vinha per~ feruir. de tempo lhe matarão fette bornê's, &: 
capitáo1 mór do mar com feu innáo ferirão muitos, & (eu irmão Aleixo 
dom Duarte de Menefes (como dif- .àe Soufa foi aleijado de huin braço. 
·femo.s) que era- vi~1do pera feruir de . E' vierãof~ os M~uros tànto~a .efqué. 
gouernador da India: ao qual dom tarem an~mo, vendo que nao ·podia 
~uis dle Diço-o Fernandez auia de fér focorndo, por o vent9 fe.r -con. 
entregar roda ~qu~lla ar~ada.Aílen- . trar~o a roda noífa armad:, pe:a po. 
tad~s eíl:as co.ufas,fa'io Diogo Lopez ·der ir a ella: que abalroaraq co ella, 

, · de dentre> do rio: & veyo(e lançar ·cm que cdfarão as bombardas, & 
na boca da barra, pera que quando . vierão ás lançadas at~ aos terços das 
~.idfe1a noite·.c.o.m oterr~nho, (e fa- · cfpadas'. D-0m Iorge d.e: Menefes cor 

, zer !~ vela wia .1de Coahij . E po~gue mo a foa ·galé era leu e no remo, & 
ainda cle>torlo .-não :ecio Caídas as · ficàua_maes perto de ~ndre de Sou. 
naos, que êomdle :aoi.:í~ de ir, & fa, que as outras no!fas velas, Íoilhe 
quaíi todolos capitães que ficauáo f oc0rur. o maes prdlcs gue elle po.. 
çon1 .Díog? .Fernandez, fé quiferáo de: & indo a-meyo cam.inho, tirou 
lançar jµnto ~ellé Diogo Lopez, ' l~um tiro p.or fina'l que fa a elle, có 
qUe era da banda .donde eflaua o · que· deu animo aos noílos , porque 
.baluarte, &'iíl:~ por.co·rteíia & (egu:.. , dlauáo já .tão canfados-., que não 

· rança de.fua· pdf oa, .por Aga Ma~a- . podião manear . os braçás a ramà.s 
mud anda,r per diante del.le ladran- partes como er.ão- cometidos~ Ch~
do, o que Diogo Lopez ouoe por · gado ·dom Jorge já 9unto da galé, 
afronta~ n1andou a Andre de Soufa vendo q na popa tinha hú cardume 
Chichorro que fe foíT~ lançar cõ füa de. fofias, que a tinhão cercada pera 
galê na barra, chegado hú pouco a de rodas·partes a entrarem, mandou 
terra:, porque,poderfe1áo cófer tat1- . apontar ~~dlas hum riro groO'o :o 
to com ella os Mouros com fu;ts . qual fez ranto danno. néllas metédo 

·. fuflas~ que entraífe.m 1ío rio a fazer húas no fondo, & outras êlefappare-
,3}gutn damno. Aga Mahámud tanto _ lbádo, .q não·ouf.:1ráo de efperarou-
quevio·Andre de Soafa a tempo q · tro, poHo que Aga rYiaha11;1ud tra-
uáopodiafer focortido, foifca dle balhaua,ame q dom forge chegaífc1 
já bem tarde .conffoas trinta fofias:, de [e fozer fehhor della. Mas não 
& as outr~s fe repartirão em duas lhe foccedeo como elle cuidou, cá 
partes, Cegrindo feu cofiu:me, fazen- dó Iorge rompeo pe~ i:neyo ~elles, , 
dofe na -vol a dq mar. E comq_ a-. & foife ajuntar coin a galê: fazen-
no~te veyo; por terem· marcada a d o-em hús & ciurros bem de l~nba 

- galé de Andre de Soufa'-onde-lbe fi.,. na madeira,& fangue nas pdfoas.Na 
~au~ pera ap~o~tar aelle fua arrdha- qual fúria ·chegou Diügo Fernádez, 
na:come~ara·o ~:f~a~rçgar u~·!~a [~~ · que vinha n,a galê de Francifco. de 

' Mendoça 



_ . Liiir~ ~exrl . -: ··· ~º'- 14'1..: 
MendoÇa cõm nfaes ' qua.t~O batê is~~ de dom iorgé ~ E pera o ca(o lht:r Cee 
que acabou de apartar aquella fuíl:a- .. m,aes fauorauel, ac·~rtou que a outra · 

1 
Iba: que fe danno leixouJeito, tam- galé eflaoa lançada · húm ho_r.n p~-' 
. bem leu ou fua parte .Diogo Fernan- · , . da ço ddla, contra onde_ jazião as· 
dez,porque,a galé de Andie de So'u- naos, em que Diogo Lopez eQ:aua 
fá era n)arauil~10.fa pera vcr,fegundo . pera partir~ & em parte onde com o~ 
era désÍeita & . d~sbaratada, afsi da . y.ento _gue ve1~taua, gue era o terr~~ · 
mareàgé como da geqte:,mandou-a i1bo da manhaá, não fe podiáo aju .. .1 . 
áfsi aprefenrar a9 gouerfiador DiogQ . dar húa _a ou~ra . E as outras fofl:a~ 
Lopez. E dle com ó's outros nauios.. da· capitania de Xec Gil tambem [e 

11

1 foife; p~r na entrada do _rio,, poio d~ , · º.rdenaráo ,pera ircomet-er,a d~ Fr:Htd' 
fender as fuH:as, palTandofe , da gale c1fc.o de Mendoça : mas como.çllas 
de Francifco de Mendoça á de dotn . ficauáo em pofio que. áfsi do baluar .. : 
Iorge de Menefe;, por fer melhor de te, que efhrna feito na entrada dq~ · 

! ' remo: parece que o ch:lm~ua o feu , rio,como das nJós de Diogo ~bpez l ckrradeiro dia naguellas .mudança.s. · poperia receber m~ito doin·no çom 
,p~rg~e Aga Mahamud foi auifa.,do · a artelharia, leixarãofe.eílar até ve-
aquella noite como a faida do gouer · remo q ella fazia ·de:1i-." Aga Maha-· 

: nador era irfe já· de caminho -pera a .mud como â_ndaoá já defiro naglle 
India: & qoe a gal ê , com que pele- joO'O de bom bar das , & fau-orecic~Q: 

1 ' j J ~a, ficara cal, q não. podena 1naes ditempo, pela po~ra do ·re1110 de · 
l feruir, {enão com grande corregi- 9ue fe ell,e m.aes aju9~~a, &fm q.u_e , 
1 menro. E que entre os Portnguefes tinha auantaJe aos nofios: co grande 

a:u~a noua gue feria ali cedo ~iurn i~- .· grita foi cometer Diogo , Fcrn~m- . 
mao do notJo gouernJdor: por t~n- dez, & a trcs oo quatro batei~, que . 
to guo [e trabalhaíle por dar ,fim ao . · eíl:auáo com dle: os guaes com.o o 
que t,inb&o c.omeçadà, pois o Deos ·· ar foi cego da ~umaça da· artelbaria,' 
fau?recia, gue foob~íle . [eguir .a vir- . todo's [e fez~ráo em h?n1 corpc;> em·- ,· _ 
tona, em guanto tmba tempo, & ·. patando[e co·m.a gale. E dur0u eíl:a, 
não vinba o capitão , que ef peraua. · foria de foge tanto, q o maíl:o~ ver-:: 
Aga Mabainud com efl:e recado lo- · ga) remos, & toda.a coufa co,111 que,. 
go aq~ella noit~. fe. ordenou pera o a galê fe podia (quir, foi . quebrada, 
outro dia com~ter as 'noílàs galês: &.fefra em peda_ços:·& era arr,õbada., 
& quando veyo d manhaã ciue não. · t1o coíl:aqo per fette ou .oito p:ytes .. 
v10 a g~l~, entendeo fer verdade tu- b pilpto_ vendo o m~~to danno que 
do o'que lhe.mandarão dizer, colil rinhão recebido, foik a Diogo fer, 
que ficou com tahto animo, qoé fe nan,dez,dizendo: que feri.a beJ~l mã:. 
apartou coq1 foas trinta füíl:as~& foi dar ceai: cõ algúsremos, pera irenl. 
'demandar Diogo' Fetn3t1dez, que de[cait1d6 (obre a- out~a- galé,que lhe 
{ e~~º· d~íf~m~~ ) f~ paíl~~a ~ gal~ ~~aua per popa, ~ que 1~ ~neceri1ã1o . · ne ___ ~~ • 
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11ella: & ÃÕs bat~is ' ! o que parec'c:O como os ma.es dellai erao .Mourqs, 
bem a.Dibgo Fernat}<.foz pera feaju- & gente forçada: cotneçarãa br~dar 
.dar húa á outra. Dom Iorge c.apido, por os l\tfouros -das foíl:as, q.foífem 
da galé ( p.of\:o que Diogo Fernan... tomar a,-galê : ao qual J;úmor-aco-
dez era .capitão rnór):vcndo qu~ .não <lindo dom Iotge, forio com a efpa. 
~mia, -temos · pera aqudl~ obr~, & da a [eis ou ferre, que. os fez calar. E . 
rnaes aind~ q os_ ouueíTe, mofirallão- porque. erão já muíros homés.mor-
terem -recebido muito dannp, · & t~s, em-que entraua o c~ndefbbre, 
fobreiíTo grande fraqueza ·dia11te· de . & o comi_tre ,& ·outros tão feridos 
quanrns Mourc~s auia em Chaul, os ciue não P?dião trabalh~r, cbamoQ 
qyaes de terra .~orno . quem vinha a l?um Mouro remeiro, que lhe pare-
ver feita, trá.o· pcfios pdos lugares .··· cto homem pera iíTo,~ diíTdhe gue 
altos a olhar, d1ffe contra o. piloto: - mandaíle a galé, que elle 1J1e daua : 
Ninguem tome remo na mão pera liberd~dc, & o auia por feguro, & 
cear, porque lhe cortarei a cabeça cõ - afsi folcou dez ou doze degredados 
efl:a, efpada, ante remc111 àu{lnte fe Chrifl:áos, mandandolhé que o aju~ 
h i há com que,inoihenios ter von ~_ daffem, que alem da' folrüra, lhe fa_ 

. · . tade r:era ir a elles;o gue par.e~eo bé - ria rn~rce. Finalmente, fauorecida a 
a Diogo Fernand.ez .- E porque os gente, api:ouue a Deos que os imi~ 
batéis 11o~os, que uazià<:> peças de gos enfraquece_rão: & con1 o danno 
artelharia, poíl:o gu-e os enxotaoáo gue rccebiáo dos tir'?s da galé, fe 
denedor ·da galé , não . foziao fenão forão acolhendo.Dom Iorge quan-

. bufoar abrig~da cklla : ouue Diogo · _ .. do os vio ir, meteofe no .ef quife da 
.Fernandêz_ paixão, & remerendo da gálê, & acompanhado dos ou~ros 
' popa, veyofe á proa a bradar cõ os bat_fas, fez que 1a tras elles: por mo .. 
hat~is, dizendolhe palauras.feas,por ftrar aos Mouros de Chaul que os 
que não, Ião auª11tç. No ,9ual tempo leuaua em f~gi&,1: T ~mando á gal~, 
veyo bu1l} pel<?uro de h~a bombar- ·fez que furg1.(k,& madou-a emban-

., - da, & deu em hum pião de bum fal deirar, mo{hando a ,virtoria que ou-
c~o, & dali_res_balou & veyo .darelle uera, & eHcue _afsi furto até befpora, 

- · em Diogo Fernãdez per húa ilharga que .eo-m a vjraç~oJe foi aprefmta,r 
que lhe met~o as arrn~s per dentro, a Diogo Lopez,Cjue dl:aua bem la;·-
& ca!o morto: fo_~re o qual h~n1 go ao ~ar: o qu,al o recebeo corri 
m·oço· feu, qu~ efiana junto deli e, [e . tantá honra, quanta teu e de rrif\:eza 
posa pr~11tear'.A 'que dor,nJorge lo- pela morte de Diogo Femádezl por · 

, go acodio, & bradou com o moço , que alem de fe nelle·pcrdet bum ho- · 
C}Ue fe ca]_aífe: & mandou . cobrir O 1 mero que pe1a aquelle officio da 

corpo do i:norto com o beruio . d~ guerra,auia poucos que.lhe fezdTem 
h~-:11 rtm euo. ~nd o .ºs remei.ros - vanrag-é5 era grande feu amigo por 
~ira? o rmno~ .da ~~~t~ do ~a pitão,, ~oufas particulares. Ao qual mádo,it 

· - lo ao . ' ~ 
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lPgó defai;niãf~áuendo mãés:de qua fazia,mei'.eofe rto barerdo feu galc;a~)1 

rro horas que era morro:& tirando- porque não leuaua maes velas, por 
lhe do pef coço búa Cruz de ouro, as leixar rodas a Antonio Cofrea, 
c:m que trazia relíquias, começou ~foi v .. ~r dom ... Luis _ao feu. Da qual 
lançar pelos narizes algmn fangue, v1H:a nao ficara o contentes hutn do 
11ão cendo atéenráo lançado húa go outro, porque ainda dom Luis qui-. 
ta: & dali o mandou leu ar em hum fera que elle Diogo Lopez lhe dera 
efquife ·a.encerrar a Chaul. Etn lugar · o galeão que leuaua , & q fe fora etn 
ào qual, proueo logo da capitania outro nauio pequeno, que lhe mã-
xnór da armada, que ali auia de ficar daua dar. Partido hú do oacr6, che .. 
at~ vmda dedorn Luis de Meneíes, gou dom LuisaChaul a tempo que 
a Antonio Correa: & dculhe hutn Antonio Correa tinba acabado hú. 
galeão, por fc~ peça éj lhe podia [er- honrado feiro,& foi efl:e. 
uit ·de baluarte, em quanto eíl:eueífe 
na barra, onde lhe m-andou que fe-
zeíle hum1 pera d~quella parte eíl:ar , 
a entFada do rio tão fegura,como da 
frohreira onde efürn:i o outro' de q 
era capitão Pero Vaz Pennão. Da'da -
eH:a ordem pera guarda daquella for · 
taleza, partiof e Diogo Lopez na fon . 
9e Dezembro pera Cochij.E no ca-
minho fendo , tanto auante como 
Dabu.1, começou a India fizer feu 
officío (como Já diífemos) que re ... 
cebe aos que a váo gouernar, com 
alegre roíl:ro , & quando os ef pcde 
~k fi, be com todalas injurías q lhe 
póde fazer. Porque nefta paragem 
achou dom Luis de Menefes , que 
vinha có áquella pompa de ml1itas 
velas , & capitão mór do 1nar : ao 
·<]Ual·mandaua dõ Duarte feu irmão 
qqe vídfe acodir áqudla ·fortaleza, 
q [e começaua fazer ein Chaul , por 
ter noua do trabalho q os noífos fo-
friáo das.foftas de Meliq Az. Diogo 
Lopez, encontrado dom Luis,efpe-
rou q_ue por foa dinidade & idade, q 
o f~íle ver,& qua1;1~9 ~io que~ 1~áo 

• 

. CAPITVLO 

J Como e.Aga .ivf~hamud mã:.. 
dou per hum ardil comúer 4 
baluarte. onde eftaúa Pero 
Vaz Permão: no qual co1neti. 
mento poftoque morreo .Per() 

· Va{ r.5 outros,_ os MourosfrJ 
r ão 'Vencidos. No ftm do qual 

~ feito cveyo dotn Luis de · .iWe~ 
nefes, a que C!Àntonio. (orrea. 
entregou a armada? f5 dabf 

.fa foi a Cochij embarcar corn 
'Diog_o Lopez.., d~ ~eque~ra, f 
part10 pera efle Reyno , ond1· 
chegou a faluamento :

1 
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'Da 1-"'erêetr a 'Decad11, 
~~1 ·_dh de.fepÇér~a .con1eteré as fuflas informado bem ·do ardil p.er cfie 
e~1t.rar p.er aqudla pane, por vareja- homem· que, lhe Jnandou, á graúde 

· r.em co-m (ua ar.telharia aguelle lu- prdfa reformou toda foa frota, d~ 
_gar. Porq'ue a ordem · que Antonio munições & gente frefca, & dabi a , 
.,Çonea '( fegmido aí1enrara com ·dous dias veyof~ pór ante Antonio 
..Piogo Lopez ). eíperana ter com a- Correa, prouocãdoo a foir do-pou.-
.quclle Mouro Aga Maham ud, que foque tinha ·romado: & C]Uando çq 
~•mto os perfeguia com a ligeireza tendeo [er-verdade o que Xec Ma~ 
das fuas fofias: era quc,elk Antonio hamud lhe ti.nha efcritto, ordenou 
Correa n,áo fe moudfe dali: & moí- o feu ardil p~r eíl:a maneira.1 Oba-
to temperadamente , fe elle vi-eíle; luarre, que diílemos que guardau~ 
gaíl:a!fe a pduorJ, por a pouca quç: · Pero-Vaz,dl:aua ao pé de bú morro, 
tinha, cá defpendendo cm tiros per: aJientado de m;mcira .que da parte 
didos, em poucos dias a poderia g~·· do rio a terra era rafa,& defcubena: 
ihrde todo. Xcc Mahamud.o noílo com·que dle podia bem ·varejarfua 
imigo auífou a Agá Mahamud '·que arrelharia a quem qmfdfe co.meter 
efiaua em Baçaim reformandofe do enuar pelo rio. E da outra parte cÕ· 
danno, qtíe rambem recebeo de dó tra a coíl:~ do mar eíl:aua efte .ourei. 
Jorge: dand.olhe cõrà corno o gouer ro afsi orden~dó~ que qué fe pofo'lfa 

. nador era partido, & que Antonio de rras delle na parte de húa calheta 
Correa ficaua pera fazer hú baluarte • onde fe podiá defébarcar em terra: 6 

- da parte de Chaul. E que eíl:aua af- caua encoberta do 1nefmo outeiro, 
fencado que não auia de fair a elle a pera não poder ler · viíl:o do lugar 
pelejar, fômente defender a entrada: ond~ Antonio- Correa eíl:aua, nen1 
que a elle lhe parecia que feria bem -do mefrno baluárte, que eftaua ao 
ordenarle de maneira como peral- .pê delle. Ndh cal beta determinou 
gum modo encreceueITe a Antonio Aga.Mahamud que foífr demandar 
Correa, & entretanto mandaífe co- Xéc Gil, & o outro capitão Abexij 
Jneter o baluarte já Íe-itG da outra com até trezentos homés, & que 
band,~, onãe não au1a maes que até 1euaífo por guia o Mouro que lhe 
quinze homés. E éj (e tomaíl'e eíl:a mandot1 x~c Mabamud, cá ell~ os 
força, ficaria fenh'or do mar & da .Ieuaria ao balUarte dos noffos : & q 
terra, porqueelle m'eteria t<,unbem o em quan~o ~lles cometeífem o bar 
lugar em ~luoroço, de maneira que luari:e;eUe Aga Mahamud efiaria n0 

podia fucc:cder cõ que de todo nos lugár ·onde·dhua ·ás bombardadas, 
-:lançaífe dali fóra: & pera o encami- . por eiúreter os no{fos . Aífentado 
·nhar per terra tê elle dar no baluarte, dle fou ardil, leu ou Xec Gil quinze 
lhe mandaria aquelle homem q lhe fuHas; & ·de noite por üão fer v1ílo, 
daria acarta. Aga Maharnud, como foi terá calherà, onde defembarcou 

.~~~~ eHe auifo d~ ~~~ · ~ah~mu~,, ~on1 Çuá <geo~e" que foileuada. pe ~a 
1 - gma 

• 
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o-o ia que Õs auia de encaminhar ao bre dos bo.mbardeiros~ & outros cõ 
baluarte.dos noíTos : onde eíl:auáo ' a rnaes da gente muito ferida. E auÍá 
maes quinze homés, que Anropio homem que em húa roddla, que 
Corre~ío dia dantes màndara a Peró tinha a Cruz de Chrifro, ( diaifa dos 
Vaz,' como folhe o e(pirito diílera o caualleiros da m1licia deHa ordem .) 

_ 'que auia de fer, cõ os guaes fez trin- cíl:auão pregádas fdfen ta frechas, &, 
·'~ ta & tantas pdfoas.Os Mouros por- .nenhúa dellas era na Cruz,pccupan 

qUe per onde a guia os leu ou, era tu- do ella com fua figura a mayor.par-
do mato, teuerão bem que fazer em te do cápo derredor della. E outros 
chegar á.forraleza ja alro dia: & pri- dous que eráo Manuel d' A cunha, & 
nieiro,que faiíTem da filada tornarão Pero de ~iros, cadahum tinha na 
foleg9 do ca!nin~o, & dali reme.! fua roddla de vintecinco pera cima: 
t:eráo com hua gnta; que deu gran- Finalmente fegúdo'os Mouros erão 
cle fobrefalto aós noílos,por dtarem ' muitos, foi hum grãdc tn ilagre não 
dc;fcuidados daqq.ella pane. rvfas CO- terem tomado O baluarte , ante que 
mo o temor enfina a faluação-, & - lhe os dous capitães acodi!Tem com 
elks nãó tinháo outra fendo de fuas fua geme, os quaes fezerão tal obra, 
mãos, vendo que emré elles & os que poferáo os Mouros cm fugida; 
Mouros auia táo ddigoal numero, & [e não fora o mato do outeiro per 
& maes náo.tédo por emparo maes · ó11de elles víeráo, no qual feembre-
que hús valias, '& bum pouco de nharáo, todos ali ou ueráo de pere-~
ra'uoa'do com entulho _ de terra per . cer·: com tudo fiquáo eíl:irados, hús 
clenfro.:rec.eberão os· imigos tão ani-' feffenrn &. ranrns.Aga M·amud t.1uã ~ 
m~fameme~ que fem1o pouco rtfaes . dô· foube'ddl:e· .desbarato dos íeus;; 
de .t~inta, pareé:iáo outros trezentos, : · foi-recolher fuas fufbs', & <:1onten-
como os Mouros· eráo . Amo1tio . toufe em o não.irem demandar : c6 
é om:a ~ gue dbua no feu poofo, qtJe ficou niaes ma.nfo, 'do que ~ n -' 

" quài1d6 da outra banda ouuio a gri- ~faua d'ante. Porqüe alem de perder 
ta, dos Mouros, & vio o combate éf m1:lita gente, a mayor parte da qual: 
àauáo, entendeo per onde fora a fua .era cla maes nobre:que dktrazia, en:. ' 
entrada: & á grande preífa -mandou .· irou nella o capitão das fo lh s Xec 
dous· batéis grandes com as peças ·de Gil, & o outro Abexij: & , afsi .mor~ 
ártelharia>gue traziáo ordenadas pe- reo a guia que 'OS leuaua criado Óe· 
ra áq'uella defenfaõ das fuíl:as, que a Xech Mamud. O qual defejando fa_ t 
codi'ífo ao baluarte com até feífenta ber como aquellc cafo 'paí1ara., por · 
homés, dos quaes era ~a pirão Rui ter vigia nelle ; & 1 he fer ditto C]l -e.· . 
Vaz Pereira. O qu~l atraueílando o· ~ntonio Gorrea efiaua n0 baluarrc, 
rió da parte dalem, chegarão a tem- mandoulhe bum ba.rd carregado de.· 
po que erão já morrns Pero Vaz o refrcfco, com bum recado de vííi ra- ·i 
cap.itáo,Simão F._e_.rreir_a,, o __ condefia .. - cáo. Antol1ÍO ' Correa . ·Cortl p - tinha .. 

~ - • · - -- -- Y já fabido • 
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'1'7' er1:r-c1;;-,. 'DecÃ.Jti 
j~ Cabido qúé _elle eta aeerca de nop-as 

. coufas , mandou cortar as cabeças· 

. dal1udles Mouros, que nos vdhdos 

. pareciáo mac:s h~nrados , & man-
ldou lbas: dizendo que em retorno 
do refrefco , lhe · mandaua ag uellas 
cabeças, por faber quanto auía de. 
folgar com a vittoria, que ouucráo 
os do baluarte,& os corpos de todos 
mãdou enforcai~ ao longo ·da praya, 
que .foi búa trifie viíl:a ~ todos os 
Mouros de Chaul . Quando .elie 
Mahamud conhecco as cabeças dos 
tapitács, & a· do criado, & ourras 
peífoas nobre~ , foi ta111anha . a dor · 
nelle, qu(! fern temor publicamente 
mp{hou quanto lhe pefaua daqud!~ 

l 

dciros,& por capitão Aluaro de Bri-
to. No qual tempo chegou dõ Luis 
de Menefes,a que elle Antonio Cor . 
rca, como capitão .môr do mar, en .. 
tregou as velas que tinha, & cllc veM 
yofe pera'Cocbij c:m hum galeão,pe. 
ra tomar Diogo Lopez ~e Sequeira, 
ante q partiíf e pera eíl:e Reyqb, por 
fer já na fim de Dezembro. O gual 

·Diogo Lopez ainda não tinha feito 
entrega a dom Duarte do gouerno 
da ln dia : por ter prouifaõ d' elRey 
dom Manud _que até fe embarcar 
gouernaíf e, & acabando de fazei rua . 
carga,entregou o ~ouerno a dõ Du~ 
arte de Menefes, a vinte & dous de 
Janeiro de quinhentos & vintedous: 
& elle Diogo Lopez com oito vela~ 
carregadas de ef peccaria fe pareio pe .. 
ra efre Reyno, de que cfics eráo os 
capitães, · elle dom Aleixo de Menc": 
fes,Rui de Mello de Caílro,dom Ai .. 
res da Gari: a, Manuel de la Cerda, 
An<lre Diaz, Sancho de Toar, Pero 
~refma: q todos chegarão a c(\:c 
Revno a faloamenro. E diante dellc 

J 

em vinteoito de Março chegou a 
nao Nunciada de Bartholomeu Fio. 
rentim capitão feu filho Pero Paul~ 
Marchone: as quaes naos trouxeráo.,·. 
muito boa carga de efpecearia,& al~ 

1_ obra: dizendo que Antonio Correa 
não lhe ouuera de . mandar tal pre-
fcntc cm retorno da fua viftraçáo, & 
abafl:aua a vinoria, & não mandar-
lhe cabeças de holl!és, & maes fen-
do Mouros , entre as quaes podia 
~uercoufa foa. E como homem que 
fe def punha. a: tomar d~ nós toda 
v. ingan~a,efcreueo ·a Aga Mahamud 
que [e au1fa[c náo- partiCfe dali, cá 
lhe fazia faber que os noíf os tinháo, 
gafbdo toda a poluora que trouxe--
rào, & coiµ pouca afronta que lhe 
fezeífem, lhe faria defpender a que 
lhe ficaua,de que lhe~podia foccede.r 
húa b.oa ventura, com . que recon'l-
penfaífe aqudla perda. Aga Maha-
mud tomando feu confelho,náo lei~ 
xou de esbõbardea r a Antonio Cor-:-
_rea,mas elle o cntretinhJ,& todo feu 
cuidado era qefender qoe ·náo foffé 
impedir ~cab~r[e de fazer o baluarte, 

··cm lluc pós _v~n~e ~ c~1~~~ efpingar~: 

• gú_as dellas erão do anno de vinte, 
por não terem então carga, por efra 
caufa vierão noue naos. E peró qu~ 

. a carga foi grandt, foi a pimenta tal, 
que algúa qttbrou a fedenca porcé-
to: & d_uas naos della [e gafl:aráo a 
mingoa de nãoaue.r ~utra na caía o 
anno de quinhentos & fepenra & 
~u·m. A culpa da qu_al pimepta não . 

teu e 
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· reue Diogo lÕpez: por elle fer neíle · defco~16ar daqúeltes; 'per meyo d~ 

rernpo em Ormuz,& ~m Chaul, fa- · q'uaes neccffariamétefe hão def~rnir~ 
z~n·do a fortaleza : mas Andre Diaz porque na defconfiança,náo aílom ... 
akiaide. de Lisboa, que veyo porca- brá.o,mas indináo,a quem tem pau-' 
pitáCi> da nao Sãtiago. Ao qual dRey ca coqta com a alQJa.E de dRey dó 
diõ ~4anucl n:1andou ó anno de qui- Ioáo o fegundo de Portugal (que foi 
nhen~os & vime com grandes_po- hum Pi:incipe de gran~e goucrno) 
deres,& regimento pera elle feito ri- conhecer bem a natureza ~os Portu-
~ar a carga daquelle am~o, por fer guefes, que com maes paciencia re-
homém q ja no tempo do Vifo.Rey cébem caftigo,éj injuria,dizia p0rel-
dom FrincifCb eíl:euera por efcriuáo les:Ao Porrugues não o enxoualhar, 

.. da feitoria em Cochij,& fabia o ne- mas caíhgar quando o merecer. E já. 
gocio daquellas t~arr:s. E elle em lu- lhe a.conreceo receber .clpi-tulos ~e 
:gar de com p_rar p1meta, nouxe r.erra: offic1al de fu_a fazenda bem honrado~ 
porque como os mercadores da ef- & moíl:rar a parre _gue lhos deu, ter 
·pece:ari:t entenderão q elle detejaua defcon~entamento d~ff o,por faber q 
·de 'trazcr ·grande carga pera abonar procedia maes de od10, que de zelo 
Joa diligécia~dauáolha verde, & ain- de feu feúnço. E tambem por . não 
,da o anno de vinte & hum .que elle cnxoualhar a parte,difsimulou oca-
.ouuera de vir com dta, porque não fo rnaes de hum anno : & neíl:e té-" 
podeauer quan~a queria,6cou na ln~ po,fem o ninguem fenti~,per íi mef-
dia,& mandou algúas naos cõ aquel- mo tirou os capítulos, & achando a. 
la.que pode auer ,& veyofe dl:e anno parte culpada ndles, lhe ciroq o of.. 
,de quinhentos & vinte & dous. Pu- ficio,& deulhe outro não mends hõ~ 
fomos eH.a lembrança ac1ui, não pàr rado em caía do Princ1pê dõ Affon.:. 

.. ~azáo de hiíl:oria,mas corno official [o feu filho,a guem enráo daua cafa: 
no cargo de feitor' que temos defra . mo{hando ao mundo q fazia aquel-
1cafa,pcr cuia m áo paff~ a piméca & la mudança,por. fazer merce á parte. 
ibondade deila,porgue ícja auifo,gu~ -Aa qual em fegredo reprcndeo do q 
pimenta,na Indi:i hão de eflar os of- tinha "Cabido ddle,não per via de ça...: 
.ficiaes cõ,pradores della, & não má:- pitulos,mas como Rey: cujo oflicio 
dados de cá em deícredito feu. E o be faber c0mo feus officiaes viuem1, 

~ciue acerca diíl:o paffa, !eixo no meu ·Fera agalar.doar os hõs,& os que n~.º 
'peico,baíl:aque tenho experiencia de faõ raes,õtuerem feu-caíl:igo. E porq 
t~inta & oito am:i0s de official , & vi as culpas defra parte eráo de cobi'ça., 
·paífadas & pre[enres experiencias ne"- por fer official de foa fazenda, em q 

· fie negocio,q.ue me foz dizer quant© .ella padecia o detrimento, & não 
rnaes aprnueira aos príncipes pera parte algúa: não fo~ o caíl:igo macs 
fazerem fua fazen&a, fazerem merce · fruero, que tirarlhe o azo de maes 
aos fieis & caíl:igar cobiçofos, que peccar. Port1ue trazia_ dle por coftu-

y 2. µ1~ 



me í1áo cafHgar·a bomés 4 tomi:ló 
de fua fazenda, fcnão a quem queria 
maes que. con~er. E .e{la reípoíl:<l: deu 
elre a bú almoxarife dos manrimen-

J tos dos ah11azés da . cidad<'; de Lif-
poa:ao. gual pedindolhe'que lhe 3C-

crelc_enra:ffe o mantinento, elRey 
perg?'nto-Q_,que _couíàs recc~ia ~e fru 
oflic10 : & êHe ref pondeo,q farinha, 
bifcoiro,carne, pefcado, vinbo,azei-
te,vinagre,& outras coufas dcíl:a 'qua 
li'clade,pera dar ás armadas. Ao qne 
elRey ref pondço : Pois eífas coufos 
ná.o faõ mantimentos. São, fenhor, 
diffe ellc,mas faõ de voífa Alteza, & 
ei de dar boa conta dellas. Comei 
vós,diífe dRey, que eu não caíl:igo 
quem come, mas quem furta : aué-· 
do que comer, nãp merece caíl:igo, 
fenão quem faz. calarias pera viuer, 
& lhe renderem,& cafa de honra,& 
f.azenda,pera memoria de feu nome. 
E búa das çoufas de grande pruden-
cia & que louúão o Emperador Car-
los_ quinto, he que de experin'Hmta. 
do quanto danno lhe fazia per ca-
pítulos. & mexericos rernouer ho-
p:1és de cargos de feu dhdo, princi-
palmente quando per elle erão Pº'" 

. fios no tal cargo, & não inculcados 
per. omrem,& de que tinha exFerié-
cia: difsimulaua com elles fem os 
ameaçar com défgoHos & defcon-
fiança: ante neíl:e tempo mo{haua 
ter delles muita, & os fouorecia en;i 
~uas coufas : por os maes confondir 
-~ caftigar cm [eu tempo, que: era 

.quando ácabauão de ferqir féu car~ ' 
go, co1no fazia : · & achàndo o con:. 
nario_; os rernuneraua com merce.E 
já aconteceo · ferlhe dados capitulas 1 

de home~ que elle tinha pófto em 
cargo de grande confiança de feu e-
fiado,& calando o nome dequé lhos 
deu ,lhe mandou os proprios capicu. 
·los com palauras da.confiança que 
tinha delle, per experiencia de fells 
feruíços paífados. lfl:o quafi ao mo~ 
do de Alexandre Magno,que fendo. 
lhe dada húa carta, em que o auifa-
:020 que não tornaffe húa parga, que 
1 he auia de dar o feu medico Philip .. 
po, porque nella 1a peçonha pera o 
matar, eíl:ando elle doente : & po!a 
grande confiança que rinha ndle .. 
quando veyo ao tomar da purga> 
com húa mão tomou o vafo, per 
que a be~eo,_& com a outra lhe deu 
a €arta que a lcffe. Porque dizia cllc 
Emperador Carlos,gue melhor fea. 
cbaoa da ·confiança gue mof.l:raua 
aos bomés, de que tinha experien-
cia, que de os. rcmouer dos offic1os~ 
·em que os tinha pofio : porque lhe 
acontecera muitas vezes dannar feus 

·negocios em eíl:as mudanças. E nós 
o urros Po~tuguefes maes gloria te-
-mos no enxoualhar,que no caíl:igar: 
.fend.o maes proprio da juíl:iça o ca .. 
íl:igo~ que a injuria : cá o prim~iro 
faz inclinação, de que procede vin-
gança, & o fegundo confunde com 

,-arrependimento da caufa,porque re-
cebe a pena do caftigo. 

LIVRO 
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~LIVRO SEPTIMO,~ 
DA TERCEIRA DECADADA 

M . 

ASIA D E I OAb_ D E B'A RR.O S: D O .S FEITOS QY ~ 
- os Portuguefes fezerão no defcobrim~nto, l3! conquiíl:a dos marci 

· ·-& terras do Oriente: em que fe conthem parte das coufas, 
que fc fezeráo em . quaQto gouernou dom 

1 · · Duarte de Mc-
ncfes. 

, , C.t,pitúlo 1. Como elReydom Manuel mandou por gfJuernado~ 
álndia dor!! <JJuarte de Menefes: o qual pArtto defle Reyno Q 

Annode quinhentos (5 'Vintehum. 

I~ · 1 S T E A N NO D E fe foube eíl:a n~ua,fcnão n9 2nno (e; 'r, · ~'\ . _ · mil ~ quinhemos & guinre de vintcdous,em·as naos que 
~ · • lil. • vintc:hun:, em Lisboa ~ então partirão de~e Reyno:_ porque: 
; , ~ _ . ~ a treze dias do mr.:s de dom Duarte de Menefes, que ellc 

-''/ ~.. · Dezébro, ás noue .ho- · Rey dom Manuel t~nha enuiado a 
ra:s defpois de meyo dia, falece.o el- · ;;lla por gouernador, 11áo foi cntre-
R.ey dom Manuel, o quatorzeno de guc ddl:e gouc:rno, fenão ~vime
Porrngal, & primeiro deíl:e nome: dous de Iam:iro, de quinhentos&, 
cm idade de cíncoéta & dous ~mnos, · vintcdous(como ora e(creu,emos no 
feis me[es, & treze dias. Dos quaés fim deíl:e fczxto liÚro, que a tras fi~a): -
reinou vimcfeis, hum mes, dezano- cóuem que entremos ncft~ fettimo 
ue dias. Foi (epulcado no moíl:eiro com o nouo Rey,fel1hor da conqui,. 
de noífa Senhora de Bcthlccm em· fia,mmegaçáo, & cõmercio do grão 
Raíl:elo: que ( como no principio , Oriente, que aqudle felici[simo, b& 
deíl:a hiíl:oria e[creuemos) ellc no- aucnturado, & de gloriafa memoria-
âarnéte fundou,eJU louuor de Deos, dRey feu padre lhe leixou por he-
por lhe gratificar a tnerc~,goe lhe fe_ rança, accrefcentada per-elle á coroa 
zera nô defcobrimcnto da India. O . deíl:es Reynos de Portugal. E també 
l>rincipe dom Ioáo [eu filho, fendo ' começamos com nouo gouernador 

· ém idade _ de vinte annos & gnatro dom Duarte de Mcne(es, filho her-
mefes, foi logo leuantado por Rey deiro de dom João de Menefes cot1 .. 
na me[ma cidade de Lisboa; nos al- de de Tar.ouca,Prior do Crato da or-

_ pc~1deres do moíl:eiro de faõ Do- dcm de faõ Ioão do ho[piral, & ca-
m1~lgos~ E poíl:o· que na I11dia não . pitão da cidade Tanger em Afriça,& 
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_ijiordomó mór:qüe f~ra da cafa d:el 
Rey dó Manuel, & fcu alferez mor, 
peíloa das notaueis defl:e Reyno, af. 
fi pelo, claro fangue· de foa li,1hagé, 
cómo por foa Càuallaria & gi:ansks 
tjualidades. O qua,l dõ r>uarte não 
fôméée tinha os meritos da feu pJe, 
roas ainda os de foa pdfoa,em bõra-
dos feitos q tinha a~abado em Tan· 
ger,onde eíl:eue por capitão. Por os 
quaes refpeitos &.qualidades, q atê 
,ent_áo l1áo concorrerão. ' em quantos 

· gouer'nadoresforão á India,clRey dó 
'·Manuel o efcolheo pera eHe gouer-
_no,& cóquiíl:a,& lhe deu mayor or~ 

.. denado,do q teueráo os ourros paífa-
-·. dos;& def po1s algum réue. E 3perce-
. ·bida hú~ frota de doze velas, parrio 

deíl:e Reyno a cinco deAbril,de qui-
. · nhentos ·& vintebú : os capiráes.·das 

ql1ae's velas erão elle, dõ Luís de Me-
.Pefes feu irniáo monteiro môr do -
Principe.' dom Ioão,que logo reinou 
·(como ora diffemoS-) dõ Ioão'de Li-

. n1â 61 bo ·de' Fernão de Lima alcaide 
n1Ór de Guimarães,q i'a pera capitão 
·da fortaJeza de Calecur,dom Diogo 
-de Lima filho do bi[cõde dom Ioáo 
de Lima pera capitão de Cochij :Ioão 
de I\1ello da Silua ·filho de Manuel 
d~ Mello alcaide môr d~ Oliuença, 
p'éra capitão de Coulam : FranCifco 
Pereira Peíl:ana filho de Ioão Pdla-
na pera capitão de Goa : dom Ioáo 
·da Silueira filho de dom Marrinlio · 
da Silu~ira,pera capitão de Cananor: 
Diogo de Sepulueda filho de João de 
Sepulueda, ·pera capitão ~e Sofolh1: 
Martim Affonfo de Mello filho de 
!orge de M~l!~ La:geo de ~lc~nha; q 

da IL;di~ _auia de partir com tres Otl 

quarro velas pera ir aílenrar o tratto 
da Cbina:Gõçalo Rodriguez Correa 
de Almada armador d.a p-ropria nao ' , 
em que. la : & Vicente. Gil filho de , 
Dnarre Trifiáo,que rambem era ar-
.mador da fua nao. E afsi i'~i em cõ. 
panhia de Diogo de Sepulueda em 

-_hum nauio Antonio Rico,<] auia de 
fer'uir de alcaide môr & feitor de So. 
fol la, .& nelle auia de vir Sancho de 
Toar,<] lá cíl:aua por capitão. E apos 
elle dorrí Duarte de Mendes partio 
Baíl:ião deSoufade Eluas filbode Rlf ' 
d~ Abreu alcaide mór q fora de Eluas, 
por ca·pirão d~ duas velas, dle em 
bGa nao,& Ioão d~ Euia,& H nriq 
Pereira caualleir~s da ca fa d'dRey, 
em hú nauio : hum pera fermr d'e al-
caide mór, & outro de feitor de húa 
fortaleza éj elRey dom Manuel má .. 
daua fazer per elle Bafbão de Soufa: 
de que auia de fiear capirão na ilha 
d.e faõ Lourenço em o porto Mara-
tana,por raúo do gégiure éj aliauia~ 
Ao gual negotio já elRey niandára 
a Luís Figueira, que fez tão pouco,. 
como efcreuemos,qu.ãdo Lopo Soa~ 
·rez o anno de quin.hcnros & quinze . 
indo 'pera a India, o achou em Mo-
çambique: & muito menos fezBa-
{lião de Soufa (corpo em [eu lugar [e 
verá). Dó Duarte partido cõ fua fro. 
ta,& chegado a Goa,fabendo como 
Diogo Lopez, a qué elle 1a fuccedc:r 
na gouernança da India, eHaua i1a 
prefla de fazer a fortaleza de Çbaul, 
pola necefsidade g tinha,.& o tépo fer 
chegado pera [e elle vir pera eíl:eRey-
no: não fez maes ~cfpedir dó Luís 

· de 
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de Menefes féu irmão,como c~pitão de cap~tães -~ õfficiaes: ãt~ elle dê cá 
mór q era do már: & de· fi méter os do Reyno prouer: o que dó Doarro 
capitães das fonalezas .. em poíTe,pera não podià fazer, pois não vagara. E 
qaeteu'ê~e .. m tempo ~e ~e aperceb~r o porque fe iíl:o maês éih~m~ou,foi 
.05 que auiao devirco D10go Lopez por el!e dom .Duarte cafor húa filha 
. -Oó Sequeira . . Entregue per Diogo ballarda, qué cá leixaua no Reyno, 
Lopez da gouemáça da India a vin~ cõ Simão d' Andrade , & parecia fe.r 
tedolls de láneiro ( como dilfeinos) à fortaleza dada por dote:o gue não 

· ·& elle partido pera eíl:e Reyno : co- ouue effeito, por elle falecer (em vír 
'n1eçou dó Duarte de M~nefes enté- a eíl:e Reyno. :Ao que dom Duarte 
dér t10 gouerno das coufas q ao pre-: d~ua por defculpa, que o fczera por 
fet1te erão maes importantes acodi1r. Simão d' Andrade fer hum homem 
f. foi mãdar algúas velas a Íen irmáo mui antigo na India, & experimen-
dóm Luis a Chaol, onde eíl:aua Jpera tado na guerra deli a:& éj viera pou ... 
rki.xar em guarda ·da fort~le;a : <] ·co aoia da China ~uiEo nco , & lo-· 
dle a grão preíla focorrd1e a cidade go de boa entrada a foa cuíl:a fezera 
Ontrnz. Por quanto viera a recado feis fufl:as. E éj os hornés defl:as qua-
eíl:anao ait1da ali em Cochij Diogo tidades erão aquelles a que fe deuiáo 
Lopez, que elRey fe leuanrara cõrra . entregar as fortalezas d'dRey, por . 
os noí1ós, & que a mayor parte dos téré fobíl:ancia pera fofier 'todo . tra-
qt:tepoufauáo fóra da fortaleza, erão 'bálbo, ·principalmente naquella de 
m ortos, & os outr~s poíl:os c::m cer- Chaul, ainda por acabar, & tão re-
co.Ido dle recado a dom Luis,.poréj queítada dos Mouros,& afaíl:ada_ de 
cfom Duarte foupera que todo o dá- Go:i, de que não podia cm breue- te~ ' 
flõ q fe ~~cebera de Aga Mahamud, ceber ajudas. E éj Henrique de Me- _ 
fora· por razão dos nauios de remo nefes pollo que foffe bõ fidalgo' & 
leáês que rrazia:ordenou de mandar caµalleiro,.era mancebo & nouq d~ 
logo dozé fuH:as, íeis das quaes á fu~ India, & Cobre i!fo táo pobre, q não 
tuila fez Simão d'Andrade, a quem poderia fofreros gaftos de capitão: . 
élle dem Duarte deu a capitania da & que fegundo ª. f~rraleza efiaua in 
fortaleza Cbaul)~ixando Diogo Lo quieta, piimefro ficaria de todo de-
p·ez nclla Henrique de Menefes, (co ftruido, que ouueífe algú proueito. 
fu'o a·rras fica). Algús ·quiferão cuL- Finalmente com e{hs-& outras ra-
párdõ Duarte,portirarcíl:e fobrinho zões, c::1n que dorri Duarte moíl:rou 
de DiC!lgo Lopez, a qliém dle com fer necdfaria eíl:a mudáça pelo effa_ .. 
tn1áes·-razáo podía dar eíl:a fortaleza q do em que a fortaleza efl:aua:Simão· 
à Het1riquc de Menefes , po'r ter en1 à• Andrade partio pera Chaul , con1 

•todol?s gouernadores prouifaõ ~·el- ; regimento que como foífc metid~ 
Re~, q em qualquer for.i:aleza q fe.. de pofieda fortaleza de Chaul , ·afs_t 
zcilém de nouo; podcífe1n proµ~r as fuftas ·con10· as outras velas que· 

' - .-!_ 4 lcuaua4t 

• 



1=J;i o/Ú!ceirâ i:tl!&llJA; 
1euãuã: repârtHfo · ~m tres capir~nias . q~e lhe conuinha leu~ú dali. pera o 
perl guarda daguella coíl:a. Hú dos refgate da pi~1enta, que auia. de.to-. 
quaes capirãe~ foffe dom Vatco.de .mar em ~cd1r: qu~ era a pn~c1p~l. 
Lima, outro Franciíco de Soufa Ta- mercadona,que am'1. de leuar a Ch1-
uar~s, & outro Martim Correa : por ,na,onde auia de ir. , E eH:a foi a caufa 
quamo [eu irmão dom Luis. era ido porque· elle veyo a Ch~ul com.dom. 
·ao lenanramenro de Ormuz a grã9 Luís: auer ali muita copia da merca~ 
preíTa, como logo veremos. Ddl:e daria pera aquella parte de C,ama-
carninho foi Simão d' Andrade terá . tra . E em guanto ali efteue, não re. 
bar.ra de Dabul,onde foube gue den~ . cebeo aquelles cometimentos da~ 
trono rio eftaoáo dnas cralês de Ru- fuíl.:as de Aga Mahamud : porque a 
mesjque ali foráo ter a c~fo vindo de chegada de dõ luis affombrou moí~ 
Dio : fobre as qoaes mandou bum ' to a Mdiquc A.,,. Porque como dlc 
recado ao capitãodacidade,quc lhas frmprc .viueo de camd_las_, & arcifi-
mandaífe ent-r~gar,por ferem de gé- cio de prudécia,& malicia pera feus 
t,e noíla contraria. E poíl:o que elle negocios:tanto que dom Luís ali foi~ 
fe defendia com razões de à não po- foube quem era & cujo filho, & ir.J 
qer fazer: quando foubc·qne Simão .mão do gouernador que nouàmen-' 
d'Andrade fe apercebia pera as ir to-: . te vinha, que era caual lciro & mui 
mar 'á for·ça de ferro, ouue por rne- vfadq na guerra dos Mour~s, por 
lhor confelho mandala5 entregar. dlar muiro tempo em a cidadi de 
Temendo que não fômeme d.aquel- Tanger em Africa: dos quaes tinha 
la faida :,. mas polo tempo em diante auido muitas yittorias. As quaes no-:: 
podia receber de Simão d' Andrade uas o enfreauáo de maneira,que má-' 
nrniro danno,pois vinha a Íer feu vi- . dou ceifar as fuíbsJ& orqe1:ou logq 
zinho na capitania de Chaul. Com hum menfàgeiro a dom Duarte,~ 
as qnaes galês Simão d' Andrade não. mandoul he de boa cnrracb bús Por: 
fe conrentoo, m~s ainda fez obrjg:lr_ tuguefcs cattiuos, que lá tinha, dos-
a cidade que pagaífem de pareas :i el~ í]Ue farão tomacfos da nao de Pero 
Rey de Porcugal dous mil pardaos, da ~ilu.a (como a tras hca ). Martim 
pera ficarem em amizade. & paz .có Affon{o de Mel lo tanto g )~e fe auioui 
dlcs, por a vizinhança,que auião de foifo pera Goa : & ali [e defpedio de 
ter; o quetodolês moradores com.o. dom · Duarte pera Cochij, donde 
Tanadar conçederão. Chegado Si- p:irtio pera a Chin;i. Da viagem do 
mão d'Andrade com eíl:a vittorfa a qual a diante faremos relação: & af~ 
Chaul, Martim Affonfo de Mell~ íi de dom Andrc He_iuiquez,éj t~ tn-
lhe entregou a fortaleza: ao gual do bem dom Duarte mandou a tomar 
Luis leixara ali em guarda d'aqudle poíTe da forralq:a de P~cem cm a. 
porto, até elle Simão d'Andra-dc vir. ilha C;amirra. E ante ddl:es dous 
~ tambcm pera fe prouer d.as cqu[<l~, capitães, tinha magdad9 tre_s naos 

. . 
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caminho de OrmGz q lem1ráo Io.áô fcu Reynó tâá pôfl~tj ~ qb~ nâõ erà: 
Rodriguez de Noronha pera capitão podcrofo pera pagar do grande tri ... 
da forraleza : & tambem fauoreceré buto. Mouid~ dos quaes .queixum~i# 
a· dom Luis de Menelcs, que era ido o Vifo-Rey· dó Frãcifco d' Almeida; 
em focorro do aleoantaméro da ci- ante diito, lhe quitou cinco mil xe.-j 
dade, do qual leuamarnento conué rafijs,& outros tantos Duanc de Le~ 
teperirle a caufo ddlc de longe ,pera mos:quarido (endo capit~o da coíl:!l 
melhor entendimento da bifloria. .da Arabia, foi ter a O'rmuz .- E como 

. Affonfo d' Alboquerque fabia gue os 
CAP I TV LO II. rendimentos daquclle Reyno crão 

! Das.co.ufas que tnouerao a e! 
.Rey dom ·M.~nuel mandar q, 
na alfandega de Onnu~ ou-
ue!fe of.ficiaes_ Portuguefes.: 
f5 o qjobre ijfa primeiro pc;f 

mui grãdes,& a mayor,parte era [o .. ' 
negada a elRey p.er os feas gouerna .. .' 

·dores: quando o armo de quinhétos 
& quinze tornou a. tom~r poífe da. 
quelle Reyno, mandou fazer~ dili ... ' 

· gencia q efcreuemos, em faber par~ 
ticularmente quanto ridía ó Reyna 
& ,as defpefas ordil1arias q tinha,por 

· elRey não allegar pobreza. E tam b©: 
porq como lhe entregaua aqlle Rey:.. 
no;q ellc Affonfo d'Albpquerque ti-
nha ganhado por :armas,comb capi.,-1 
tá.o gêral gera d' elRey dó Manuel dit 
Porrngal:cõuinhn q rneudamirc fo1:1. 
beíle parte deíl:às coufas; poíl:o q l1a .. 
qudle tépo pera quietaç.ão. & goucr"' 
nó do mefmo Reyno, foi necdfario 
torna ló a entregar ao pr.oprio R1ey ,a 
q foi tomado : pe'ra o gouernar em 

fau:(5 corno e!R~y de OrrlJU{ 
' .fe Í{~antou por effe rejpeito. 

~ d~ Efpois que Affonfo d•At-
~IU ..J.t.~ ~ boquerque.o á'no de gu• 
~~~ 1~; nhétos & oitb per força 
~© . ., ., ,, ·· de arma~ fez que clRey 
Ccifodim de Ormuz pagaífe de tri-. 
buto a :el Rey dom Manuel e.tn cada 
hum anno quinze 'mil xerafijs de 
ouro, & por as razoes que a tras e(:. . 
creuemos, leixando a fortale-za por 
acabar,[~ pareio pera a India, coni 
qu~ parecia que eíl:as pareas náo fL 
cauáo mui certas: todaoia elle as má 
d;ma arrecadar. Verdade he que quá 
do lá mandou Diogo Fernandez de 
Beja, trouxe menos vinte mil xera- · 
fi}s, do que deoia. E no anuo de qua 
torze q lâ foi Pero d' Alboqucrque;' 
qu:inclo defcobrio Babarem , dcui:i 
feffenta & cinço,& não pagou maes_ 
<]Ue dez mil: aqueixandofe render o 

nome d'e!Rey 'otno vaffaltoJeu,pe .. 
lá maneira q·-a tras c[creuemos .De[ .... 
pois em todo o tépo de Lopo Soarezi 
q fuccedco no gouerno da India a el';.\. 
lc Affõfo d' Alboquerq,pofto q ~s pa 
reas q elRéy deürmuz paga na}} eráo 
quinze mil xerafijs,foffem-cão P'?ucá., 
coufaA leucméc:e o podia fazedéprei 
o pagaméro [e auia cõ trabalho & da, 
mor do mefmo Rey : dizédo,-que o , 
Rcyno ré_dia pouco,porq os I\t1our~~ 
,_ ,' . . ãi~~ 
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,f :ifsi d~-côíla da ~ndia -& Cábaya, có-
~ mo os da parte da Arabia, por noffa 
, caufa não frequétauáo tanto aquella 
.cidade· Ormuz,como foi'ão : & iíl:à 

:"cõ temor de noffas armadas,em q fe 
perdia muita parte do rendiméto da 

.;c;11trada & faidadas mercadorias,que 
era a mayor renqa q o Reyno tinha. 

:E .alem diíl:o, eíl:aua poíl:o ein ramo. 
.. odio dos vizinhos,por fer noffo~que 

· _afsi per mar como per terra padecia 
..muitas afrontas,pera q lhe conuinha 
manter muita gente de armas : húa 

. pera an~a~ de armada ,cótra os Nau-
.táques, & outra a defender às cafilas . 
-Oa Perfia,q vinhão aos lugares da ter-

. ra firine:, q ~ Reyno lá fuíl:entaua. E 
·macs tinha outro nouo trabalho mui 
:to impdrtante,defpois q ~ornaram os 
:aquella cidade, fe viera , leuantar o 
-gouernador de Babarem cõ o tributo 
~ era obrigado pagar a elle Rey de 
Ormuz,& pda mefma maneira o fa_ 
~ia o guazil da villa de Calayate,de. q 
clRey tinha muito rend_imento,fem 

· hoífas armadas acodirem a efras op-
preíióes & leuantanicntos, fendo o 
mefrno Reyno noff o. Finalmére per 
eíl:e modo aponraua muitas coufas, 
cm éj nos queria culpar,& defobrigar 
a íi mef mo do q deuia' : não auendo 
outra maes verdadeira caufa,é] os rou 
bos de feus regedores & officiaes. E 
porq elRey dõ Manuel era i11fortna-
do deíl:es roubos, quando Antonio 
de Sald<mha o anno de quinhéros & 
dezafette .. foi deHe Reyn o ( como a 
tras efcreuemos) pe'ra andar cõ búa 
grolia armada,q auia de correr da co-
fia de Cãbaya até o cabo Guardafu: . . . 
.. . .; 

J 

leuaua em reg'iméco q foíTe aôrm1:1z, 
& tiraíl'e & pof dle officiaes,pc:ra tu. 
do andar cm boa recadaçáo.Sobre o. 
,qual cafo efcreueo a Lopo Soarcz, 1 

mandando lhe éj feze!fc efia armada 
a Anronio de Saldanha, de até deza. 
fette velas cõ mil homés:p~ra tolher 
a nauegaçáo aos Mouros do marRo. 
xo,& de toda a cofia de Arab!a. E os 
da India não pode{fem nauegar, fe . 
não cõ hum faluoconduto noífo,a q . 
elles chamão cartaz: pera feguramé . 
te irem & virem a noffas fortalezas 
aré o 'rm.uz,por razão do rendiméto . 
E afsi lhe mádaua éj meteíle de bai-
xo da obediécia d'elRey de Ormuz, 
qualquer feu guazil & regedor, que 
contra elle eíl:euelie leuantado. Mas 
nenhúa deíl:as coufas ouue effeito cõ 
a ida de Lopo Soarez ao cíl:rdro do 
mar Roxo·: porque no inuerno que 
vcyo ter a Ormuz, faindo defic: e. 
fireito, entédeo ein algúa coufas do 
rendimento daquelle Reyno, & ou. 
ue'- por inconueniente ao feruíço 
d'elRey dom Manuel, bolir cõ i!fo. 
E por e.fia caufa mandou elle Lopo 
Soarez a Antonio de Saldanha ao 
tempo éj lhe fez a armada peraandar 
na bocà· do efireito:da vez q elle de~ 
íl:"ru!o a cidade Barbara (como a tras 
efcreuemo~): ~quando fe r colheífe 
a inl:lernar em Ormuz,nio vfaíf.e do· 
regimento que lhe elRey dera, pera 
tirar os officiaes da alfandega,até elle 
informar a elRey daquelle negocioi 
'por fer órnfa mui prejudicial a teu for. 
uiço então fazer aglla mudança.To. 
dauia Antonio de Saldanha-ddh vez 
que foi ter aürn1uz,: po.fioque njo 

rez. 
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fez' t~udanÇa, fabendo dRéy de Or~· dia cartas d,dRe·y:efi.1 que lhe: rüan~ 
muz que tinha elle poderes pera iffo, daua eíl:reitam€te que pofe{fe aquel-
lene1n·ente aceito a accrefcen rarlhe .la obra em effeito ,fe ainda· tinha por 
ma-es dez mil xarafijs cada -anno. fazer,não quiz tomar juizos fobre·íi, 
Em recompenfaõ ddle accrefcema- poflo que outra couta fentiífe:& de ... . 
mento,fez com elRey de Babarem q f\:a derradeira vez que inuérnou eril 
pagaífe o que deuia: & em pena das . Ormuz,fez o-que: lbedRcy manda .. 
rebdliões que fez a.elRey dF Ormuz,. ua (como ·a tras eícreuemos) . E o 
lhe pagaíle maes em cadahüm anno modo que teue ndte cafo,foi,dar prí 
d0l1s mil xarafijs,& a elRey dõ Ma- meiro a elRey de Onnuz húa carta 
11uel mil. 1~odas ef\:as coufas erão d' elRey dom tv1ai1Uel : a Cubíl:ancia 
paffadas .a~1re q Diogo Lope~ de S_e- da qual era, fer elle informado dos . 
q'ueira foíle por gouernador a Ind1a, grandes roubos, que_ os feus o.ffic1aes. 
& outras de que elRey era informa- da fazenda faziáo na arrecadação 
do. per os ~apitães,& officiaes q eíl:e... dos rendimentos do Reyno: princi-, 
uerão em Ormuz: fnendolhe crer, palmente na alfandega, pela maneira 
importar muito a teu fc:rniço man- q Qiogo Lopez feµ. gouernador lhe 
dar pór officiaes feus na alfandeg.a,q diria. ElRey como já d? tempo de 
reueffem conta com os r~ndjmen- Antonio de Saldanha andaua affor.n-
tos daquelle Reyno, por qua~1to era brado difto,pareceolhe 4 n~O"cõfen-· 
roubado per os Mouros.: & que el.. tindo no~ dRey queria, o podião . 
Rey auia o meflos, por fer hometn tirar do Reyno : refpondeo que elle 
que no gouerno era húa eíl:atua. Fi- era vaífallo d'elRey de Porruga~,"& 
rialme1ite com eíl:es & outros con- aqudle Reyno de Ormuz era feu Jq . 
felhos de homés,que querem cõpra- eíl:aua obediente ao que fua' Alteza 
zeros Principes:quando Diogo Lo- núndaíl'e. Poré como iíl:o-era coufa 
pez de Sequeira foi por gouernador · mui noua,& qrJe poderia dar àlgurn. 
á. Indi:i ,elRey lhe mandou que deíie efcandalo aos feos Mires, & _princi~ -
,húa viila a Ormuz, & fezeffe ·o que palm~nte aos officiaes da íua fazen~ 
tinha mandado :i Amónio de Salda- da , 4 traziáo o maneyo deitas co_u- • 
nha. E porq ao tempo que· elleDio- fas: pedia a elle Diogo Lopez q io-

. go Lopez ía'io do eíl:reito.de Mecha, breíl:eueífe afsi dous ou tres dias, ar.é 
quando veyo inuernar a Ormuz,co- elle o praticar com elles, & os leuar 
mo te~imunha de villa : julgou fer brandamente, ljx. da mane-ira q c.Sui-
maes Íerniço d'elRey do.m Manuel nha, pera elRey de Portugal fer me-
leixar,co.rrer as coufas do rendimen- lhor {eruido, fem aluoroço algum. 
to, & arrecadação ddle per as mãos , Paífados eíl:es dous dias, .em gne el-
dos Momos,<} per nos,náo quiz bo- Rey praticou com os feus~peró q os 
hr na ordem que os Mouros niffo ti- . achou cõformes ao [eu proprio ani-
nháo. Porém porque achou na ln: ~o,queera pe~~~~antea vida,quefi-

,, carcm 
-. 
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éarem· CattiL1Õs & atados das n1áos Outras graças & merces q daua, por 
per eíl:e modo, porq ao prefente a(<>i fer hômem de boa condição, & de 
lhe cõuinha, tornou a Diogo Lopez pouco gouerno : aqui fe perdeo cn .. 
com refpoíl:a. E por difsimular com trc elles toda a paciencia & determi. 
dle,proposlhealgúsfracos in~onuc- nação de,fe leuantarem contra nós. 
nientes ao que dRey dom Manuel Peró em quanto Diogo Lopez efieuc 

· ordenaua: os quaes elle Diogo Lo- em Ormuz, encobrirão -muito cfta· 
pez Ih~ desfez, có que o n~gocio fi- inclinação :q na vontade d" elRcy não 
cou concluido. Do qual foccecko era tão graue,cotpo nos feus. Porque 
·meterlhe na alfandega dl:es officia~s: _ dlc: Rey iornuxá era homem moç~ . 
Manuel Velho por juiz & prouédor <le boa condição & pouco (aber, fu,. 
das rendas della,tbefoureiro Rui V a.- Jeito-a qualquer cõ(elbo:& em 9uá .. 
rdla, e.fcriuáes Nono de CraHo, Vi.;. to viuco feu pae,4 os Mouros tinhfo 
·céte Diaz,Migrid dq Vallc,Rui Gõ- cegado: fempre foi muito fujeito a 
çalucz,Diogo ~az. Ecõei1esquatro nós. Porq eíl:e o aconfelhaua como 
dcriuães eráo 0tarros quat10 Mouros, homem experimentado, que fe não 
que tambem faziáo liuros per fi,quc: , fia(fe dos Mouros, & todo fe fome~ 
refpondiáo aos noílos : & fobre os tdfé ao éj élRcy dõ Manuel lhe rnâ -
Mouros au'ia a modo de feitor, hu,m daík: porq em cquãto lhe teueífeefh 
per nome Coge Hamcd, grande of- obedie~ci.a,feria Rey : ,& leuamado, 
ficial daquella alfandega. E porq ne- não teria Reyno nem vida. Masco-
fia pratica,que Dióg~ Lopez teu e cõ mo lhe faleceo eíl;e confelho do pae, 
clR.ey & feus gouer't.nadores Cobre e_ , & teue á orelha hum Xeque feu ío-
fie rendiméto & paga das pareas,cla gro,& Mir Hanied Morado homem 

, - mauão que [e não podijo fazer, por · manhofo, & tão aceito a dle Rey,q 
· Carpbaya eíl:ar de gu~rra cõnofco ,& fe fa criando nelle outro Raez Ha .. 
clRey Mocrim de Babarem leuanta- med,éí Affonfo d'Alboquerque ma-
do cótra Ormuz, fem qu.erer pagar tou ( como a tras efcreoemos): logo. 
o q deuia : ordenou Diogo Lopez, ficou fujeito .ao cõfdho deíl:e,cfque. 

. . polos fatisfazer,qc mandar Antonio cido dos q lhe daua fcu pae. E poíl:e> 
Correa a Babarem, onde fez o que a -<]Diogo Lopez dl:ãdo em Ormuz, 
tr:ts e[creuemos. Finalmente tsnto q foi auifado per algúas pdfoas, como 
os officiacs d' elRey fe virão enfrea- ·entre algús. Mouros andaua ~u111oc 
dos .com os no!Tos,& q não podiáo deíl:a võrnde, q os princi_paes tinháo 
vfar dos roubos de que vmião, nem de fe leuantar,& a principal pdioa q 
menos elRey fazia as quitas dos di- iíl:o defcobrio a elle Diogo Lopez, 
reitos, q.d'ances fazia a peífoas prin- era hu·m Raez Delamixar irmão de 
cipaes ?a fazen9a,que mandauáo vir Raez Xarafo guazil d' elRéy: o gnal 
da Ind1a, que importaua pera rendi-- ficára em Baharé(como éfcreuernos) 
n~l!to húa gra1~.d,~ quan~idade, . & da ida que foi cõ Aptonio CorreaJ& 

- - - - · · - -- ~ ~ tinha 

.. 
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t'inha pah:Ões êom.dks dnl1s aceitôs lhé êla'r cõtà de algúas oppréffõ·es &e 
a elRey: parecia a dle. Diogo Lopez. n1ao trattaméto,éj recebia dealgúsca 
que toda, efra murmuração .erã~ ar- pitãés que ali eíl:aüáo,& outras coufas 
tificios delle Xàrafo,peraJicar fo no qu~ elle não oufaua dizer. E quanto 
oouerno do Reyno, porier homem a mandar o prefenre,dó G;Jrcia Cott 
prudente,& mui fugaz no enfiar dos tmho, que então efl:aua por capitão 
11e0'ocios a feu propofito, ficando ell} Ormuz)bo impediria, dizendo: 
fe~pre de fóra,& liure de fuf peitas>q que pera o an_no o mãâari1 per clle, 
[e delle poddlem ter. E ainda pera [e . por acabar o répo que auia de eíl:ar 
·Diogo Lopez melhor enganar, per na fortaleza, & que leuaria comíigõ , 
contdho ddtes dous feus aceitos: el- os embaixadores. Finalméte eíl:as & 
Rcy lhe p·edio quando íe, queria par- outras coufas,que leixamos de cõtar, 
tir,c] lhe leixafk ali búa nao, porque por não macular fama de nobre gé-
.uella queria mandar aelRey dõMa- te, padcceo elRey, & afsi inclinou a 
nuel.hum prefeme de joyJs ,&, peças elle & aos feus,que dccer,minaráo de 
ricas. E com el!as rambem hum [eu· tirar o jugo, que lbe cattiuaua o feu 
·embaixador fobre a mudanc:i dos of modo de vida,& vfo,& condição.E 

' ~ ~ 

6ciaes daquella alfandega: porq lhe o que elles maes fentiáo, era torria-
parecia que aqud la ordem q fua Al- reml he paremas & fernidores,de guo 
teza mandaoa, fora per confelho de os noffos queriáo ter vfo:muiros das 
·homés éj mal entendiáo ·o negocio~ quaes lhe faziá.o Chriíl:aás a feu pe-
,15t. qnão podia muito durar. · O qual .far.Partido DiogoLopez,cõcorrerão· 
requirimento Diogo Lopez lhe cõ- a\gúas coufas, pera em maes brcuo 
~cedeo; & a dk fim lc:ixou Pero da tépo os Moti! ros dfeiwarem fet1 de,.. 
Silua com a nao, em que foi morto fejo: que era leuantarem[e cõrra nós. 
pelas foíl:as de Melique Az: eíl:ando Eª. principal ·foi não leixar Dio_go 
Diogo Lopez em a barra de Chaul Lopez tanta armada em guarda da 
\como a tr;1s efcreuemos.)E algús dos fortaleza,como lhe elRey dó Manu-
noílos que fab1ão bé das coufas d' el- el ina1~daua ; & a[c;i pera guarda da 
Rey Torunx.á de Ormuz, quiferáo cofia de Arabia,& a entrada daqt1el-
'<lizer & cõ verdade éj eíl:e petitorio le dlreito de Ormuz, onde acodião 
da nao que elle fez a Diogo Lopez; os ~auráqnes, pouos que babitáo o 
.füa tenção era mandar o prefenté a iuarit.imo das regjóes QEsnnam 8i 
elRey dó Mánuel,& que pera iífo ti- Macram,que jazé entre o rio Indio, , 
nha eleito algús hornés nobres pera & boca do eíl:reito de Ormuz. Os 
embaixadores. Os quaes reprefrntaf- q~aC's pouos poHo qoe [e~1 proprio 

. fem a elRey,quãto maes danno auia 'nome feja Balocbes,o officio ~ vG10. 
de trazer dh nouiclade de mandar de ladrões lbe deu o de Naucáquc, 

. poer officiacs Porruguefes na alfan- que·que.r dizer em fua lingua; o que 
dega ,que prou.e1to algü :.& també a nós dizen1os per ladrões do mar,cba-· 

· m an-
' J 
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fuandolhé co!faírÕs-. Os quaes Nau-
, .táques tinháo por vida· fair de· feus 
·portos em nauios peguenos & le-

,cues: & como a nao paffaua per fua 
·paragem, fe nãoi:a bem artilhada Bç 
defeníauel a. comerião & roubauáo. 

) 

De maneira que pera fegurança dos 
que nauegauáo pera Ormuz,os Reys 

, deíle Reyno polo muito que lhe 
·importaua o rendimento da enrrada 
& faida das mercadorias, que a dle 
concorrião: fempre .no remp_o da 
1nonçáo; cõ que aquelle mar !e na. 
uegaua,traz.ia naquella coíl:a búa ar-
fi?ada pera defcnfaõ dGs naueg:rnres. 
A qual armada á{si pera eíl:e dfeito, 
como pera guarda da fortaleza não 
leixou : porque como dali partio cõ 
fundamento 'de fazer forraleza em 
Dio, ou Chaul, c'omo fcz,tínha ne-
cefsidade da gente,& velas que leua--
ua: & pareceolhe que bafiauáo efras 
quatro que lhe leixou, hú nauio re-
dondo, húa galcota,húa fuH:a,& húa 
carauella.Das quaes Manuel de Sou-
(a Tauares c:ra capitão rnôr:& os ou-
tros capitães eráo Francifco de Sou-
fa,dc alcunha o Brauo,Fernando Al-
uarez Cerna<l:he, & Ioao de Meira. 
Concorreo rambem pera os ~touros 
porem em obra feu d~fejo,húa noua 
falfa que lançarão , dizendo que os 
Nautáqucs q orq diíl'emos,eráo lan-
çados na coH:a de Arabia, & que fa_ 
zião muito danno nas. pouoaç6es, 
que elRey de Ormuz ali tinha,a que 
conuinha logo acodír. Com o qual 
fingimento elRey pedio a dõ Gar-
cia Cominho capitão da fortaleza, 
.'lue mandaíl'e lá Manuel de SouCa 

. ~ . . _. - . ---·-- -~ - -· 

cm focorro ·cóm os nauios, que al i . 
tinha. Manuel de Soufa como 'eflc 
era feu officio, o maes breuemenrc 
que fe pode: auiar, com párcrcer de 
dõ Garcia fe partio : leuando fômê-
tc o nauio em que elle andaua, & a 
g;ileota,de 4 Fernando Aluarez Cer. 
nacbe era capitão.E os-ouutros dous 
~iauios ficarão pera fe~uiço da farta. 
leza,lj não aprouue mpitç aos Mou.' 
ros:cá feu defejo era ficarem os nof. 
fos fem focorro algum. Ncíl:e tem. 
po porque a nofia fortaleza náo era 
tão grande,como ora he, não fe po .. 
di,a roda a gente é'lgafalhar dcmro: &:. 
poufauão na cidàde entre os Mou~ 
ros muitos dos noffos,& o maes per~ 
to que pocliáo da fortaleza · princi .. 

. palrnenre Jnacio. de Bul bõcs,que era . 
feirar, & os officiaes da feitoria~ & ' 
;;ifsi Manuel VdhÓ com os officiaes 
da alfandega,ouuidor: &·outras pef~ 1 
foas· q auiáo miíl:er por caufa defeus 
officios grande gafalhado. E ainda a 
feitoria de indufhia a poferáo fóra: 
por razão dos muitos Mouros que 
por caufa do commercio concor..; 
rião a elle. E eíl:ando dentro na for:.' 
taleza fimulando que ião a efie ne-
gocio,fendo muitos: poJiáo come-. 
ter algúa traição. Finalmente como 
teuerão lugar pera iífo com a aufen. 
eia de Manuel de Soufa,que foi hum 
Domingo á noite, fendo paífados· 
os trinta dias domes de Nouernbro> 
do armo de quinhentos & vinte-
hum , na mayor força do fonno o 
Xaba ndar,que rem cargo dás ccufas 
do mar,a gué elRey tinha cometido 
efta primeira obra : foife com oito 

1 terrad.:ls, 
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cerradas~ 11aufos leucs onde draua a 
noífa caráuella & galê, & repartidas 
as terradas em duas parrcs,em hú in-• ,. . "" fiante as cometer~o, nas quaes nao 
:auia 'maes gérc,éj algús marinheiros. 
. E porq a galê tinha menos que o ,na-
uio,foi logo entrada,matando nella 
búhomé; & os oucros fe íaluarão a 
nado,acolhédofe á fortaleza,quaíi to 
dos frechados. Def pejada a galê dos 
n~ffos, po[eraolhe os Mouros·fogo, 
& como foi Cobre húa pouca de olla 
q efraua na coxia,mareria por fer de 
folhas de palmaA dá muita clarida-
ck em labareda,foi viíl:a de húa torre 
alta, onde eílaua poíl:a hõa atalaya 
pera cbr íinal. O qual íinal foi tanger 
nella, & àcfpois per todas as parrcs 
cfa cidade muitas bacias de arame: 
ao inodo q cofrumão em Hefpanha 
os moços,guádo lançáo entrudo fó-
ra. '.E ain'cla fobrc eíl:a matinada das 
bacias, efte Mouro q eíl:aua por 2ta-
bya na torre, a q elles chamá Alco-
ráo,feito o final,bradaua alras vozes: 
,Matalos, matalo~. Os q poferão na 
·galê eíl:e fogo éj deu o íinal,com al~ 
uoroço das ba.cias,& defejo dcacodir 
á~ poufadas dos noíTos, por roubar: 
como g leixawáo já a galé poíl:a em 
fa~areda,lairãofc ddla.A qual labare-
da como era das palhas da olla q dif- . 
fános,foi logo apagada,per hú mo. 
ço grumete q feefcõdeo,quando fcn 
~10 os Mouros détro,q noífo Senhor · 
faluou pera cftc beneficio de [e não 
queimar a galê.O nauio q foi come. 
t.ido p~r as outras quatro terradas,de. 
fendeole mui bem,por nelle dormir 
macs géte do rnar que na oal~,con1 

o - -

q fe os Mouros afaflaráo.E por dlfsi~ 
mular o cafo,& aiToífegar os noiTos~ 
d ifferão q vinhão da terra firme,& cj 
lhe trazião aguoa : mas pois a não 
queriáo receber,que lha não querião 
dar,& foráofe també á cidade cõal~ 
uoroço de prear. E poré de fett~ oa · 
oito homés q nelle auia; hum. 6coa 
moào,& outros feridos,, o qual dá-' 
no lhe deu certo final fer traição dos· 
Mouros,& não aaguoa c'fdiziáo:por 
q ainda que per muitas vc:zes a tinhão 
ddles recebido, náo era per aquelle 
modo de os fcrir,ante ouuindo a rc~" 
uolta da cidade,eíl:euerão maes á ler..:1 
ta.Os Moüros dado o final da obra,q· 

. era feita no mar, & ouuiáo na terra,, 
JÚtos em magotes hús per húa pa:rte~ 
outros per outra,forão bufcar onde a· 
maes da nofla gente poufaua_: 4 era 
cm húas cafas grandes,a e] elles cha ... 
mauão Madraçal,& afsi:a hG hofpital · 
noífo,& as cafas da feiroria,gue erão . 
em outra parte. E muiros foráo .to-: 
mar a porta da fortaleia.: porq qná:--
do os noífos [e vieífem frcolher,fe d:~ 
capaílem ~as mãos de qné os 1a buf .. ( 
car,vieffem cafr nasfoas. E verdadei ... . 
ramére era ramanhaa reuolra,afsi em 
os noffo.s porfe faluar,como no co ... , 
mererdos Mouros;q fe n~oentédiáo .. 
hús nem outros, nem a~ia .naquelle. 
tem.po maes certa coufa, ~ fogo ~ : 
fangue. Porque· fe os no{fos [e defen- ~ 
dião em feus apoufentos, a podtr de . 
fogo os fazião fair das caías, & fa~tar . 
jan·ellas: & fe per ventura efcapauã.o ~ 
daqui, pelo caminho indofe reco-
lhendo á forraleza., crão mortos & , 
feridos. E os maes que clcap~u.;io, J 
- - - - ~ ... - l - · · .. .,.. era o 
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·érâb ãquelle~ que 'lcúauão · com figo 
muita companhia, afsi como o fei-
tor Inacio de Bulhões 1coni feus offi-
·CÍaes,& Manuel Velho co~ os fe.us, 
1& outra géte nobre cúja familia lhe 
fazia corpo pera fe dcfender:muiros . 
dos quaes foráo feridos primeiro q 
cntra!fem a pefar dos Mouros détra 
ua fortaleza. Finalmeme efl:e lellan-
tamento"( não falando em perda d~ 
fazenda, .porgue nefl:e tempo .rodos 
tin~:ião rnaes této em faluar a pdfoa, 
que a ella) cufl:ou maes de cento & 
vinte ~ortuguefes, afóra efcrauos &-
cfcrauas Chrifl:áos que os feruiáo. E 
porém efl:a morcindade não foi to_. 
da cm Ormuz, porque na cidade: 

- n1orreriáo até vinte tantos, & cat-
tiuos feriá? até quarenta : os outros: 
nefi:e mcfmo tempo·fi rao fobrefal.; · 
tadàs em as villas' _de Mafcate; Cu~ 
riate, Soar, & em Baharem , q eráo. 
elo Reyno de o .rmuz , onde n.ós. ti-
nhamas feitorias com ofliciaes do · 
mefmo negocio : afóra (l)Utros inui- . 
tos que fe ºlá faluaráo, que logo ve-
remos. Porq corno elRey afientou 
de fe leuantar, a todos os gouernaQ 1 

. dores defias partes cfcreueo que não 
delfem vida ·a Portogues algum:&· 
limitaualhe o tempo , porque não 

. ouueife c:f paço de fe faber de hum :· 
lugar a outro. E entre dl:es :que pa- · 
dccerão nefüa traição dos Mouros,q 
fe pode chamar martyr da fê , foí 
Rui Boto: que Antonio :-.correa lei- . 
xou por ef criuáo da feitoria de Baba-· ; 
rem. No qual por fe não querer fa_ 
zer Mouro, fezerão cruezas, & lhe · 
_deráo taes ~orm~~1~~s> :q não. ~uue~a 

homem que nelles viüeraJe o Drns 
não deleitara nelles, com .ºfogo da 
fé que o animaua : com ta~ co11• 
íbncia,que fegundo. o que fevioem 
quanto nelles viueo , & def pois nos 
finaes & myfl:erios de fua mGrte, bé 
fe pode contar .entre os . martyres da 
f ê de Chriíl:o. . 

C A P I T V L O III. 

![Do mdes que os nojfos p~J!a
rão, pajfada ttquella noite,(5 
como 1nandar ão noua à 1 ndúi 
defte cafo f5 for ão jocorritjos 
per 'Triflão Va:G da Veyga, 
f5 defPois per Jl/anitel deS oti , 

fa·capitaomór do mar. 
' . 

· : . ·de morte, como a emq 
{e os noff os virão , em rompendo· 
alua, porq~é no Madraçal , ., & hof, . . 
pital, onde ( como diílem6s ) pou·.'. 
fauão muitos delles, que a ainda não 
erão recolhidos,por a grande forná-
ça que neíl:as ~afas auia : mandou o 
capirãd Ho':TI Garcia virite & cinco: 
hõmés, Clue viífem fe podiáo faluar 
algús que· aiuda lá PC?d1ão · eíl:ar. E 
per outra parte mandou .gente com 
Francifco de :Mello., & Ioão de Mei-· 
ra, que foffem trazer os feus nauios,\ 
que ainda dhuão fem dam:io algú: 1 

& ·os t.rouxc!fem antô a fortaleza, 
pera os defender cõ arrelharia, ante 
que os Mou~os· ~s ~ornaífem outra· 

vez 

/ 
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vez cometer,& tomada po!Te delles, do ao gouen1ador da Tndia dõ Du2 
fo ffem pór fogo a certas naos, que arre de Menefes,fazédolhe fa~er d l:e 
d.tauão no porto. A qual obra Fran- leuantamento;& o.dhdo em que fi .. 
ci[co de Mello, & Ioáo de ~1eira fe- cauáo.E mandou a elle loão de Mei .. ; 
zerá.o maes a feufaluo,que os outros ra gue paífaífo per a coíl:a1dos luga..: 
que foráo ao __ Madra~al: cá ~íl:e~ ·por res ~a[cáte, Curiáre,& Calayáte, at~ 
[aluarem algus,que amda erao vmos, Ce-ver com Manuel de Soqfa,. que la 
. pelej;iráo tâo cruamente,qne de húa era ido (comq diífemos) : &1he def-
& de outra parte ouue mortos & fe_ fe eíl:a ~1oua,afsi pera lhe acodir, co,." 
ridos:af{>ra o ouuídor & outros,que mo auifar os noífos,que eftauão per ) 
morrerão afogados de fom<?,& quei- aqnelles lugares,não encorrerem em 
mados do fogo, q auia nas cafos on- _ algum perigo,fe elRey de Ormpzlá. 
de os noíios [e tinbáo a noite paífa- m_andaffe algum recado: como de 
da acolhldo. E as pdfoas noraueis, feito mando~ aos guazijs delles. No 
que vieráo 'âfa1uaros que[e faluaráo, quaf tempo Trilho Vaz da Veiga.!) 

,for~o MJntlelVdho,Rui Varella,Ma que Diogo Lop.ez de Sequeira tinha 
nu;l do Vallc, Diogo Vaz, Diogo leixado em Calayáte pera fazer al .. 
Foqáo,Gonçalo Vieira,Vicéce Diaz, gús negocios . de [eruiço d'elRey, ª"" 
Nuno de Ca(ho: os maes delles of- cerrou de vir a Mafcate fobre o mef-
ficiaes d' dRey. Fei,ta per elles eH:a o- 111~ negocio, onde a·chqu ~1anuel 

, bra,& pelos outros faluos os nauios de Soufa. E Caindo dle Triíl:áo. Vaz 
& poíl:o_s defronte da forra!eza,por- em'.ce~ra,como era amigo do Xeqne; 

·que ficaua ainda por (aluarem húa que gouernaua a villa,deolhe auifo q 
nao, que era de MenL1el Velho, car- fe faluaífe: porque tinha recado d'el .. 
regada de tamaras,éj eíl:aua per,1 par- Rey de Ormuz que prendeffe & ma-
tir pera' a India:foi o mefmo Manu- taffo quantos Portuguefes ali foífem 
el V d bo com gent~ per rerra & ou- ter, da.ncJolhe conta do leuantamé.-
tra per mar;&a trouxerão com a{faz . to. O que Triil:ão Vaz logo fez,aco .. 
perigo, & coH:o de fangoe de todos, · lbendofe com grão trabalho ao í1a-
& vida de hú GonçaloV1eira,que pe- uio-de Manuel de S?ufa, dandolhe 
lejou corno valente homem de foa noua do qaepaffaua. E antç que fe_ 
pdfoa-' que era. A gtJal nao lhe foi zdfem mudança de fi, veyo João de 
mui proueirofo a carga das ramaras ' Meira~que leuaua o recado,que dor!l 

,:pera rnanrimenró,& 'a madeira pera Garcia mandaua ao gouernado.r dó 
repairos <la fortaleza: em q defpois Duarte.·E porque elle Ioáo de Meira: 

' feruio no cerco que reoeráo. Tanro não leuaua batel-'& algúas coufas ne-
_que dhs velas farão feguras, ao fe_ ceffarias pera o caminho: M::inud: 
gundo diâ efpcdio d~m Gare ta per , de Soufa o proueo de éudo;com que, 
confdho que Cobre iflo ceue-' a Ioáo chegou á India,& deu a t~oua a don1 
de Ivleira na foa carauelia,com rcca~ , Duar~e. O auifo que o Xeque deu,a. 

· Z Tcifiáo 
~· . 
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Triíl:áo Vaz~t1~0 foi tanto por fer [eu 
amigo, quanto por fer Àrabio, que 
natural mente quererp mal aos Par4 

feos : & alem d1íf o· por fer homem 
prudente, & entendem que eíle le-
uantamento d'elRey era. feit? per 
co~1[dho dos feus aceitos,& que p~r 
derradeiro nós auiarnos de tomar a 
fer fenhores de Ormuz, & romar, 
emenda do danno, & mal que nos 
foífe feiro: & por iíTo naqudle tem-
po quiznos fazer eíl:a amizade, def-
cobrindo efi:e negocio a 'I'riíl:ão Vaz. 
E aindti. per exborta~ões que ~he o 
mefo.10 Triíl:ãp Vaz fez, leuantou a 
voz por elRey de Pormgal, dizen-
do! <]Ue ncgaua a vaaallagem a el-. 
Rty de Onnuz polarrai~ão que co-
metera, do qual voto foráo todolos 
hotl)éS honrados da terra, & a eras 
efres foi o pouo. O guazil & goucr~ 
-11adot de Calay~çe, que era Parfeo, 
com outro t~l recado que teue, fez 
o contrario ddk, prendendo obra 
de trinta & tantos Portugue!es que 
~hi eíl:auão .. delles dà armada de Ma-

·· nuel de Soufa,que com hum tempo·· 
·ral que lhe deu Cobre: amarra,fe leuã-
tou, &-os nio pode rec'olbei, & foi 

' ter, a. Mafcate, & os o~tros crão de 
'Triftão Vaz. E parece que noífo Se-
. nhor ordenou efl:e temporal, pera 
Manuel de Soufa fe achar em Maf-
cate com elle 'Ti:if\:áo Vaz,pera foze. 
rem a·obr a que fezerão com o Xe-
ciue: o qual os proueo de manrirné-
tos, aguoa, & do neceífarío pera [e 
partirem a focorrer os de Ormuz. 

·Partido Manuel de Soufa em o feu 
nauio., &. Fcrnáo Vaz Ceruache ua 

) ·- , _ " -· ~ -- - -.. - . ")- - -- ~ 

') 

foíl:a • acornpanhOll·OsTrifião-Vaz 
etn hum parao,em que vícradcCa. 
layate ah ter, aos negocios ( que: co~ 
mo diílernos ) lhe mandou Diog0. 
Lopez : em o qual .parao leuaria até 
quarenta bom és. E porém efta com. 
. panhia·durou até mcya rioíte feguin. 
te,que lhe fobreucyo hu111 temporal: 
do qual aparcamento Manuel d~ 
Soufa fo g1Jeixaua defpois dizendo~ 
que Trilláo Vaz o fc:zera, por não ir, 
de baixo de fua bandeira, & não por 
do temporal. E [e áfsifoi, que por 
eíl:a caufa Triftão Vaz o frz, c:llefe 
auenmrou a mayor perigo., do qÚe 
importam~ a iL'ljaria, <jUC dcíl:e cafo· 
podia receber. Porque cm húa agua, 
da que fez no caminho,lh.c matarfo 
dous bomés: &quaíi milagrofamé. 
te 1.-:fcapou de não fcr morto com 
toda a gente que leuaQa, per húa ar-
mada gue dRey de Ormuz tinha 
pofia Cobre a ilha. Mas parece que o 
quiz aCsi noíio Senhor, polo eftado 
em que os t1offoscíl:auão,qucmm.e .. 
ria em grand~ confufaõ : cá o pri-
meiro trabalho cm que [e virão def. 
pois daqoella furia da morte,foi quci 
maremll e a galeota que foluaráp: 
& afsi húa. nao carregada de manti-
mentos, que vinha de Chaul pera 
o capitão dom Garcia, & Hl;o anre 
~s [cus oi hos. E o o'utro era que el-
Rey ÜL1ba atê' tres mil ef pingar<lei-
ros, que mandou vir da rena finn~ 
feitos lá fecretamentc pera cfic cafo, 
afóra os que fia cidade auia ordina-
rios pera as armadas : & com dks 

· frecbeiros & artdharia, a que a nof, 
, ~à ~ortaleza .fica.ua fujeii:a per füio, 
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nos ,fazia muito d.anno, c;Ie maneir~ el deSoufa, deqúe Ttifiâo Vaz dera . 
que náo lançaua hum homem a ca- noua,& que fe apartára qelle com o " 
beça per qualquer parre, que log~ tempo que lhe deu: o qual Man~él · 
não foífe frechado. Alem· ddl_ç pen- de Soufa á terceira oitaua de Natal, 
00 que os muito afad-igaua, tinháa> amanheceo furto duas l~guoas da 
hu~n grande temor que era, falta de fortal~za.- da banda da ilha Qudxo-· 
mantin1entos, & cão pouca,aguoa, · .me. Dom Garcia porque,tinha fabi"' ' 
que fe dom Garcia não fechara a ci~ do per TriHão Vaz que elle trazia 
fierna, por n~.o ve(em quão pouca ~ui pouca gepte por razão da que 
era, cfmoreceráo de iê ver morros á lhe cattmarão em Calayate, & tam-
fede. Mas como noffo Senhor nos bem fentio logo grande 'rumor nas 
c.afo~ .de mayor ,temor acode com o atalayas, como quc.mandaua elRey 
animo, que da fua mifericordia pro- embarcar ge1:te nellas,pera irem cõ • 
. cede: permirtio que a chegada de tra Manuel de Soufa : teue logo cõ .. 
T riíl:áo Vaz, foíf e eíl:ando rodos cõ felho Cobre o que fariáo naquelle ca .. .. 
grânde deuaçáo, ouuindo a Miífa, fo. E ·aífentaráo que pois na fatuação 
que [e diz de noite pda Nacença de ddle Manuel de Soufa eíl:aua a de· 
Cbriíl:o Icfu noífa redenção. A vin~ todos, & a delle nelles, pois corria 
da do qual ouueráo fer !llilagre,por- tanto rifco: era necdfario acodirlh~ 
que o caíl:ello eíl:aua rodo' cercado com gente no parao de Triíl:áo Vaz, 
per terra, & per mar tin ba maes de por ahi 'náo auer outra embarcação. 
cento & fdknta cerradas: que foi Finalm'ente a1:ite de fe eleger quem, 
i1úa.grá'de oufadia delle Triíl:áo Vaz auia de ir no parao, Triíl:ão Vaz íe 
meterfe per meyo ddles , fem os offereceo com a gente que com elle .I 

Mouros o femirern, porgue aueriáo viera, dizendo : que.pois noffo Se-
fer coufa impofsiud vir barco noífo nhor Jhe dera de noite entrada na~ 
ali, & Jinda que o fenti~em, corno qudla fortaleza per rney~ das teira-
era de nDite, cuidarão [er nauio feu. das,afsi efperaúa que lbe· daria cami-
A feíl:a do fanto Nacimento foi có nho pera ir & vir. Partido elle com 
dte prazer celebrada de nouo, com efra gente que trouxe,& outra hon-
.rantas folias & prazer} que os Mou- rada que com elle quiz ir: quando 
ros de fór~ vieráo a (emir que algúa , foi no mar á viíl:a d' elRey ,a grande 
coufa noua lhe er.a chegada:. ainda · prdfa mandou chamar Coge Ma-
~ per outra parte per ekr.Juos Chri- bamud feu capitão, & diílelhe : Ou 

.. fráos cattiuos que tinháo comíig-0, aguella gent:e he dooda, GU defefpe-
~uitdaráo que prqcedia aquelle gran - rada, porque oufadia não póde f.er:: 
-cle prazer da fefta do Natal. Q_uan- por amor de mi, gue mos vades to-
Jo veyQ ao dia ddta folennidade, mar-ás mãos,& mandeis á gente que 
çomeçaráo os no!Tos a pór os olhos lcqais,que os não mate. EH:e càpiráQ 
:11º mar,olhando fe app~rccia Marn.i 1ião pode t~o preíl:es Cair do portQ, 
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têftii Õitentã têrrãctas que leuou' g ue. 
1' '<iuando fe pos cm caminho, já Tri-

~. / -:1 Hão Vaz i',1 bom pedaío : cm viíl:a 

/ 

do qual os no{fos dlauáo encomcn. 
~ançfoo a Deos,príncipalmétc 9uan 
do virão a força de remo ir tras elle 
.,quelle grão numero de terradas. 
As quaes i'áo tão aluoroçadas por lhe 
chegar, & corriáo t:mto por i(fo:co-
mo t]Ue era a'lgum parao que auiáo 
àc ganhar na chegada. Triíl:áo Vai, 
como tambem remaua feu remp 
igual,& nunca fez tiro fen~o deípois 
que ellas foráo tá-o perto, que lhe 
lançarão dentro húa chuiua de fre-
chadas: então começou de a'entre-
ter que na~ chegaífem a elle com ar,.. 
telharia meuda que leuaua. Çom a 
qual elles tambem o feruião, & lhe 

· atraueíTaráo o .leme: & outra peça 
lhe deu pelo coíl:ado do parao, mas 
não lhe ferio pefloa algGa. Indo afsi 
todos ladrando, & frechando nelle, 

., fem oofarem de o abalroar,polo dá. 
no que tambem recebiá0, fendo já 
bem perto do nauio de Manuel de 
Sm1fa :. mandoúlhe brad3r que dle-
ucffe prdl:ts pera o recolher, & afa. 
fiar de fias terradas. ~1anuel de Sou. 
fo i1arecendolhe que o parao era ne-
gaça,& que vinha nelle algum arre-
negado, que falaua Pormgues:man~ 
doulbe tirar como a cadahum dos 
<>urros imigos,& com húa elpingar-
da de outro tiro, acraueílarão a máo 
. ao que gouernaua~ ~ndo Triíl:ão 
Vaz vio o perigo que corria~ enten-
dendo que de o não conhecer, 1 be 
mandaua tirar : leuantou[e em pê, 
& começou a bradar .l!otneantlofo. 

. , 

E como era homc.m tâo grande de 
corpo, que viíl:o cm pê per qu~m o 
conheceíTe,diria logo fer elle,& tatu. 
bem não nmdara o trajo, com que 
poucos dias ao.ia o virão : foi aqui 
maes conhecido pelo corpo quepe-
la voz, que naquelle tempo era ta-
J;Uanho eíl:rond<;>, que náo podia fer · 
omüdo,qaanto maes conl'lecido'per 
dla.As terradas tanto que virão Tri. 
H:áoVaz recolhido dentro no n~uio,_ · 
defefperaráo de o tornar,& maes le- . 
uando Já morro o (eu capitão~& trin 
ta & tantos homés_, a mayor parte 
dos quacs era géçe nobreJ & muiros 
o urros feridos·: porq como as tet~a- _ 
das faaião grande c~rdume,não dcf. 
paraua o para o tiro, que foífe fcm -' 
danno dos imigos.E ·porgue os mor~ 
ros, por ferem peffoas notaucis, fa_ 
ziáo maes rcceyo aos outros : man-
d:irão algúas terradas a terra com e~ 
fies.corpos, & recado a dRcy, quo 
mandaua ·que fezdfem. Chegadas 

, eíl:a~ terradas á cidade, foi logo po-
íl:a em tão grande pranto, q os nof.. 
fos femirão na fortaleza onde cfb-. 
uáo, terem recebido algllm graqde 
danno ; & por lhe quebrar os cora .• 
ções,mandou dom Garcia ranger as 
trombetas, & fazer grande eHrondo 
de folias & ·prazer. ElRey tanto 
que foube o que era feiro dos fcus, 
começou dele indinarcomra aqud-
les q lheaconiclbaráo o leuantamé--
to,dtzendo: q foráo cau(é\ de perder 
feu dlado,& q eípcrança reria elle de 
comba[er a no{fa fortaleza & de a 
tomar, pois em oitenta tetradas pão 
ouue homem que oufa!Ie abalroar 
· bum 



Liuro _S ep timÔ. 
·hnm barco : o qual fe fora cercada 
de rodas,fômente o bafo de tanta gé-
te c-0mo nella fa,os affog~ra Auamo 
maes tanta mão. E com grande fu~ 
ria diffe que (e foífem todos di.anre a 
embarcar nas outras terraôas que ahi 
dl:auáo: & que qualquer homem q 
abalroa!I'e o noíf o nauio ,que l hc pro-

. metia de lhe fazer muita merce, & _ 
quem o não fezeffe, que lhe auia de r 

. mandar pórnacabeça hum çoucado 
de molber. E faind<:le de fuas cafas 
meyodoudo)foifc á·praya, & man-
dou pór duas mefas~ húa chea de 
nloedas de ouro & prata , & outra 
de toucad.os de mol_l1eres,a que ell~s 
chamáo macana:& quando [e põenl 
na cabeça de hum homem, ·he por 
al gúa grande fraquefa que fez, & 6 ca 
inhabil per~ toda fua vida; coufa en-
tre os Parfeos -mui vfada. Poíl:as as 
tnefas com eíl:as duas differenças de 
premio, afsi como andaua . doente, 
pozfe elRéy a cau.'.lllo: & co.m hum 
pão na mão fazia ernb~rcar a todo 
11omem, indinandofe muito contra 
os princip.:ies, que os não via moiro 
diligentes niffo. Raez Xabadim ho-
mem principal,noífo amigo, & por 
cujo rcfpeito tinha récebido grandes 
offenfas d'dRey,& de [cus priuados, 
v:édoo afsi indínado,diffelhe: Senhor, 
fe os que vos aconíelharáo _que era 
leae coufa lançardes os Po'rrnguefes 
daqui, amarão ramo voíl'o feruiço, . 
como eu amo, não dlem:reis agora 
poíl:o neíl:e trabalho.Nem vos fação 
crer que be gente que entregue lOO'O 

~ r. .. b o que tem na ~nao: ienao entreaan .. 
do primeiro a vida. Eu irei ond~ má 

. --. - --- . -- - - ~ . 

dais a todos_,& vos prometo d~ per.:. 
der a vida, ou de vos trazer voffos. 
imigos adies voífos 'pês,fe me Deos 
não decepar as mãos. Ef pedido dl:e 

,Raez Xabadim,meteofe nas.terradas 
com a gente que tinha,as qàac:s fe a-
juntarão com as outras,& fariáo to-
das hum corpo de cento & tri'nta! 
nas guaes ião todolos capirães & 
mires d'dR~y, que foõ -·como cá di~ . 
zemos os fidalgos de limpb fangqe. · 
E elRey efcolheo outros .qlle fica,(-
fem com elle; com os quaes [e pos·a 
cauallo·: & aindo da cídade, [e foj 
pór ~m hum lugar tef c~>,donde podia 
_ver o qae os {eus fazião com os noC. 
fos,pera_ os obrigar a maes. Dó, Gar .. 
da & a g.ente da fortaleza,que tam~ 
bem eHauáo com os olhos nq qu~ 
auia de focceder naqL1elle cafo: quá~ · 
do virão b grat1de numero de terra-· 

. das,& a furia que todos leuau~o por 
cheg~r;ouuer~o que fe noífo Senhor 
milagrofamente os não folua[e ,náq 
auia outra cJperança de fo:ls vielas .; 
Manuel de Soufa porql)e at~ aquell~ 
ter_npo não era vinda a viraçáo,corn 
a qual elle e(peraua de [e fazer á ve-
la : . dl:aua forro ordenando{e pera 
entrar naqudle co.nfltto de morte .. E 
o modo que teue per,a maes fegura-
mente ( (G ali auja fegor~d<lde) poder 
çhegar á fortaleza, foi eíl:e. Tomou 
a fuila & parao de Trifr~o Vaz, & 
polos nas ilhargas do [eu nauio mui 
bem aterracados, que [e não podc:f-
[em alargar : & de maneira, que de 
bum cm outro podcíTem Calcar, fy:. 
acodír onde rpaes necdfario fofie . E 
porque a artdh~ria dc\les lhe feru i íl~ 
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ã t:~da ã parre: põs ã~»proas d~.fui1a 
& parao na popa do nauio : de ma-
neir.a q ficauáo ao longo do coíl:ado 
dclle,. & da popa a proa tudo fogo, 

· có que ficauão hú baluarte de m·adei. 
·ra cõ artel haria pera f Óra : & per ci-
ma a mareagé das velas do nauio;pe 
ra q vindo a véro,nauegaílcm.Cbe-
gado aqúelle gráde cardume de bar~ 
cas onde•lvbnuel de Soufa dhua já 
poíl:o á vela: na pr.imeira lalua q lhe 
derão,foi juncarem os nauios de fr.é4 
chas, de cnuolta cõ pelouros dos ti-
ros de fogo q leuauáo, que fez húa . 
fumaça,c.orn q todo o circuito delles 
ficou fem viíl:a hús dos outros, porq 
tambcm a arrelbaria dos noffos fez 
boa parte deíl:a efcuridáo. E porém 

~ nefta primeira chegada,lbe encraua-
ráo muita gente da que dl:aua na fu_ 
fia, por fer rala fem emparo algum: 
com éj o capitão ficou ferido. E não· 
fômente lhe fczeráo dl:e danno,mas 
aindà como vinhão com a furia das 
injurias de feu Rey : de rondáo en..:. 
trarão na fofra . pelo ef poráo ddla; . 
fem temor da Iio!fa artelharia. E em 
continétc: pero mefmo efporáo,Raez 
Xabadim cõ [eis hon1és q pera iílo 
efcolheo, .como homé offrrecido á 
morte,& _q queria fazer verdadeira a 
promeffa ~que fezera a elRey: come-
~ou . de trepar per o bordo do n•mio. 
O capitão Fernão VazCernache,pe .. 
ró~ efiaua ferido com os outros de 
fua cópanhia,acodiráo áquelle lagar: 
& afsi l\1anuel de Soufa,l1uando vio 
a oufadia dos Mouros : onde ouue 
mayor fernor .de peleja, g em outra 
pane. No qual tcn1po TriHáo Va~ 

da Veiga não [e conte.t)tou' Cóh1. 

· dh defenfaõ de cima do nauio:rnas 
lançoufe dérro na fufra, & a tras elle 
Bafbão V01z & Mendanha,& outros 
que cõ grande animo '[e meter~o ás 
cutiladas. cõ os Mouros, de maneira 

~ q os enxotarão todos f Órá da fuíb . E 
porc_1ue hú bõbardeiro q ndla auia 
já não po.dia vfur de feu ofEcio per~ 
teuar hG berço, por andarem todos 
maes pelejando a braçosA a ponta-
ria de artelharia: com eíl:e alijaméto 
éj Trifrio Vaz & os outr.os fezerão, 
teue o bombardeiro braços pera fa_ 
zcr algús tiros com hú berço, & fez· 
tanto danno,éj fe alargar~o os Mou"". 
ros maes de prdla, do.que entrarão.· 
·E entre algúas pdfoas,éj no cometi-
mento que os Mouros fezerão, em . 
quàer fubir per o bordo· do nauio: 
foi bum Framengo condefiab~e dos 
bõbardeiros do nauio : porque dl:e 
não achou outra-arma maes prdl:es~ 
que o niarrão cõ q atacaua Cua arte-
lharia:& com elle derribou cinco ou 
feis_Mouros,como q mataua porcos~ 
Finalmente corno homé~ éj andauão, 
l irando rraufldos bú em_ outro, fem 
fe poderem derribar de bõs loirado~ 
res : & afsi rrauados correm todo o 
terreiro da luita, té ,irem dar nos cir~ 
cunfiantes q efrão vendo: a!Si as ter~ 
radas trauadas em os noíf os nauios, 
& dles ndlas,& bús & outros ferui~ 
dos de frechas, pelouros da artelba~ 
ria já b~m tarde,& tcdos bem canfa-
dos:a mar~ os leoou á fonaleza.On· 
de os noílos foráo fauorecidos della,. 
tirando có ·arrelhari~ ás [erradas) pera 
lhe deíepejaré o porto onde furgirâo: 

_ dos 
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dos quaes trinta & tantos forao feri- çóes da guerra~ com quefe auião de 
dos,&· hú fô grume~e negro foi mor- defender de todo combate: que a d ... 
to,. E pelo q~e fedcfpois_ foubc, qos le lhe parecia bem defpejarem.afor .. 
Mouros forao maes de oitenta mor- 11aleza de efcrauos,Jnolberes,mo.~os, 
tos da artclharia, & muitos maes fe- & gente_ fem proueito, -q lhe comia 
ridos. E fegúdo os noffos nauios cbe os prnntimétos. Os quae'sdeuiáo mi 

, garãojúcados de frechas,& as velas, dará India em aquelle n=uio d~ Ma-
enxarcea, maílos,coíl:ados, tudo cn- nuel de Soufa : & tarnbe leuana no~ 
uacrado delbs: foi hú gráde milagre ua a dõ puarte em g efiado eíl:auáo, 
não rcceberé mayor dãno; ante recç porque podia acõrecer coufa a Ioão 
beráo algú proueito,rrazepdo muita de Mcira)q o impediífe ir lá ter.E pe-
h:nha pera cafa: porgue [e affirma 4 la ida defie nauio fegurauão duas 
muitos dias no fogáo dos nauios a coufas.,tercm o_focorro cert<?: & e·m 
mingua de le~1ba, fe queimarão fre- qu~nto não vieíTe,comeriáo o q eU~s 
.chas:& amare quando encheo,trou- -amao de comer. O parecer de mui-
·Jce á praya grande numero dellas. tos foi conrrario a efie de dõ García: 

& def pois de auer cõtradição_de vo-
tos,aífentaráo qm~ logo arma!Ie,111 o · 
uau_io,& fufia, & parao, & fóffem a 
pelejar cõ as aralayas d'elRey : pois 
já tinbáo expenencia delles quão fra-
coserão,& o pouco danno que lhes 
podião fazer. E dandolhe noíf o Se ... 
nbor vmoria, como tinha dado já 
duas vezes,6.cauáo maes fenhores do 
mar,,cõ que podiáo auer á mão naos, 
ou nauios,dos q <?rdinariameme vi-
nhão a Ormuz: dos quaes fc podiád 
prouer de muitas coufas ,de q rinhão 
nece(.,idade. E per ventura néíl:e ré .. 
po viria algúm nauio 'noffo ali ter: -
com as quaes ajudas ficariág proui~ 
dos pera muiros dias. E feira eíl:a .o. 
bra,ahi lhe _ficaua tempo de manda-
rem á India o nauio que.dizia : & 
quando os lv1outos o viílem ir antes 
delles fazerem dh mofira de fi, di.-, 
rião que fa fogindo,& indo defpois.11 
entenJeriáo que o mandauáo a pe-
dir foçorro.,já como gente confiada, 

CAPITVLO IIII. 

5' Do que pajfarão tJS nojfos no · 
cerco q teuerão: é5 rvendo eL-
Rey de Orrnuz_ quão p(;;uco dã-

, no lhe podiA {ater, defPejou a 
cidade, f5 fe foi pera a ilha 
~eixome: f5 dejpois a m'ã-
dou queirnar: e5 como corna 
rvtndv1 de h~ n.;;iuio é5 húa nao 
forã~ prouidos do necej[ario. 

l
~~m~ Ecolbidos C>S noffos a fal. 
~~J uamento daquelle perigo, 
~d1 de que os no(fo Senhor 

. ~ ... ~ liurou : qoando veyo ao 
oorro dia, teue dõ Garcia conf elho, 
propondo a todos quão de~falecidos 
·,íl:auão de tud9 o g aoiáo miíl:er. pe-
ra aquelle cerco ; principalmente de 

.. 111antimenw & aguoa,de q auiáo de 
-viuc;r,& de poluora & 9~t~as muni: -- - - z ' & 

_ _:: ~ 
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'& nãõ teiuàofo.O qual voto & cõ-
!elho {e pos logo em effcito, mas·os 
-Mouros to~nuão outro, por caufa 
dd da~1no que tinbáo reccbido:chc-
gan~o fuas terradas tanto a terra)que . 
ficaua o noffo n~'uio muito ao mar, 
.fem lhe poder fazer algum mal, que 
maes não recebeífe. E a foíl:a & pa-
ra~,q (e n1acs chegauão,em foas bar-
bas (como dizem) lhe tomarão hú 
parao,que vinha de fóra carregado de 
ir1ei'cadoria,c0ufa q ellcs muito fen-
~irão· . Com a qual ind,.inaçdo per in-
cfoflria de hum Turco, homé a que1 
elRfy.daua grande credite, ordenou 
logo eíl:ancias ê9 arrclbaria nos fo_ 
g~res onde nos podião offender: & 
a!si muro~ falfos, pera entrarem per 

. ellcs ericub~rtos,com paredes de ca-
. fas,per~ os nGíTos não poderem vera · 
obra : O que tudo poíl:o q nos daoa 
m·uitos trabalho, feruiolhe pouco pe 
ra feo inrento ,ante azo de receberem 
~e nós may~r danno. Até húas efca-
das que quiferáo acoíl:ar á noífa for. 
t~leza,foráo tantos delles queimados 
ele panellas de poluora,q .vendofe d-
Rey defef perado de nos poder offen~ 
<ler: çreo que não tinha gente pera 

·,maes-do q timhã.o feito,faltearnos de 
· noit~ como a gente defcuidada & 

não fraca pera defender as vidas,& q 
húa noffa auia de cuH:ar muitas dos 
fcus. Fmalmente como bom~ de[cf-

. perado & retnerofo que vindo o go-
uernador da India,elle auia de pJgar 
todo o danno q oe nGs fezera,fen ão 
cõ a vida,ao mênos feria tomarlbe o 
gouer~10 daquellc Reyno : determi-
~1ou per confelho 'dos que o ~ouer'.:: 

nauáo, leixar a cidade deferrã: & fe 
paffar á ilha de ~íxome.E dl:a ilha 
efrá. pegada na terra firme da Perfia, 
~. ferá tres leguoas de Ormuz ~vi. 
fia della;corre ao longo delta cpfta 
-da terra da PerGa quaíi per compri-
mento de quinze leguoas á maneira 
de húà faixa, por Cer t'nui eíl:reita. A 
térra he fertil em íi,mas. muito doê. 
tia, por. razão do mao firi~ em que 
dH : fem for lauada dos vemos,quc 
dáo faude ao corpo hüm~no. O fun~ 
damente d'elRey ,& de quem o m~~· 

· da.ua,que era .e~ X e.que feú fogro, & . 
Mir Hamed Morado, com todolos 
maes em leixar aquella cidade: era cj 
os noíTos leixarião afortaleza; E ain-
da que elRey por razão ddquella íllll 
dança a Queixome, pcrdeffe hú par 
de anpos as rendas q tinha na alfanJ 
dega, não.vindo naos : melhor· lhe 
vinh~ 9 fer f~Jeito,& tributario no!fo 
por rão pouca cou fa, como era per~ 
de~ aquella cidade. E renteandoeltas 
&.outras razões,q todos dauão a el...: 
Rey e,rn feu fauor: mandoufe lançar 
hú pregão q toda peíTo::i fob pena·dc 
rn9rte embarcaíTefoà peífoa,familia, 
& fazenda pera a ilha de Q ueixome, 
pera onde fe dRey paíTaua a viuer, 

. pera: o ~ mandaua a rodos dar em-
barcação nas terradas pera fua paffa., 
gem . Quando o pouo ouuio o pre-
gáo,fez uelle hú tá'o grande efpa11ro, 
que frm temor algum rodos a búa 
voz dizião mal d'c!Rey,& de quem 
o aconfelbaua:& iílo çom tantas la-
grymas,q os metia a todos em gran-
de confofaõ. De m:rneira que emre 
os principaes começou auer differé~ 

ças, 
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todos defculpauão a elRey : por 
faberetn fcr homem de boa condi-
~áq, & entregue ~quc_lle's ~ous ho-
més> que pera eíl:e effe1to erao gran-
des amigos, & pera tod~ o maes co 
miãofc hum a-outro . Ordenada a 
partida, elRey fc paliou húa noite o 
maes caladamente que pode : & lei-
xou na cidade bum capitão feu per 
nome Mir Cçrxet, com mil & qui-
nhentos frecheíros & fd.1'enta terra-
das, pera a gente fe paffar pouco·& 
pouco.O qual capitão tc:ue fala com 
dom Garcia, dizendo: que elRey [e 
fora náorantó por fua vontade,quá-
to por feguir o con[elho de quem o 
gouernaua: & que fentira tanto o 
~ era feiro, que adoecera de paixão, 
de que 'ia mal . Como em verdade 
ainda que era homem de ponco fa_ 
ber & dífcurfo das coufas, achaua[e 
cada dia maes ddàcatado, q era !i_nal 
de hum dia o def porem , como os 
gouernadores dos Reys pa (fados o 
tinháo feito : mas o negocio che-
gou a maesJcomo a diante v~remos, 
parece q o [cu efpirito lhe reuelaua 
eíl:e mal. E ainda teue dl:e capitão 
Mir Corxet tanta prudcncia pera 
encobrir a caufa principal de fua fi_ 
cada ali, que deu a entender a dom 
Garcia, & ás principat':s peíloas da 
fortaleza, com que ás vezes dlaua 
á fala, que não era a omro fim fe-
nâo pe1:a trattar em negocio de paz. 
Por quàmo elle não fora no leuan-
ramento, & quando com clle não 
qui~effem aíl'enrar eíl:a paz , que 
foíle com íeu cunhado Nlir Cace-

ro, que era hàmêm de tanto credí~ 
to ame elRey , como elles fabião~ 

1 & tambem fora contra o coníelho 
do lcuantamento, & ambos tinfoão 

, comiífaõ delRcy pera iffo . Eíl:es 
dous homés erão mui acr.editadm; 
entre os noffos, por fe moil:rarem 
pub licarncnte feus amigos: donde 
conceberão ddles, principal do Mir 
Corxet q poderiáo mouer a elRey,' 
& aos principacs de feu confelho, 
pe~a [e tomarem á cidade.Nas quaes 
prariqs deteueráo o capiráo, erti 
quam:o fazia fua obra, que era alijar 
o que auiáo mifrer: até C)Ue veyo o 
Xabandar com recado dei Rey que 
po[eíle fogo á cidade, o qual era 
defenganar os noíl"os , que fe ~ão 

1pouoar a outra parte . Pofio eíl:c 
fogo a dezanoue dias de Ianeiro, do 
anno de guinhenros & dous, ardeo 
a cidade quatro dias com· fuas noi-
tes, rãa brau~mente que os noffos 
tçmião poder vir a elks. E entre te-' 
mor & piadade faz1alh' grande ad-
miração, verem que per mãos dos 
proprios narur~es fe punha fogo a 
búa tão nobre & fermofa cidade em 
ech6cios:principalrnente ás cafas dos 
principaes que todas cráo cqufa ma-
rauilhofa de ver feus lauores & pin-
turas, por os Mouros {erem mui de'"'. 
liciofos niff o E com todo eíl:c eíl:ra-
go, <que os noíl"os vião faze~, ainda. 
dk Nhr Corxet fazia crer a dom 
G;ircia q elle não era autor daquella 
obra, nem co.Hfentia ndla por fu.a, 
vontade, fômeme remia a Raez Xa-

. badi.m, que o fazia por- · e.fiar mui 
podcrofo com lllac:s gente que ellc; 

- - ' ~pofio 
/ 
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. -E po!to qtiê â vô~ era que ~ fogo fe 
, posa ~afo, & não per vontade, to-
rdauia diziáo que Raez Xabadim a 
{ fezera , por encobrir quantos rou-
bos tinha feito nella , & ta m bem o 

, fazia, por fc vingar d'el~ey, & de 
nós. Com dl:as & outras palauras 
fimufadas eihmd6d~m Garcia.aper-

-· ceb,ido pera ambos fe verem e1n lu-
, gar conueniente pera aílÇntarem a 
paz, nefl:e dia qlle ~rão vintetres de 
la11eiro· húa ante manhaá, mandou 
elle Mir Corxer pór fogo~ hum tra 
buco, que dlaua nas cafas d'elRey, 
co1n que nos elles rirauáo, & tam-
bem nas proprias cafas. Porém nel-
las acercou de Íer cm p:arre,que log<? 
fc /.apagou : & com efl:a derradeira 
_obra(~ embarcou, com toda a gen-
te que comfigo tinha, fem ficar na 
cidade m~es pdfoas, que até duzen-
tas & cincocnta ou trezenrâs almas, 
tudo gente aleijada, velha,& tão po 
bre., que l1áo tinhão com que fc em-
barcar. Dó Garcia quando fe achou 
~i enganado , ficou mui confufo, 
& fufpeitando ainda que debaixo 
daquell~ ida ficaua na cidade algum 
·grande perigo 1 prinêipalme.nte nas 
cafas nobn:s,por não ferem queima-
das: não quiz que dl:e perigo corref-
fcm os noffos, & mandoo algús Ma 
. labares, que ef\:auão em noila com 
panhia" que foífem ve.r per toda a 
cidade fe era toda defpcjada. ~crné
c1o húa de duas couías,ou que ndlas 
c~fas nobres ficaµa efoondida muita 
gente de armas, & corno. os noff os 
faiífem, & fe derrarnaílem pdas ca-
ías a roubar, darião nelles1 ou leixa: 

rião feitas algúas mitias de poluora) 
a que,porião fogo, como os teueC. 
íem neíl:as cafas grandes . Feira ex-
periencia per dl:es Malabares cdmo 1 

a cidade era toda drfpejada., & que 
· não auia nella [enão aqudla pouca· 
gente mizquinha & inutil, Cairão 
então -os noífos, cadabum acodin .. 
do a foa poufada ver fe achaua algúa 
coufa das que leixara .: & tudo era 
feito em camóes. lá as ".a(as nobres 
era mayor piedade: ver adefiruiçáo 
ddlas, que as queimadas : porque 
nef\:as não auia coufa ck que a vet· 
dô, por tudo fer caruões, & em as 

. nobres não auia la~o, pintura, nem 
portas; janellas , ou couía que fo{fe 
pera ver: húas leuadas, outras arrin-
cadas & çfpe.daçadas , por não nos 
aproueitarmos de algúa . ~inalmc:n. 
te o defpojo foi acharem algúas jar. 
ras efcondidas de manrirnento : & 
cifl:eroas parríçulares com aguoa & 
lenha defl:a deíl:ruiçáo pera o fogo·. 
E verdadeiramente o que queimou 
ef\:a .tão nobre cidade (ao menos os 

, dous terços della) maes fe pode di-
zer vjr do ceo~ que da terra. Porque 
ainda que elle foi pofl:o per mão de 
íeus proprios moradores, [em ferem 
coníl:rangidos per nós, chegarem a 
lal ef\:ado que os obri_gaffe leixaro 
berço, em que [e criarão, & caías de· 
feu viuer, & rrpou.fo: Deos os .indi-
nou de fi meÍm? , coi;n c1ue os me-
teo em furia de fogo, & que fo!fem 
algozes de fuas torpezas , & nefan. 
dos vícios : viuendo tão publicamér 
te.nelles, éj nefl:a permi!faõ ficarão 
culpados aigús dos noffos: os quaes· 

per 
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per·outio n-iodo tàn:bcm ~e lhe quei · dos .ª dR.ey de Orrriúz á. ilha' _de . 
rnou foa fazenda, ate pagarem co~ ~txome. E porque eftes recados . 
a vida, & fe todos não pagàrão la, eráo per hum· AL1tonio Diaz, lingu~ 
cá ·~5 viuos afsinados do dedo de · criado delle dõ Garcia,& iH:o fe cÕ- · 
Deos. E pe'rrnitt.io afsi fua juíl:iça, tinuat'.1a {ecreraméte entre elles, {e1n 
porque foibão os h_omés que pecc~- cõmm~ica~ dle negocio cõ. as pe~
dos publicos,pubhc1menre os caíb- foas_ pnnc1p~es, a gu~ [e .deui~ pedir 
ga Deos díante dos olhos, que f?- . voto, [e era bem do leru1ç_? d elRey . 
ráo tdlímunba delles: pot ellc: nao , de P.orrugalrouue prefunçao (&. d~[.. 
frr aro;~iido per juízos de homfs de · ppis ·o tempo o defcobrio )·q dotn 
_pouc~ fé. E logo no meyo daqudle ~areia trar~aua coufas de feu entcr~L 
fogo, por trazer os noílos em co_n~ fo, querer ·q elRey lhe pagaík algua 
fideração ddl:as coufas , os cfpertou perda, q ouuera naquelle leuantamé 
Deos com a maes contrarí01, que ô to. E para ob(igalo a iffo, o mádaua 
fogo tem,guc he :iguon: porque en- ãconí~l .. bar, o modo q aui~ dê t~r có 
tenddfcm que o fogo abrazou as o c~p1rao da fortaleza, quado v1eífe, 
·'torpezas dos Mouros, & co,mnofco que era Ioão Roíz. de Noronha, que 
qnena víàr de lauarorio de iua mife.,. [e cfperaua c~da dia por dle. E tam-
ticordü, cõ búa chni:ua q m~mdou, bem '-llle ddc~1lpas auia ,d~ dar a.dó' 
com que ei1cherão muitas ciíl:emas Duarte quádo ahi foJ'.k ter: os quaes 
de·aguon, de que tinbão m~iita ne- conCdhos & modos, q dom G,Hcil 
.cefsidadc. Porque alem de ter~ pou~ · niHo teoe, dannaráo muito a elRey 
ca, o gr~mde 11Llmero de gatos que em {eus negocios, & afoi é10 gue nos 
auú na ~ida.de,vinb:lo de mandar as con uinba, frm ellc enrendcr <] ni ffo 
ciíl:ernas a bebér: & dos muitos que fazia tanto mal. E q·uem acabou de· 
cairão dentro, a!si corromper~LO a o dannar, foi dom Gonç:1lo Comi-
aguoa)éj não oufa1:1ão de beber [enáo nho leu primo filho de dom Diogo 
cozida.E não fômente cõ e~ta aguoa Coutinho ,'rambem cuidando que 
que choueo, ficarão remediad~s do nifio ~certaua,J volta de leu interef-
beb~r com alg0~s :iguadas,que ra.m- fe: ao qijal don1 Luís de ·Mencfc:s q 
bé def pois foráo fazer a terra firme, eíl:ana cm Cba.ul a gr:rn<le prdfa, tá-
por beberem aguoa frefca & (em fuf~ to q foube parte deH:e leuantaméro, 
peita de veneno : mas ainda do co- mandou em hú galeão bé armado 
mer ,'com 'vinda .de bum naui.o da có muitos mãtimétos,& couGs ne-

, India de Baíl:iáo Ferreira com man. ceí!arias paq ptouifoõ daqlle accidé-
timento.Com as c1uacs prouifo.és, & te. E vindo ter a Calayare, tomou a _ 
·faber per eíl:c n;mio de Bartiáo Fer~ li dó Gonçalo bGa hao qos'filbos de 
reira comô já na India c:raà noua da Alle Ltngerim, hum mer.cador dos 
quelie leuantamento : dom G3rcia principaes de Ormoz,ic'j trattal1a erú 

· tomo~ cauía d~p~andar algús reca:- caualios:& afsi'csbõbardeou a. vill.1, 
por ,, 

' 
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por lhe faier fobranç:iriaL E paff~n- . bufcar prouimento,c que lhe pedia;· 
do P.er Ma!care ~ achou Manu~l ~e como hómc!U que eH:aua em noífa 

- S,oufa capita o mor dq mar & Tníl:ao amizade.,& maes pum Portugues & 
Vaz êfa Veiga:, aos quaes deu noua if húa molhcr, q.ue ali dl:auão. E tam,-
dom Luís de Menefes não tardaria, bem neíl:G caminho tomou Manuel , 
& que elle trazia recado das pazes, . de Soufa duas terradas: húa guc: vte- . 

_ que logo auia de: aífentar com clRey ra ali ter , em que tomo.u tres pom~ 
"de Ormuz. ·E com voz dcíl:as pazes bardas,& ouua gue dl:aua quafi de[ .. 

, chegou a·OrmÚz,& dahi foi a ~i carregada .do foto gue trouxera de: 
xomc,onde elRey efiaua t~o necef- Mahamud Morado:& quando che-
firado de mantimentos, que lhe deu , garáo a Mafcate,acharão o lugar de[. 
a vida coµ1 os que lhe vendeo : & pejado, por ter o Xeque noua 'qu~ 
boa ,ef perança d~ dó Luís , que dahi . Raez Delamixar írrnáo de Raez Xa~ 
~poucos dias feria com elle.,~ cudo rafo vinha pera Calayáce, a Ceruir de 
fe faria bem. · ,_ guaz1l: & receo[o de lhe ddlruir o 

C A P I TV LO V. . lugar~ pàr
1 
tomar vóz pàr clRey de 

' Portugal, mandou i)ór roda a gente 
~Como Manuel de Soufa_, f5 & fazenda na ferra, & folgou muito 

Trijfão V11z. da· Veig" torna com a chegada dos noffos. O qual 
riio à (ofla dé Mafi:ate; (5 veyo logo dar conta dilloa Manuel 
das coujas_ que alifez.erão att . deSoufa,pedindolhe q o Jmpara!Te, 

,J fe & fe leixaíf c ali dlar pera o defender, 'Vir do Luis de Mene es, f5 · r ~uando vidle dle ieu imigo: a qual 
do q e/le ali fe~ (obre a torrJt<J~ detença n,áo foi maes que quatro oll 

da da 'Vil/11S011r: f5 do rnaes cinco dias ) & nefre tépo paíiou per 
q pajfou att chegar a Or1nuz.. ali dom Gõçalo Cominho, que deu 

=-r·-.v.~-7::~ Anuel de Soufa, & Tri-
~: Hão Vaz da Vejga,g d~m 
i: Gonçalo achou em Maf-

~~ __ t cate:, erão ali vindos per 
mandado de dom Garcia Couünho 
capitão de Ormuz;a ver fe poderiáo 
tirar O,S Portugm:fes de poder <;los 
Mouros, os quae~ fiqráo em terra, 
quando ambos fc: partirão a focor-
rer Ormuz, como a eras fica. E vin-
do de ca~inh~- na paragem de Or-
facam:, o guazfl que ali eílaua,dca a 
_TriHáo yaz que chega-rá ao p0rto 

' 

a noua de dom Luís , como ora dif-
-femos. E poréj em Calayâre eílauáo· 
os maes dos caniuos, & rambem a 
elle acodiáo maes nauios pera as pre 
fas, cj ali: paífou[c lá, onde teueráo 

-pratica com o guazil prouocandoo 
á entrega dos caniuos > & fazer ou• 
tto.táto como o Xégue de Calayate) 
o q dle não quiz. Dádo em ref polh 
q auia de Íer leal a clRey: que elle ti. 
n_ba ali búa carta eu~,pera dar ao ca; 
pitão mór dó Luis>quádo vidk,& q 
nella dlaua toda a re(poíl:a, qtle elle 
l.,odia dar.Trifiáo Vaz porq Manuel 

" - de-Sonfa 



'Liúro Se-ptim8.. fo>. 1si 
de Soufo fe foi contrâ o cabo de Rof qual .copfelho elie ron1õu, fcm que..: 
çalgate ás prefas,efperando que vie~ rer tomar eméda do lugar,temédo q, 
{e dom Luís : leixou[e ali ficar,& co qualquer danno que lhe fezeffe,feria 
0 feu parao defendia que os pefcado- cau fara morte aos cattiuos,que_eráo · 
res não vidkm ao mar: porque não vintefeis Porruguefes : & maes fabé-
podia fazer mayor guerra á villa, até do q toda a gente,& fazenda era po..'. 
que vcyo dó Luís. O qual tr:zia tres . fi~ em faluo/ôn:enre eíl:auão ali h~~ 
cr~lcóes,& guatro fuHas &_ hua cara- poucos de homes de armas freche1-
~~Ua, de que eráo capitães dle, Rui ros, q anião de leixar a villa, pois ali 

·Vaz Percira~Antonio d~ Lemos,N\1- não tinh~o molheres,filhos,nem fa_ · 
no Fernandez de Macedo,Henriquc zenda. Chegado dõ Luis a aguada de:: 
de Macedo feu irmão, Duarte d'A- Teiue,porque os Arabes dali lhe vi-· 
taide, Pero Vaz Traua~os. E ali fe a- nháo fazer fuas algazaras & fobran ..;.' 
, juntou com· elle Manuel de Soufa, çerias,fegundo [~~1 coflu~e,moflra:-· 
per os q\laes dle foube o eíl:ado de do que lhe quenao defenacr a agna-. 
Ormuz, & lugares d-aqudla coíl?. .da : mandou dom Luis a N_uno Fer· 
Ao qual veyo logo hum.Mouro d9s · nandez de Macedo que cõ fua gt'n-
honrados da terra, & trouxelhe da te húa manbaã os affogenra!Te dali .. 
parrc: ~o. g?azil c::oge Zeinadim a Na qual [~ida _em terra can_iuou & 

' cana,CJ .drz1a ter d elRey de Ormuz matou algus,co que os Arab1os fica-
pera clle : & afsi lhe aprefentou :t-. ráo tão açanbados,q os parentes dos 
gum rcfrefco da terrJ .E na carta nao mor:os & cart.iu~s falraráo' opde e-
fe continha maes que · aggrauos de flauao ferre ou oito Porruguefas cat-

, Diogo Lopez de Sequeir:i,& dos ca. · tiuos,pera os matar: & de feito forão . 
pi~áes de Ormuz: & que eíles dcan. morros/e os não faloaráo as pe íJoas ' 
c!alos indinarão tanto a geme,gue fe_ ~os tinbão,em poder,& rodaura per. 
ierâo o leuanramenro,em q elle ná-o clefo.íl:re olluerão hu á mão, em que 

, tinha Clllpci, & q com fua vinda elle .fezerão. fua gazua. E eílando ainda 
cfperaua que tudo feria remedeado. aqui dõ Luis eíperando Ioão Rotiri- . 
Dom Luis teuealgús r~cadosdo gua. guez de Noronba,éj da India era_par-, 
zil, em refpofl:a: do~ lhe elle man... tido pera entrar na capitaniade Or-l daua dizer :lem tomar conclufaõ fo~ muz,polo qual dõ Duarte de rvkne-

1 

bre os.Portllguefes cattiuos, qu: ti- fes manda o.a ef per~~ naquella p:iragé, 
·nba em feu poder, nem fuas fazedas porque ama de vir com velas & · _ 

1 que lhe pedia, & niíl:o acabo'U de fo, gente, perà dle don1 Luís chegar a, 
refumir .: que Raez Delamixar, que Ormuz maes poderofo, por não, 
vinha por guazil, feria ali mui cedo, Caber ~m ·que efbdo cíl:aua•: ch~gou 
& poderia trazer. algum recado (o- húa terrada d~ Xec de Ivlafcate,que 
;bre a fua entreg:i.:que entretanto de- draua. por nos. O qual Xec foube 
túa de ir fa~er foa ª&uad~ ~ ~e~ue. O f ~r do~~ ~ui~ ~!i _rer~ h~a ~ufia de'{ua" 

t:.Om ... 
ól....-·-·· -' 

' 
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, ~Õmpãnhià que f~ apartou ddle cõ ·com (tlle, q por foas vontades o 9ui. 
tempo 110 cabo Rozçalgate, & foi feráo acompanhar, dous dos qu·aes : : 
te~.ª Mafcate : per aqual terrada lbe erão criados de Triíl:áo Vaz da Vei. : : 

\faziafaber como elle eíl:aua por d- ga.Finalrnente·ellc defen,4eo o pa!To 0 ~ : 

Rey de Por~ugal, frgJndo já reria fa eíl:ando já desbaratado., & acolhido f , 

,bido per Manuel deSo~Gl & Triíl:á? a hmn alto, com mataré Raez De. : : 
Vaz,que lhe pedia ciue o fauorccd1e larnixar cõ húa efpingarda dos nof. : : 
com alO'um focorro,por quanto lbe fos, que fez pór em fogida a todolos : : 
fazia faber como Raez Delamixar Parfeos com morte de dez ou doze: f : 

vinha Cobre elle cõ poaer de gc-ore. & fc ouuera quem lhe feguira o al. · : : 
Dó Luis por dl:ar já informado do cáço, ali ficarão todos. Dahi.a dous f ' 

que eíl:e Xec tinha feito , mandou dias que o Xcc tinha auido eíl:a vit. 
lá cm feu fauor a Henrique· de Ma- · toria, chegou dó Lms, & quiz Deos 
cedo capitão da tarauella, '& .q elle que chegauáo també duas terradas 
co·m afufl:a que lá foí -rer,de!Tem to-. carregadas do fato de Raez Delami. 
do fauor que pode!frrn ao Xe;c : & xar, que vinhão tomar poufadas per 
porém que por nenhum cafo faíífecn mar: & elle. eílaua já enterrado . . As 
cm terra, nem homem algum. Che quaesi.iõ Luís á mit1gua de (eu clono 
gado Henrique de Macedo a Mafca- mandou recolher , & fez honra' & 
te nas oitauas ~a Pafchoa, foube do agafalhado ao Xec, dàndolhe mui .. 
Xec como . Rafz Delami-xar era ·tas peças: & maes leixoulhe ali húa 
chegadç> per terra dahi a cres leguoas,, fufl:a cõ quar~nta Portuguefes, vinte 
.com até crezétos.frecheir'os: que lhe pera andaré nella_, & vinte pera efta~ 
pédia que . o ajodaífem com algúa rem em terra e1n feu fauor. E auen. 
gente, porque d!e decermtnaua de o do quatro dias que dom Luís ali era 
ir cfpe~ar a hum cerro paílo de búa cbegado, veyo Ioão Rodriguez de 
ferra, a lhe impedir a f">aflagem,por- Noronha em húa nao pet nome S. 
que não tinha outro_ caminho. Hen lorge, & corn elle em outra não· 
rique de Macedo corno lhe era de- chamada as Virtudes,capitãodaqoal 
fefo lançar gente em terra ,fe efcufou era Lopo d' Azeuedo : & porque dó 
com o regimento de dó Luis,com q Luis não ef peraua outra coufa , par. 
o Xec ficou muito defconfolado. tiofc logo caminho de Ormuz: Ne~ 

i Ma~ como rec.eauà gue paffando o fie caminho treze ou quatorzé ,Ie~ 
paífo Raez Delamixar, ficaua elle . guoas de Ma[catc eíl:á hú lugar cba-
fojeito.a muito perigo, por a pouca mado Soar;o qual poíl:o que feja de 
gente q tinha, & que lhe 'conuinha pouco tratto_ & trafego .. & não de , 
partirfe logo ante que elle chegaíie muitos moradores,tem húa forrale-
.ao _paffo: tomou algúa gente Arabia- za: & como he maes perto de Or· 
<]U~a hi eH:aua de húas naos ·de Baf- muz g os outros,fempre be prouido 

· ~oráJ& cü1c?. P?rtu~uefes q dtau~'! de gente de guarda & frontaria,. p~r 
. algus 

. 1 { 
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a1oús imigôs q't1e tinhJ perto. Hum ·carem os ·lugares Jaqudla cofia cn1 
v i~inbo era S.oltáo 1\!foçoode, que feu poder, & não dos Pãtfeos, & 
viu ia dentro no ferrão perto da ferra, inae-s fendo elles pd.foas de t~ta qua .. 
0 qual [e intírnlaua por ~ey , como !idade.E que delles não gueria maes 
fioifica efie nome Solrao entre 0$ que cercarem o lagar per parte da 
Mouros: .o poder do qual feria até terra, & ~llé daria pelo mar: porque 
duzémos & cincoenra de cauallo,& temia que o guazil Raez Xabadim, · 
rres mil hom-~s de pé. O outro vizi- qoe eftaaa na forraleZ<J, fe acolheria: 
·nho era hum Xec Hocem Bcnçaide. pera o fertáo,quando pelo mar foíle 
,capiráo do grandet Bçngebra:que te- entrado . Aos quaes elle deu algúas 
ria até trezentos de cauallo, & qoa.. peças,fi.cando mui cõ,tet?tes do par .. ' 
tro mil de pé, o qual 'Bc.ngcbra he tido:porque niffo não metiáo cabe:." 
bum Alarue que come maes de qoi~ . dal algum, & ficauão fcnhore~ do éf 
uhencas leguoas de rerra . Rorq elle defejauáo á cuíl:a alhea. Mas o caf d 
he Ccnhor. quafr de rodo o fertáo,que não fuccedeo como do1n Luis de-~ 
fe cõpren<lc da ilh~1 B;ibarem corren JejaLJa: porq o tempo foi bú pouco· 
do a coita arê Oofar: dando fcmpre contrario a dõ Luis, & ante de che. 
reb.ues nos pouoddos q dláo netla . gar a Soar, furgio ráto auante como 
tcrrfl, a que os Arabios cbamáo Ya- hú lugar do mefmo Solrão. E poréj 
man. E os rebates foõ no tempo da do mJr no porto do lugar virão os 
.uouidade das tarnaras , de que e.íl:a [1o!fos húas terradas, fcm dom Luis 
terra bc mui fertil, & aí~i de outros faber q amà ali pouoação : mandol!' 
u1~rntím.entos : recolhendo o q hão a ellas Antonio de Lemos no feu e[ .. 
miíler pera todo o anno parte por quife, & com elle húas almadias. o . 
rapina, parte por paéto, em maneira qual {~m licença de dom Luis,quei ... 
'de páreas , que lhe pagão di:es vizi- mou as terradas & o lugarinbo: cat-
nhos.: Dom Luís pala informação q tíuando obra de vinte Mouros bcní 
reue clt.ibs duJs peffoas táo podera- .pobres, fem atê em:áo fe faber o mal 
fas, ns guaes por ferem Arabios fem que fezeráo, o que logo veremos .. 
p r.e dbuáo cm guerra com os Par- Chegádo a Soar a onze de l\1ar~o de 
feos do Reyi~o de Ormuz com que quinl~entos & vinredous, Coube dó. 
"7izinbauáo: elle os mádou chamar, Luis que Raez Xabadim era já dali 
& rcuc prarica com elles: dizendo q partido, & éj lcixara em guarda da. 
fua tençáo era dar e-m Soar, onde fa- fortaleza atê oi~éra ParCeos:os c.1uaes 
bia dl:ar hum guazil d'lRey' de Or..: tinha cercado per terra Xcc Hocé 
muz com geme em gaarda ; g l.be Beuçaide, como ficara affcntado. 
queria entregar eíl:e lug;:tr, por faber Dom Luis cotnd foube pelo me[ ... 
que os Arabios era geme maes fiel: mo Xec 11.ocem ci.fl:e recado, & vio. 
~ por dl:a caufo e!Rey de Portugal q fua armada vinha efpalhada,& era.. ' 
ku fcnhor auia mu!t~ ~~ folgar ~ - tá? ~~rd~ <.JUe ná? podia fair ad9uelie; 

iac~-
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àia en""l rúrã: mãi1dou a -algús dos 
capitães, que j[1 erão chegados, que 
có foa gente foífem gl:lardar a praya, 
por fe não ire,.-n os PaF(eàs: póis p.er 
terra os tinha feauros, fegundo lhe · b <) 

mandara dizer o Xec Hocem, & 
pela manhaã fairia dle com o corpo 
de toda a aente. Os Par[eos ranto q'"' 

b e . 
virão furta a nofia rrota : parece <-1ue 
peitarão os Arabios,& ame manbaá 
per buracos do muro da fortaleza os 
leixaráo fugir. Os capitães que gnar-
dauão a praya, fennndo o rumor 
clcíl:a fogida, fem dom Luís fer pre-
fente: remeterão delles á f0rraleza, 
outros a queÜnar húa nao, g eíl:aua 
no porco.E quando acharão a forta-
leza de(pejada, derão na villa, & fe-
zeráo nella hum bom eíl:rago : ma-
tando & catriuando quantos acba-
rao , & per partes poferáolbe .fogo. 
Dom Luís quando chegou a rnrra, 
& foube como os Parfeos eráo fogi-
dos, & o lügar entrado, & as duas 
partes delle.gaeimado, fem efpera-
rem por elle: ficou mmto indinado 
contra os capitães , & muito maes 
quando Coube co1no o cafo paífaua. 
Porque quanto ao lugarinho_ que 
Antonio de Lemos a rras d<dl:ruira, 
era de Soltáo Maçoude: o.qual védo 
o danno que lhe os noífos fezeráo, 
ficott tão aggrauado de dom Luís, 
. 4 não quiz ir ao cerco dos Parfeos, 
. como lhé prometera. Tambem a 
pouoaçáo de fóra da fortaleza de 
Soar, era toda pouoada de Arabios, 
muitos dos quaes eráo parentes dos 
Arabios, que andaoáo com Sol.tão 
!'v'.la)oude,, & H;~c H~cem:por cujo 

. ' 

ref peito ambos ficarão be1n ~rcui _ . 
daliz:ados, & ouueráo que náo fa. 
lauamos verdade. Dom Luisrvendo 
que no feito não auia remedio, quiz 
fatisfazer a efle efcandalo, mandan~ 
do entregar quantps cattiuos fe ali 
tomarão, & toda a fazenda, ainda q 

· era pouca : & elle per íi mef rno as 
andon per todas nads vendo, fe dos 
cattitJos os noffos efcondiáo algum. 
Finalmente elle leixou por guazil & 
capitão d~çiuella forralezà · a Xec 
Hocem Bençaíde, & ao que dantes 
ali eíl:aua, leixc;>u por efcriu;io das 
rendas &-def pda do l~gar: obrigan-
dofe dle Xec Hocem de o ter por 
elR,ey de Portugal , ~ Cobre iffo fe~ 
zeráo feus connattos com tod1 obri 
gaçáo que o ca[o requeria, com que 
Xec Hocem em algúa· maneira fi. 
cou fatisfoito. Ante que dom Luís [e 
partiàe daqui, chegou a elle hú cria-

, do de dom Garcia Coutinho, per o 
qual lhe fazia faber como elle màn-
dara o alcaide mó.r de Ormuz em 
hum nauio & húa fuíh a queimar 
o lugatde Lemma', que era d'elRey 
de Ormuz: o qual eflaua aqüem do 
cabo Moçandam ante de entrar no 
eíl:reito obra de dez legu9as, & ou-
uerão na deíl:ruição ddle lugar rriui. 
tos cattiuos. E afsi mandara dar ~l
gús faltos derred0r da ilha. Queixo-
, me,de éj elRey eíl:aua mui agalhdo, 
·vendo qu' os feus não podião l1aue-
g~r fem rece_ber muito dáno de nós: 
& morrião á fome, porque não ti-
n bão mantimentos, & não cs · po~ 
diáo auer per · outro modo , frnáo 
per efh: ~é ~auegar. E rarnbcrn)ll'.c 
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fazia fabe ·r qne eIRey defejaua n_;ui- to,do o theioürõ & f~rzend~ do Rey--~ 
to [úa chegada, porque dom Gon.. no .. Dom Luis quando ouuio tanta 
çalo Coutinho lhe. diífcra que em o reuolta, a~te que t~do fe acabaffe de" 
neg?cio da pa_z fana tudo o,que c:l-. t?do, part1.ofe logo: & fendo tant01 

Rey gui[eífe: & com dle dom Gar- auame como o cabo .Moçandat1JJ1-
cía f~ber ifio de dõ Gonçalo, leíxára chegou a elle hGa tcrrada,e1n qy:ih.ha 

. de fazer a guerra a elRey . E porém hú Mouro honrado per nome Coge; 
d~rpois que efl:as coufas com a cbe- Mahamud Safoxá:pero qual o nou<l,· ' 
gada de dom Gonçtlo virem a eíl:e Rey Mahamud Xá o mándaua vifi ... i · 
dhdo,fuccederão ourras,em que to- çar, & q fua vü1da foffe muito boa, 
~ahnéte aquelle Reyno era perdido: & afsilhe mandaua hum p~uco de,-
porque entre os princ~ipaes éj gooe~- r~frefco·. Do1:1 Luis ant(.'! deíl:a vifir~ .. 
nauáo dRey Torunxa,óuue dlas d1f çao, per o criado de dom Garcia ti· 
fc~cnças, Mír Corxer & Cogdal fe- nha auido húa carta do feitot In.aciq 
riráo ~11r Hanied Morado, ,aquelle .de Bulhóes:'o qual como fora criado.. 
grão priuado d'elR'.éy, , & [e ·acolhe- _do conde Prior feu pae,co1u a mae~ 
ra '3 Ormuz, & tornara o urra vez a liberdade que algum homen1 outro, 
·Qoe1xome ~efpois quê Coube qu.e o .auiíou do ~ue . lá paffaua. E entre 
Raez Xarafo oguazil, mandara pré~ muitas coofas;lhe dizi~ q os.-gouer-

. der ao mefino Mir Hamed Morado. , nadares d' elRey de Ormuz , & t:o-
E que elle R.aez Xarafo, temendo q dolosfeus aceiws,eíl:auáo coíl:nma .. 
elRey dc[cobriífe a ellc don1 Luís,& dos a fazerem tudo o que queriãó,.& 
rao gouernador dom Duatte {e ali .defpois remiáo as culpas cõ di.11bei ... 
vieíle, <1uanto mae~ culpa elle Xara. ro, & q até eL1tão ainda não' tinbáo 
fo tinha nefie leuantamento, que vifio quem lho engeitaífe. E poíl:o 
rpdfoa algfol'das outras, por fer ho- que elle o conhecia mui bem, & 
roem que fabia tírar a pedra & efcõ- fabia qne era filho de fcu pae, & ne-
der â ·mão: elle fezera com Raez to de feus aaós, qlie nunca fezeráo 

, Xamixer, &' .Ra~z ~elal q maraífem coufa com Mourps q1.:1e a cobi~a lhe 
a elRey Tarunxa. Porque fobre elle fezeffe pérder a honra : todau1a lhe 
morto lançaria todalas culpas dos fazia eíl:a le1nbran~a. ~ fe ante de 
males que: eráo feitos : viíl:o que os [e ver com cdRe'y, o midaí!e viíicar,, 
mortos não fe podem delculpar, do & lhe.mandáíic algum refrefco, co-
que contra dlcs fe díz·.~ A q'1al mor- mo dles coíl:umauão mandar, no 
te ouue effeiro ,_ & logo leuamaráo qual refrefco vae enuolt:a a brandu ... 
por R.ey bum moço de atê treze an- ra, cõ que dles amançaõ os animas 
nos per nome Mahamud Xá , filho dos foriofos: [e ouueífe de maneira 
d' elRey Ceifaditn paffado. E '-}tte X1 com a viíiração, que de falar com 
,raf~ gouernaua t udo abfolmam~~e, elle Cô1n~nte não fe podeffe prc:fotnir . 
&. tmha eík mo~o em fcu pode.í, & coufa algúa. Porque ainda q em t~da. 

, -- \. ' A a part~ 
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parte Õs;ho~és :qt1e tnai:dauáo & vir publica1ne11.te"omenfageíro d'el~ 
gouernauão, & não faõ mui caute~- Rey ,& tomoulhe feu recado ,o qual 
''lo[os no modo de fo~s coufas, mm- , era de viíitações.· As que dõ Luis reC 
t~s v ezçs a }uizo dos horn-és os con- pondeo graciofamet~~e : & porém 

. ,ikn'aua porfufpeira:oa India ç:orriio não lhe quiz àceitar o refrefco, nem 
muito m~es rifco,queem outra par- velo .:·fômente tomou húa poucade 
te, por d1:ar.é acoHumados os Mou- verdura,dizendG que era tá.o proprio 
ras & 'Gentios a peitar gro!farnente, dos homés, qoe andauão no mar, 

' que efte feu cofl:ume infa.maua a to~ folgarem com ella,~ por iflo a acei-
do homé,por juíl:o que foffe. Por o taua,~ mae;s por ícr da mão de bum 
qual refpeito,d<Dm Luís não'guiz om- Rey innocéte, como era dl~ Maha-
l.lir-efl:e méfageiro;nem velo !ométe·: _ mud Xá, que não tinha culpa algúa 
& mandoulhe dizer perTriíl:~o Vaz -em·táo más coufas,como eráo paífa. 
ela Veiga, que elle dlaua tão perto das em Ormuz. Partido cHc menfa. 
de Ormuz como via, que lá o foffe geiro, ao omro dia vcyo outro por 
cfperar, & ahi lhe tomaria o recado nome Coge ç:eidadim, cõ duas car-
d'elRcy, & afsi o efpedio. tas,húa d'dRe.y & outra de RaezXa-

. rafo f eu rrgcdor : & com muitas pe-
"G A P li·T V LO VI.' . :· , , ç;1s de feda,& outràs cou{as,queelles 

vfaõ mandar na chegada dos capi-
tães. Nas quaes cartas fe conrinhão 
culpas d'dRey Tonmxa morco,in-
uentor & v.rdidor de quanto mal até 
então era feíro,& q a fua morte fora 
ordenada por Deos jpor tirar da~uel
le logar hú r5o mao bome,m:porém 
elle Mabam ud Xá fépre auia de obe-
-cer aos mandados d' elRey de Portu-
gal,& que efia fo ·a a primeira caufa 
cle aceitar a eleição de B.ey de Or-
muz,que os feus mires nelle fezeráo. 
Finalmente pér efl:e _tenor o morto 
era o condenado, & elles mcreciãQ 
merce & fauor pola vontade que ti-
nhâo:fem nas cartas (e rrattar de ou-
tra coufa, tudo eráo palauras gêraes. 
E outro tanto fez eH:e mefmo men-
fageiro,afsi deíl:~ vez com.o da oi.ma 
que tornou ; fen1 dó Luís lbc comar 
de a,mbas coufa algúa das q trouxe~ 

. 
~ (; omo dom Liús d~ M enefts 
, chegou a Ormuz.; é5 dahi foi 

. ter á ilha de ~eixome onde 
e/Rey efJaud,f§ oJ rtJeyos qu~ 
teue per1' ajfenf t11r f'11Z. cóm el-
/e, corn AS ccn.dipÕes nel/a con-
teudas. 

~~~~- A N TO que dom Luis 
a chegou a Ormuz, & [e 

informou do que lhe có-
~ uinha faber,não fômente 

de d0m·1GarciaJmas de Inacio de Bu-
lhões, o qual pelas razões que diífe-
~os, o podia informar de toda a 
verdade, & elle aceitar feu voto, co-
mo de homem que tinha amor a fua 
honra, & maes qualidades pera iffo, 
~~ p~~~cnc~a & c~ua!l,aria~ ma11d~n 
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& tambem lhe refpóndia com'pa- caminho pera Queixome, a quat 
Iaurás gêraes. Porém porg elle Cogé coufa nãq era verdade, mas artificio 
Ceidadím nefia fegú.da vez como de . pera o maes i,ndinar. E tanto. q che-. 
[eu apontou em pratica a dom Luis, · gou, g foi o primeiro de Junho, vie~ 
que: [e 1~1e deffe hum feguro pera a rã~ lo~o :a elle Coge ~bra~m fecre-
peíloa. d elRey & rodolos fçus,elle (e tanod elRey,CogeCe1dad1m,&ou. 
tornaria á cidade: ref pondeo dóm tros bomés nobres a viíitalo de par-
Luis q elle não lhe reípõdia,por ore. te d' elRey ,& cõ algum refrefco: aos 
q1.1iriméto ·não fer da parte d' elRey, quaes elle recçbeo com gafalhado,& 
fenáo pratica ddle Coge Ceidadim: ' aísi o refrefco,por fer fruira & os náo 
& quando elRey niífo mandaffe fa_ . efcandalizar,& com ifro os efpedio. 

~ lar,emão rcf ponderia: & com ifio o . A tenção de dõ Luis acerca do calH· 
- efpcdio. Partido eíl:e Mouro,reu~ dó go,que queria c:Jar a Raez Xarafo, & 
-= Luís prati<:a cõ os capitães,& pri-nci- afsi áquelles Mouros,que reuoluerão 
_ paes peífoas q ali eráo,dandolbe có- as coufas q até ali erão paffadas : era 
- ta deilas viGrações gue lhe elRey fa- auer a [eu poder a pdfoa d'elRey & 
- zia, & do q lbe rnouera eíle _Mouro: delles per algum modo. E~ elles ter 
- qu·e rndo iílo lhe parecia artificios ~fo prefos atê o fazer faber a feu irmão 
- Raez Xarafo. Tam bem auia oitodias dõ Duarte,pera determinar o que fa_ 
_ . que ~ráo chegados,& paffau~{e o té- riáo : com q aquelle Reyno ficaffe 
_ po [em ter feirn coufa algúa, g a elle em poder de bomés de menos fuf-

lhe parecia q deui:io ir a ~ixome, peita ,do q elles eráo: E com parecer 
pera qualquer coufa que foccedeffe, de ,peffoas particulares,que erão pou-

- _ tomar~m logo h conclufaõ nella:_ & cas, por Íe o fegredo não defcobrír:' 
não eHar eíperm?do,recado vae reca- deterrriinou de bufc.ar,pera fazer iíl:o 
do vem : DO qual parecer rodos fo_ a (eu faluo, & [em perigo da noífa 
ráo, & pJrtioíe aó outr~ dia com a · gente,peífoas que per terra o a1udaf-
n1arê. Raez Xarafo como {e vigiaua fem,& elle daria pelo mar. E achou 
de rndolos autos l]Ue dó Luis fazia, dous bom és poderofos,q tinháo feu 
quando foube q i'a pera ~ixome, eíl:adona terra firme,os quaes claúáo 

__ temcmdo q elRey Ivfahamud Xá,que . obedienciá a e~Rey:& porém rinhãa 
elle'leu?ntara, foífe defpoíl:o por l be odio mortal a Raez Xarafo, p_or a 
não pertencer, & q em fep lugar dó qual razão aceitariáo qualquer parti-
Luis leuanraúe a hum moço de doze do,éí lhe fezeffe. A bú delles chama-

- annos filho d'e!Rey Torunxi mor- uáo Mir Carcero, cujos auôs forão 
- to : cegou eíle moço, pelo ~odo q muito tépo gouernadores do R_ey-. 

-elles cegauáo os de q [e remiáo:cou- no Ormu_z.: & ao outro MirCorxd: 
_ fa mui coíl:umada naquelle R.eyno, feu cunhadot Dom Luís como fou-. 

como j-á efcreuemos. A noua do be particularmente de fuas coufas .& 
_ qual caÇo deráo a do11) Luis,indo de poder q~e tinhãaJccretamér.e a Mir 

. . 

- ~ a i Carceró 
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iC:arcero ínándou Rui \ 7ardla: & a 
Mír Corxet Antonio de Figueiredo: 
os guaes aífcntarão com elles, fere111 
contentes virem a hú cerro tempo cc) 
gçnte dar nas cafos d'elRey, & elle 
dom .Luis per outra parie,~ o toma-
rem ás mãos, & águelles que foráo 
c::mfa dos males pJífados. Ao Mir 
Cartero prometia dó Luis a gouer-
nança de Ormuz:& ao outro as cou~ 
fas de que fe elle contenraua. Tendo 

· aíkntado com dres dous bomés eíl:e 
uegocio, fenti9 dó Luis defi1ois nd: 
les búa frieza,,de maneira que cóuer-
teo eH:e ardil o negocio corrente de 
cõrratto có o mc:fmoRey l\1abamud 
Xá, & com' os feus gouernadores. Ê 
ainda [e me.teo nd1:e negocio por 
cõcertador hum cm baixador do Xá 
líl.nae~ q ali era viádo: per meyo do 
qual, dó Luis cqncedeo algúas cou-
fas;moíl:rando que o fazia por amor 
elo Xá If inad,& cõprazc:r a elle em-
baixador : fendo ellas taes, que a ne .. . 
cefsidade o fazia cõceder nellas:' por-
~ f e lhe gaíl:aua o tem.pà,& os Mou-
ros .andauáo mui vagarofos,& fobre 
i!Io mouiáo coufas nouas,de manei-
ra que auia dõ Luís que tomalos ao 
~fiado· em éj eíl:auão,ante de lhe po-
rem officiaes na alfandega, acabai.la 
grande ceufa. E o qo~ maes obrigou 
a elle dom Luis a iíl:o,foi mandarlhe 
dizer Mir Carcero que elle não po-
dia fer naquelle negocio,coníirando 
os trab~lhos cj os capitães da fortale-
za d~uão aos gollernadores : q elle 
queria viu~r em pa~, & efia fômcnte 
rprnaua por a melhor honra,que al-
guem podia defejar. Sel:l· cunbad~ - ----- ....... -- __ _._ ~ 

Mir1Corxtt ran1bem fee[cufou:com 
dizer que pois fru cunhado não en •. 

. traua niff o, q elle nã~ ~ podia fazer 
fô. Al~m deíl:e dctfengano, ouue ahi 
outra coufa mui principal,q fez con-
cluir a dom Luis. Cá foi certificado 
que eíl:aua Raez Xaraf~ táo temera .. 
[o de fua vida, que dcterrninàua de 
tomar elRey ,& fe ir corri elle, & cõ 
o [eu thc:fouro á ilha Babarem : ou 
p'era Chiláo húa villa na cofia de. 
Pedia ,de q dle Raez Xaraf o era na .. 
tural, & leuar comfigo tambem o~ 
principaes mercadores. Finalmente 
dom Luís fe concertou com elRey 
por efta tnaneira:que elle Rey cõ to-
do los feu.s tornaíie a pouoar acida-· 
dç Ormuz, & pagafle os vinte mil 
xerafijs que pagaua,& liorc:méte go~ 
uernaria o Reyno, fem os capitães 
entenderem nas coufas de fua fazen-
da nen1 juíl:iça, & que tornariâo to~ 
do los Portugoefes cattiuos,& fazcn~ 
da gue lhe tomarão: & tambem pa~ 

, ~ ~ . i ganao aos que erao vmos o que na-
quella reuolra perderão, confl:ando 
por efcrittura,on tdl:imunhas dignas 
de fê,& pagarião as pare as que até o 
tempo do leuantamenro eráo deui-
das. Acabado efie cõcerro de pazes. 
dcfpois que foi afsinado per dó Luis, 
& pc:r clRey, & feu aguazil Xarâfo, 
como geuernador do R.eyno: man-
dou elRey a elle dom Luís pera en-
uiar a Portugal a elRcy &. á Rainha 
pedas, ~ joyas de ouro, & muiras 
peças de feda & onro, & outras ,pera 
elle mefmo dom Luís, que ellc acc:i-
tou, por não def prazer a dRey: po-
rém m~ndou:as entreg::ir ao1 feír~r - .nac10 
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rnacio de Bnlhões~ l'éra as enniar có certos teitÕs tom dom Luis Íem õ 
as outras a dle Reyt]O pera elRey. guardar pera maes tatde:rnandou hli. 
E porqDe as naos, que Ioão Rodri- feu criado ern húa têr_rada éotn gére 
cúez de Noronha leuou corniigo, armada a rt1atar elte Xec Raxit, em 
~uião de vir pera eíl:e Reyno cont vingãça de feu irmão. _Sabida a qual 
efpecearia,elle as defpachou logo pe- vind_a,l\fariuel Velho (e ltleteo en10 
ra Cocbij , mandando nellas eíl:as batel da fua 11ao,& com gente artna~ 
peças que e!Rey de Ormuz deu, & da foi terá 3guadá de Coge Arar,qn .. 
•1Ísi o din beiro das pare as que pagou. de eíl:aua eíl:e criado de Raez Xara-· 
Em hl':a das quaes vinha Lopo. d' A- fo. E dando de fubito ~úellej o pten-
zcuedo, & Duarte <l' Arai de em ou- de o na propria terrada ,fendo a gente 
rra: & na terceira Manuel Velho, de arinas em .terra, & o leuou con1 
por Pero Vaz Trauaços capitão della os remeiros della á fuâ nao: ondt: 
hcJÇ doente ·em Ormuz. As qoaes mandou vir Xec Raxit,& os fez ami 
junto de tvfafcate etn búa aguada , q gos;efcreuendo fobrc iffo a dõ Luís, 
,chamão de Coge Arar,teuer5o bum & a Raez Xarafo. Acabadas dbs 
teÍ11poral táo forre & Cu bito de noi- amizades, & as duas naos remedea -
te dbwdo Cobre anchora: que f01 rer das do dáno que receberão do tem~ 
á coita a de Duarte d' Ataide,em que poral, partirão caminho da ln dia, 
e\le pcreceo & bú fill10 [eu,& Vafco onde chegarão a faluamemo. Dom 
Mattíz de .l\1ello, Ioão Rabello, & Luís tambem leixando as e·_ fas de 
dom G.ncia Cominho capitão q fo_ Ormuz no eíl:ado l}tJe diiTemos, . 

-ra de Ormuz~ & muita outra gente porque"' auia de ir efperar as naos d~ 
nobre, E ao tempo que foi terá co- Mecha á_po,nra de Dio:parriofe,por 
ib com a furia q leuaua do tempo- fcr já monção .pera J,ffo , leuando 
~al, deu pela nao _qe Lopo d' A~eue- comfigo ciqco gajeões, hum naut? 
do que defàpparelbou, & ouuera de & h[1a carauella. E fendo tanto auã-
fe perder có ella, fe lhe náo acodira te como Dio, tomou húa nao, err]. · 
Ma1~ael V dbo,que a faluou. E afsi [e · que ouu~ pouca prefo: &.ppr lhe vi,r 
fa'1uou a mayor parte da fazéda per- hum temporal gue o fez arribar~ 
<lida per in<lufhia & ~juda do Xec Chaul, a dezafeis de Settembro,& q 
d:e·Maíca.te,que mandou mergulba- tempo não fer já pera maes, daqui f~ 
dores a i_ff o,__0 gual beneficio ante partia pera Goa,, onde ac;bou feu iti~ 
_q os no{fos fe dali partif\em, foi pa... máo -dom Duarte. O qual eilaua. 
go a dte Xec Ra'xit: com lhe fer da- poH:o em toda ~riíl:eza, por a' nou~ 
da.a vida per eíl:a maneira.Como el- · que tinháp deíl:e Reyno per búa da~ 
1e tinha morto R-aez Dclamixar ir- tres naos, que o 9,nno de quinben.1. 
mão de Raez Xarafo, no paífo gue tos & vimedous partió, como ve.-. 
lhe defendeo,fegundo a t~as ~fcreue- remos ndl:e fegointe capitul0. 
tnos: tam~ que Xarafo reue os c<;m::: 

' CAP. 
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·. · , triílcza da noua~qlle lhe dom Pedro 
e A p I TV LO VII. daua,pos. hú lenço no rofio: & fen-

•.· 

!"" (omo per húa daJ n~ws~q efie 
. ,.11nno plirtirão per~ "'lndi11, 

.dorn Vuarte joube do faleci-
trieto d'e/Reydõ Manuel, (5 · 
o que(o6re iffo fez_, (5 as naos 
q dejpachouperr?tdiuerfas p1ir 
tes.E C()modÕ Pedrode(aflro 
€.t pit Ão de hú~ d e duas na os i q 
inuernar:io emMoçambique, 
Jeflruio a ilh11 ~erirn6a,f5 

·.como etn qoa [obre amarra a 
. fuil n1110Naz.are (e fúao fúdo. 

tindo os q efiauáo junto delle o fou 
choro, cuidarão éj no efcritto vinha 
noua que éra falecido [eu pae o con-
de Prior. Mas como pelo mcnfagei-
ro da carta Couberio fer elRey dom 
Manud,afSi a prêgação corno a Mif~ 
fa foí húa continua rrif\:eza,& fez em 
rodos grande confufoõ. E o que iHo 
maes accrefcentou,foi verem que de 
tres naos gue fômente aqudle-anno 
partirão defie Reyno, húa chegára á 
Indía, & parecialhe que cõ a morte 
do fcu Rey rudo falecia. Pofio q no 
Príncipe dom Ioáo fe11 filho,que era 
lcuantado por Rcy, polo-que ddle 

~- Stando dem Duarte de Me- · tinháo conhecido: cadahum em feu 
~ nefes em Goa na Sê,hú Do- modo fe confortaua, não perdendo 
~ mingo á Miífa ouuindo a. a ef perança de feus feruiços. Dó Ou. 

_ prêgação do biípo ~om Fernando arte logo aquelle dia á tarde mandoLI 
Religiofo da ordem de faõ francif- lançar pregões ,q todos tomaífem dô, 
co : chegou hú homem,& deu hum ~o de!fem aos feus efcrauos, & que 
efcrÍtto a elle dom Duarte,o qual era não ficaíl'e Mouro, ou Gentio que o 
de dom Pedra de CaH:el-bra11co fi- não tomaíTe, fob graues penas. E lo.-
lho de dó Pedro qe Cafid. branco,q go na Sê mandou ordenar húa eça, 
chegára á barra de Goa por capiráo & concertartodo o ncceffario,& có 
de húa nao, de tres que dl:e al)no qe grande folennidade (e camarão bef-
vintc:dous partirão-deíl:e Reyno pe- pora:; :& ao dia fegninte Miífa & prê-

' ra a India, & os capitães das outras gação por a alma d'elRey,ao modo 
duas,erão Diogo de Mdlo,q ia pera defte Rctyno. Tendo elle dó Duarte 
capitáq de Ormuz na vagãte de Ioáo pe'r fua propria pdfoa feirn os dous 
Rodriguez de ~oronha,& outro era autos,aísi, o da triíl:eza denqciando o 
dó Pedro de CaH:ro 6.lbo de Eíl:euáo falecirnéto d' elRey, como o do pra-
àe Caftro: os quac:s,por não poder~ zer & fdl:a cõ toda folénidàde,cí có-
paGar á India,inuernarão em Moçá- uinha "10 leoantamento d'elRey dó 
biq~e,de que a diante faremos maes João o terceiro ddl:e nome. E parece 
relação. Acabando dó Du:irte de ler que pcrmittio Deos que elle fezeffe 
o cfcritto,foi tamanho o fentiméto, e íl:e au+:o ~omo.filb·o de; (eu pae dom 
,que não po_dédo difsimular a dor & Ioáo de Mendes conde de Tarouca, 

& 

( 
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& Prior do Crató, q era alferez môr . fe moíl:roÜ juíl:Õ. & verdadeiro, & 
deíl:e Reyno, . aguem el1e fuccedia: imigo de lijongeiros : & louuoll é1 

0 qt1al conde o fez tambem neíl:e dom João de Mencfes das maes prin-
Reyno em Lisb~a. E não fômenre . cip~es p~rres q_~.e hum homé pó de 
em Goa [e fezerno eí1:es autos, mas ter pera andar JutO dos Reys, fe clles 
em todas as fortalezas pa India nof- faõ taes, que11s palauras & obras lhe -
fas, & elRey de·Ormnz tomou dô dão eíl:e nome, & dignidade, Tor-
como vaffallo d'dRey ,& o de Cana- nando a dom Duarte de MenefesJ 
nór,.& Cochij como amigos & fer- com eíl:a rrift~ noua fe foi a Cochij 
uidorc5. E no fin~ deíl:es autos·che- dar carga ás naos, qt11~ eíl:e anno a-
gon (como diífemos) dom Luís de uião de vir pe.ra o Reyno: & por as 

'.Menefes,gue .vinba de Ormuz,& de outras duas da companhia de dõ Pe-
noite_faio do mar,& [e foi pera dom dro inuernarem, vierão ague1le anno 
Duarte,<-1ue de nouo e~tre íi fezeráo {8menre eíl:as naos,de que e;áo capi· 
outro nouo pranto. Porque alem de táes Garcià de Sâ, Aires da Stlua ,Ba- . 
perderem Rey & frnbor, q os criou fiião Ferreira, Diogo Caluo cm húa 
em grande mimo, por fi lhos rle [eu nao de dom Nuno Manuel~ a qual 
pae; o qual per fuas qualidades,ain- veyo terá ilha de faõ Thomé, onde 
da ficaua naquella eíl:ima em que de foi roub~da· dos Francdes, Manuel 
todos e~a aoido, ficaua tem o oJilcio Gil filho de Duarte Triíl:áo armador 
de ·mord-0mo mór da cafa d'elRey, & fenhorio da n_ao, em que vinhaJ 
qheo maespríncipaldella. O qual &Sançhode·Toar,queveyo deSo-
cargo elle já teuera do Principe dó falia, por ter acabado fçu tempo qe 
Affonfo . filho d'clRey dom loáo o capitão, & em feu lugar foi Diogo 
fegundo, não renclo ainda tirnlo de de Sepulueda. O qual quando daqui 
conde,nem o de Prior dó Crato,que p.artio cotn dó Duarte de Mcneíes, 
eíl:es lhe deu e!Rey dõ Manoel, {Ô- foi terá ilha de faó Thome, & dahi 
mente por fu a fidalguia,cauallaria,& [e p~rtio pera Sofalla. E afsi def pa-
qm1lidades. E)no modo'de lho dar, chou a Pero Lourenço de Melló,pe-
ganhou elle ain~a maes honra & ra ir fazer húa viagem-á China,corn 
·merce,que o proprio ~fEcio;porglle o qual ia tambem Martim Affonfo 
auendo naqaelle,répo peífoas muito de Mel.lo foíarte: o qual foi diante a 
nobres,& q tinhão cafa & heráça,& Pedir fazer carga de pimenta, & Pc-
nd.o menos nobreza, em g o officio ro Lourenço com hum retnporal q 
por eíl:as r.azões pa_recia a muitos q lhe.deu, foi ter ás ilhas de Andramú 
lhe pertencia, diíle elRey publica- adjacentes á coíl:a do Reyno Pêgu, 
mente, que daua aquelle cargo a dó onde fe perdeo : dhndo já no tem-
Ioão de Menefes, porque er:i·homé pode Diogo Lopez de Sequeira def- , 
q Cempre lhe falara verd3de, ~ nun- pachado pera partir, & parece que 
ca â vontade .. Na qual palaura elRey lhe: foi di\arnda aquell.a ida_ por en-

~ .Aa 4 tão, 

.J 
--~---



- ,tão, per.a viuer i11ãcs aqodlc rcmpo . 
· até {e perder ndle. E tambem def-

pachou A:ndre de Brito pera Malaca 
em húa nao propria delle f..ndre de 
Brito,peta ir áquellas partes fazer feu 

pareas que pct e fia caufa auia reinpo. 
q não pagatláo. Diogo de Mello co. 
mo 1a or~~nado pera fcruir a capita- · 
nia de Ormnz, dando algúas razõe& 
de.o não poder faz~r: aceitou dõ Pe-
dro de Caího a ida: & leuou hú na. 
uio, em q andaua ~ro d'e l\1õtarro-
yo,g ·era capitãodaqlla cofia~& oba 
td grande da foa na~, a q dó Pedro 
mádou leuátar húas falcas,pera poder 
agafalhar a gécc,& afsi leuou maes o 
feu cfquifc, & dous ou tres zãbucos 
da terra, em (!S guaes vaíilbas leuaria 
até cem' hoITjés:em q entrauáo dtes 
fidalgos,g o quiferáo acõpanhar, dó 
Roque de Caíl:ro Íeo irmão,& dom · 
Chriíl:ouáo feu primo, dó Henrique 
d'Eça, Chri.ílouão de Soufa q 1a pera. 
capitão de Chaul, Antonio Ga uáo, 
& outras pdfoas nobres.Chegados á 
ilha Querimba, .onde tinha húa boa 
pouoação pegada no mar em hú ef. 
cam pado graciofo,repartiG dó Pedro1 

· pro'ueito : onde paffou o q a diante 
veremos. As outras duas naos q dif-
femos inuernarão em l\1oçambique, 
capitães Diogo de Mello, & dó Pe-
dro de Cafho : quiz Ioáo da Mata, 
éj ali era capitão & fritor,~proúeitar
fe delles,por a géte não eíl:ar odofa, 
·& dfando na terra aquelles inefrs, 
·podia adoecer: & a caufa q o· moueo 
ai!To,foi dta. Dous Mouros fenho-
res de duas ilhas Zézibar & Pemba, . 
q eílão ttaquella cofia de Mornbaça 
mui vizinhas a ella, fezerãote vaffaY-
los d'elR.ey de Portugal,& pagauáo-
lhe pareas. E a clles pagauáo outras 
parcas as ilhas de ~rimba,as 9uaes 
por ferem mui vizinhas a élRey de 
Môbaça,com fauor feu por fer noífo 
irnigo negauio eíl:as pareas, & maes 
faziáolhc guerra: da qual coufa elles 

· fe .mandarão g ueixar per vezes a Ioão 
da Mata,& q dl:á era a caufa porque 
lbe não podião pagar as pare~s. E 
védo eíl:es dous fenbores de Peroba 

· & Zenzibar q inueruáo ali aquellas 
· duas naos, manda.rãa menfageiros a 

Ioão da Mata cõ eíl:e requiriméro.: o 
qual foi dar- cõta aos capitães doca-
fo, leuando cõíigo ç>s proprios. Di-
zendo lhe qoanro importaua iíl:o ao 
fc:ruiço d.'elRey, pcdindolhe da fua . 
parte quifeí1em ir dar hú ca.íl:igo á-
quelles Mourosde Querimba,& me~ 
ter de baixo da obcdiencia daquelles 
~a~allo~ d~e~~cy: per~ ~ellcs aueras .. - - . 

e .. 

a geme ~m duas partes : háa deu a: 
ChJifrooão de Soufa por as qualida. 
des de fua pdfoa,& mandoulhe que 
leixando a prayafoffe encaualgando 
q lugar per cima dentro da terra, & 
elle cõ a outra parte da gente fo1 ao 
lõgo da praya. Indo nefia ordé am- · 
bos cadahú per fua parte,f~rão réce-
bidos de muica frechada, de que os 
Mouros també leuauáo em retorno 
lançadas, & cutiladas cõ q os nofios 
9s iangrauão de . morte. Em ajuda 
dos qqaes Mouros' por auerem fenti~ 
mento da ida dos noífos,era ahi vin-
do .cõ muita gente I:ú fobrinbo d'd. 
Rey de Mõbdça:o qual dü'o na par-
'te de dõ Pedro : mas elle não fe auia 

muito 
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nrn·ito de gloriar da hõra:que ali ga~ · contrario petã MõÇainbique,tnãda.t 
nhoL1 : porq afsi apertarão ·OS noifos o naaio,<j leuaua cõ a maes da1gente 
cõ elle,éí começou logo de_íe pf>r' en1 a Melindc:fazédo fundaméto de a ir 
faluo. Chriíl:ouão de Soufa· por o torri:.1r ali indo pera a tndia; 'como 
grande rod~o, éj fez p:r cima do lu- . fez. E .por razá~ · deíl:e tép? c&trario;' 
Gar leuaua p a gente tao canfada,que fo paílou elle do Pedro a hu barco da · 

· ~ut;cra miH:er hú poucq de folego terra:& nauegaua ao lõgo ddla; não 
pera repoufar, & não a furia dos oufando de a lei~r. E c01110 elle c~:i 
Mo_uros q lhe foirão ao encõrro, ~r quartanairojdládo e? a febre ancho~1 

lhe tirar ~vida: por (er tal a peleja,<j rado,fem o fenrir fa'iofe dó Cbrifto;' 
·foi elle feri.do, &, Nuno Frdre,, Luis uão filho cfe Philippe de Caflro;& 
Macha.do,& ourros da fua cõpar;Jbia. outros a_c~tne! fruira do .mato,por a 
Fü1alrnente poucos ficarão<] pouco . grand~- fome q paífauáo; Aos quaes 

. o.o muito não foífem magoados na fairáo hús poucos de negros da terra, 
carne,& não a honra gue ali ganha~ ·&os vie_ráo frechando até a praya: a 
rão: porque á força do-feu ferro de[- lj acoqio dó Pedro .c6 à febre .que d- . -
pejarão o lugar,éj era grande & mui nha, quando foube do cafo, de q os 
rico> ao qual defpois que foi çleípe- faluou:poré ficou dó Chriíl:ouáo r_áo 
jado,dom Pedro mand.ou pôr o fo- feridolq ao onrro dia morrco. FinaÍ-
·go,com que de todo [e queimou. E mente elle dó Pedro r~eíl:c .q_arco, & 
porq ddl:e feito os noffos não ficaf- Chriftouão· de Soufu em •outro, & 
fem có maes, que com a hõra dclle: Antonio Galuao no efqmfe, cadahú 
cii:1~mo faro tinbao carregado do e[.:. per foa parte,rodos paífarão maes pe-
bulbo >todo o mar comeo. Porq per rigos de fome,fede, & trabalhos em 
defcuido,& aluo.roço da vittoria, & chega.r a Moçábique.,do q f9i o perir-
cobiça de carregaras vaíilbas,em que gq da guerr.a de Q~rimba. Onde 
o·embarcauão, ficarão com a muita ante q partiíTem ás ilhas.circúíl:áres; 
carga em feco nl vazante da maré: fe v.ierão a dó Pedro,temendo oca-
&·como eflauáo maes fobre oco. fiigo deli e,& fe meterá~ de baixo da 

. fiado,qoe fobre aquilba,quando tor obcJiécia de Zézibar,& Pemba: que 
nou a cncher,çorh a mardiaembor- foi o tim de foaida,cõ q l()JO da. tvfa~ . 

· cou as vaíilbas,& o fato ficou perdi- ta arrecadou as pareas qu,e deuião . .E 
do,& ainda fez Deos merce aos que . vindo teq1po, dom Pedro & Diogo 
já dl:au~o re<:olhidos faluaremfe: & de · Mello fe partirão ca1ninho da 
muito mayor Cer anrn aquelle danno ln dia , & a do1n Pedro não lhe. 
ali no porto, que defpois q partirão baíl:arão dl:e3 trabalhos> q neíl:a ida 
, delle: porque fem duuida de todo [e & vinda de Querimbá paffou, mas 
perdei:ão cõ o grande trabalho que ainda foi vc:,r outro mayor na barrá 
teuerão em fe tornar: E~ tanr'o qlle de Goa ,eíl:ando ancorado: por a foa 
conucyo a dó Pedro,portero vento nao chamada N'\zaré fer mui velha, 

& 

1. 



'Da 'Ttrceir a 'Jl)ecada . 
& das mãyores que' fe fezerão n.dl:e Chegado a Chaul , t1áo fe detetJe 

' ·: ~eyno,có bú~tem·po forte fe perd~r. . macs que em quanto le1xon algúrs · 

.CAPITVLO 
; 

VIIL 
. . . i! (omodo1nDuariede Mene 

{, . fes-partio per a Or1nuz., , é5 
como no caminho pêr hu def 
cHido os Mouros · de hua nao 
rendida tomar4o hu4 gali de 
duAs q a tinhão tomada: é5 
do q (m Ormuz.fe pajfou_ a,r;te . 
delle chegar. 

Frt=~~~~· Ornan.do a dom Duarte, 
~ q (como diíl'emos) veyo 

de(pachar as naos, que 
, ~~-~- ~~ auião de · vir pera dle 

' 1 ' Reyno, & outras que efpedío pera 
diuerfas partes: ordenou duas arma- . 
das, húa pera elle ir dar viíl:a a Or-
mui, por acabar de affentar as cou-
fas que dó Luís feu irmão leixaua no 
dl:ado que vimos: & outra armada 
·pera o mefmo domLuis ir ao dhei~ 
to do mar Roxo a trazer dom Ro-
drigo deLima,que Diogo Lopez de 
Sequeira enuiou por ernbai:içador ao 
Prefte, como a ttas efcreurmos: & 
primeiro q elle partiíTe pera Or~·uz, 

, fe parti o dó Luis pera o dheito : da 
_ viagé do qual a diãte faremos relação. 
Elle tanto q fe apercebeo, pareio cõ 
feis vdas, de que eráo capitães dotn 
Vafco de Lima, Francifco de Médo-
ça,Francifco de Soufa Tauares,Dinís 
Fernandez de Mdlo., & Baftiáo de 
Noronha, & Luisde Noronha,. .am-
p~s ~rmáos, cada!1um ~m Çua galê . . 

1 

couíàs ordenadas a Simão d'Andra . 
de ~a pitão da fortaleza, & dahi afra-
ueílou a cofia de D-io.bú poucó lar-
go da terra. Na qual paífagem indo . 
as galês d~ Baíl:ião de Noronha & 
Luís de Noronha jútas, largas da ar-
lflada delle dom Duarte" forão c:n. 
comrar com húa nao de Mouros6 q 
vinha1de Pêgu mui rica de, merca· 
dorias, a qual era da cidade Reiner, 
que dl:á dentro da enfeada de Cam-
baya.Elles defc:}ofos de tomar'a na.o, 
Jogo no prit~ipio _ teuerão boa 
cautdla não a querendo abalroâr, 
por fer mui alrerofa, & elles cão ra-
fas, como· he húa galé~ & começa~ 
ráo de.a varejar com artd~1aria, de 

. maneira que a nao 1a toda tref paffa. 
da dos pelouros: & como era Cobre 
a noite> por a &Jáo perderem , hú de 
· húa parte & outro da outra, leixaráo · 
íe. dbr tfperando a manbaã. Os 
Mouros porque fe vião.ir ao fm1do, 
por a oao efiar mui rota,determina. 
ráo de fe auemurar, & perder as vi, 
das, pois náo podiáo faloar a fazen- · 
da: & leixarãofe carregar fobre húa 
_das galês, 9ue fe.ntirão maes quieta, 
com~ que dormia a.gente. E como 
lhe o mafto da gale ficou ·ao longo 

. . do cofiado da nao , manfamentc o 
_reataráo ao ma fio da m~[ma nao:& 
tanto que a teueráo fegma,ás pedra· 
das & zargnnchadas fezeráp acordar 
os que dormião : & acordados do 
fonno ., & defacord~dos na 'honra, 
láçarâofe.ao mar, por fogir aos Mou 
_ros, que t9nlauáo poíle dell~ : & a-

. colhcrãofc: 
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êolherãofe a nado á. oútra. A qual Morado: aos Cjuães elle tit1ha toma.:. 
tambem teue táo pouco acordo , q do fua fazenda. E por elle dom Luis 
não cl1rou de fcauir a galê,, em que fer informado que em quanto Raez 
fe os Mouros 'fal~arão: & a fua hao Xarafo foífe viuo, as coufas de Or .. · 
fo foi ao fundo no mefmo tépo,fem muz não auiáo de fegurar., por fer 
della [aluarem lnaes que as peíf oa·s, homem mui fagaz , & que podi~ 
que farão ter a Reiner, onde logo reuoluer tudo: & pera feus negocios . 
Mdique Sáca filho do grande Meli- tinha grande ~juda em Raez Xaba .. 
que Az,que auia pouco maes de an- dim feu cunhado, & ellc dom Luís 
no & meyo q era folecido~ mandou o não poder acolher: cometeo a hú 
c0mprar a galé, & a pós em Dio Raez Xamexir (homem pera qual .. 
coberta de telba,gl,oriandofe a quan~ quer feito deíl:a qualidade, por ver 
tos Rumes ali vinhão, dizendo que nelle defpoíição pera iífo, pero mal 
as fuas cotias a tomarão aos noílos. que queria a Raez Xarafo) q··o ma ... 
Do qual feito quando os irmãos . taffe,& a Raez Xabadim fêu cunha ... 
chegaráb a Mafcate,onde dõ Duar- .do: prometendo! he por eíl:e feito o 
teeíl:aua, ouue grande paixão: não guazilado do Reyno, & máe_s d~z 
tanto da perda ~da galê, corno por mil xarafijs, de que lhe deu hum a[ ... 
kixaré ir os Mc;mros em faluo, frm finado condicional, que auia defer 
os feguir c.om a qtitra. E primeiro q détro em quarenta dias:& m.aes lhe 
elle chegue a Ormuz, queremos ef- deu outro de perdão daquelle feito, 
creuer o (}IJe paffou d,ef pois q fe dó pera poder mofl:tar ao capitão de Or 
Luis partia, & o eHado em que dó muz,fendolhe neceffario,polo mui ... 
Duarte achou aquella cidade, que to que importaua a feruiço d'el Rey 
era mui differente do q clle cuidaua. fel- iíl:o afsi. EH:e Raez Xamexir def.. 
Dom Luís no tempo ql:Je eíl:eüe cm pois de aoeitar o cafo, védo quão re-

1 ·Ormnz, todolos recad~s ~ coufas catado & guardado Xarafo andaua, 
que fe paífarão entre elle & elRey, ·diífe.a dõ Luis q dl:e feito nio podia 
até aífentar que fe vieffe !a ilha Qui- ferfenáo defpois da partida del~e pe-
xome pouoar· a cidade Ormuz,bem ra a India:porq dcfcujdarfé'ia Xarafo 
fabia que todalas caQtellas, & artib- com fua aufencia, de andar tão acó-
cios q niífo paffarão , não proc~díão panhado , de tanta vigia como rra~ 
d'elRey, que era mo~o de treze an- zia.fobre íi. Partido dom Luís, ficou 
nos, nem dos feus Mires & princi... ·xarafo defabafado do temor quc:: ti-
pacs da cidade : fô~1ente de Rae~ nba delle, & pareceolhe q não auia" 

1 Xarafo,de cuja võrade tudo pendia. -- em ~ixome de quem [e temer:&. 
Porque já ndl:e tempo o Xec fogro todo {eu intento era bufcar modos 
d'dRey Tcrunxá morto, per quem de não ir a Ormuz, corno tinha cõ-
e\le era mandado , era lançado fora tv3tt•fo cõ dom Luis:mas elle o fez, 
de ~ixome,& a[si Mir Mahamed ~~aes de preQ~,,a? q,u~ cuida~a.Por-, 

.. que ,, 
} 
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que Raez Xàmexi_r c0m.o vio tépo, · de rodos que matidaíTem por elle, 
índo·Raez Xabad1m pera ver elRey, & o teueífem · a bõ recado até faber 
ruaes feaurodo que andaua, faltou per outré como iíl:o _paífaua. Trazi. 
có elle ~o meyo do terreiro 'das ca..: clo per Inacio de Bulhões feitor, per 
fas d' elRey, & aU o matou : & quiz quem ~oáo Roíz o mádou chamar: 
ir fazer outro rãto a Xarafo ás cafas, · foi apoufenrado em hú cubello, & 
mas elle .fogio a furia ddle, quando por guarda Manuel de V~fcõcellos. 
foi;be o q paífaua, & foi de húa cafa E não feria poflo ndl:a cuftodia ~ , 
em outra até (e lançar de húa janella · guarda J quando chegou hú .recado 

. per húa touca.E porq no feu dinhei ,,,. d' elRey d.e Ormuz a Ioáo Roíz, pe. 
ro ti11ha elle fua vida,afSi cõ a corri- dindo lhe qúe mandaffe prender .a. 
da do temor q leuaua

1 
foife a foa ca- quelle trédor, & não lhe crefie cou. 

fa, & apanhando tres cofres>meteo- faalgúa de quantas diífdfe : porque 
fe em húa terrada cõ feus feruidores, elle lhe mandaria dizer.as caufas,per 
& deu corniigoem Ormuz.Chega- que merecia d\:a prifaõ: & ourro tá. 
doá. rraya, mádou pelos feus leoar to lhe rp.ádou dizer.Raez Xamexir( 
os cofres a fua cafa,& elle foife á for- Xarafo corno foube que era accuía. 
~aleza aprefent.ar ao capitão.Ao qual do per elRey & per feu im igo,. per 
cHífe como Raez Xamexir cõ algús efie &_outros recados que cada ho. 
ele fua valia matára feu cunhado, & · ra vinhão, & que'a elle iattnbaiáoo 
quifera matar a elle; fe o Deos não léuantill1lento de Ormuz, & q elle 
liurara: & tudo iíl:o era porqlle que- entreteuera aelRey att aquelle tem-
ria comprir o qut: àílentara com dó' po, fem querer vir pera à cidade: do~. 
Luís, que era trazer elRey pera a ci- brou Cobre eftas culpas . Dizendo a 
c1ade. O q elle com feus amigos & Ioão Roíz, que foubeífe certo que 
~liados contrariauáo , & pois íe- vi- elRey em nenhú tempo viria a Or-
11háo abrigaf ao poder daquella ci.,. muz : porque todolos que ficauáo 
'1ade d'elRey d~ Portugal, de q elle cõ elle, lhe acon[elbauão queo não 
era capitáo;lhc_pedia q 0 amparaffe, fezeíTe, & 1oubeffe cerro q de-mor-
& lhe deífe licéça pera fe ir pera foas to ou defpollo de Rey ,não podia ef-
cafas. Ioáo Roíz porque iíl:o o to- capar. E que elle por ferui ço d' elRey 
.mau de fubito, não fe fabendo de- de Porwgal queria fazer búa coufa, 
t~rminar. 1:1º que faria, diffelbe que ' pera fegmança da qual l~i~aua em 
repoufaíle hum pouco, que não [e Orm.uz fua molher, & 6lbos, & 
foífe logo meter nas fuas caías , que · parte de fua fazei1da: porque a outra 
maes feguro efiaua ali com elle, ou au ia m)H:er pera ajuntar géte, & feus 
fezeífe o q lhe ma~s aprouueffe,tudo~ parentes.E_era quê com ajuda de cé 
polo maesfegur~r.Partido elle Raez Portugue[es, q com elle folfem nas 
Xa:a€o, te.ue João Roiz prati~ cõ terradas, elle daria em ~ix?-me,& 
alg_uas peíloas principaes:.& foi yo~o · o defhuiria çodo. E eUe cõ feus pa-

renrcs 
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rentes & atnigós te atrenia a poti!oar temiáo ter Raez Xarafo, ordenado· 
a çidade Ormuz, & a tornar a tão algúa_coufa(éj em chegãdo primeiro· 
prof pero eíbdo, con:o eftaua ante qu_e ~ capi:ão eíl:eueíle cõ dles, lhe: 
do leuantamenro:& q as rendas to- fezeík algu mal) que ao mefmo ca ... 
das daéjlle Reyno feriáo d' elRey de pitão, & a ne!fa gente ·. Todauia já.1 

Porcugal, pois o Reyno era feu,& q cõ maes fcguridade pa!fada aquell~ 
não auia neccfsidadc de auer Rey, ~ noite: ao feguime dia elRey fe foi; 
0 capii:áo feu abaíl:aua, & tudo iíl:o pera fuas caías, onde, Ioão Roí~ cr 
queria ordenar, & fazer á fua cuíl:a. . foi ver, & acõfelhott acerca dos te ... ' 
ElRey,comofoi at1ilado deitas pro- · mores que tinha: & quanto ás cou..: 
meílas de Xarafo: mandou pedir ao fas de Raez Xarnfo, que elle eítaua a 
capitão Ioáo Roíz q_ lho mãdaífe,pe bom recado , até vir o gouernador 
ra fazer jufl:iça de guátos rnales cõtra dó Duarre,a qué o entregaria. Paífa-' 
foa pdfoa & fazenda tinha cometi- das eíl:as & outras coufas entre am..' 

1 do: da qual entrega Toáo Rofa Ce ef- bos,dahi a cinco dias RaezXamexir 
cuftrn com boas razões. Ante em autor da morre de Raez .XabaCiim,. 
fauor das queXarafo dauaJ lhe n1an... foi viíitar o capirão Ioão Roíz. No 
dou dizer, que fe era verdade. qgc: quál tempo não ficou Mouro que 
elle impedia virfe pera Ormuz:ago- ná'o 0lbaffe pera .as ameas da no{fa· 

1 
ra éj eíl:aüa fóra de Ceu poder corno fortaleza, <}uâdo o auião de ver en-' 

1 fe não vinha·, pois erão tantos dias forcado em húa ddla.s : mas com()'· 
1 paílados do termo, que pera iffo to- 'elle leuaua as prouifoés, que lhe dó 

. mou .ElRey quãdo vio q Ioáo Roíz Luis de Mt:nefc:s dera, tornou. pera 
lhe não refpõdia a feu propoíito,mas cafa d' elRey cõ húa· cabaya de :feda 
q o culpana por fc não vir, & g da- vdlida, que lhe Ioáo Roíz deu, & 

1 qui poderia tomar fu[peira fet verda... hú carapuçjo dos ciue elks vfaó em 
de quanro lhe Xarafo diria, eíl:a f~ final de bonr~,& merito de feruiço .. 

1 lhe daria fauor per~ o<] prometia de De que todos ficarão efpanrados,1 

1 
deíl:rl)Ír C~_~»ixomc: determinoufe não fabédo a caufa:& corria a geme 

1 có etfes que o ac9fdbauão, de fe vir a elle a lhe dar a prolfaça, como (e 
1 ·pera a cidade como veyo,~ vintecín o virao efcapar de algum grande pe ... 

cà de Nouébro do mefglo anno de J rigo. Defpois deftas primeiras viíita:~ 
' quinhentos & vin~ed0us. E poíl:o q ções, começarão de fc moucr quei-· 

cõ elle fe veyo roda a gét-e nobre dos xurnes de todos os principaes Mo~ .. 
Mires,q he a fua fidalguia & os mer ros contra Raez Xarafo, dizendo ao, 
cadores , nenhum delles tronxe fua capitão que o rnandaife prender em. 

1 molh~r, filhos, né fazéda; fômente ferros, & qne afsi lho requerião da. 
1 as peHoas a modo· de fro~1teiros : & parte d'elRey de Portugal: porque 

naqudle_pri:neiro L~ia dRey d .... orm~o os tinha todos roubados: Por quan-
~ora da ~idaa·e em teJas. Porq mais to era hmn homem tllUJ. manhofo, 

-· - . - - '--- - & qu~ 
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,, Á".e_f erceir ti tcarlA 
&·que [e poderia ir fo1:1 delle faze~é r~Jo mandou hu embaix\advr 
jufliça, corno c:(perauao de auer, ta- a X â 1 f mael. E do q dõ Lu1s 
to que vic0'é o gouernadGr: a qual de Menefe~fe{ n4 ida do mar 
obra Ioão Rodriguez importunado Roxo, (5 das naos que p~r-
dos requirirnentos ' mandou fazer • . ~ tirão. defle Reynv, 
E tambe1n elle mandou requerer a 
elRey que hús cres mil bom és de ar~ 
mas frechQ!fros que tinha dentro na 
bdadc, que os mandaífe fair ddla, 
porque auendo anrre elles paz, não 
.parecia bem géte de guerra na'terra. 
Ao qm: elle rc[pondeo que fe os ri-
nha, c:ra por defender ,aglle Rcyno,: 
queera d_dRey de Pormgal: porque 
tbem fobia elle q os NaLJra_ques an~ 
· dauão roubando quantos nauios 
vinhão pera aquella cidade: & tam-
bem que alaús lugares da cofia da 
Arabia eíl:a~áo leuanrados córra dle 
Rey, & em Iulfar dhuão tudolos 
homés de armas de Raez Xarafo,&. 
láfe acolherão todos feus parentes 
com hum filho de Raez Xabadim. 

-O qual com os bom és de feu pae 
fezera hum corpo de gente, cõ que 
andaua dtíhuindo toda a rnrra:g lhe 
pe~1a o mandaíf e prouer com àl g úa 
embarcação pera nel~a mádar a<jlla 
~éte, ante q inaes danno {e fezeffe_. 

-

C A P I TV L O , IX. .. . 
f (o mo o goúerna dor dõ Du~r 

te de Jyiepefls chegou a Or~ 
mu~: tY torno~ affent ar as 
coufas r{11qlle Reyno,cõ accref 
centar foGre os rvin~ecinco mil 
x araftjs, q e!Rey p<Rgaua ,ou-
tros trinta f5 cinco mil. Eco-
mo per- confelho de Rq,cz. X a:.. 

. m E S TE dl:ado c:íhuáo 

~4 <) · ili~ as coufas de Ormuz, c.1uá 

~~~ d d ~~ ~. do o gouerna or om 
~((. 

4 

• • Duarrc: chegou : o gnal f 
fendo informado de tudo , & paífa-
dos os primeiros dias das . v1foaçÕe$ r 
antreelle&elRey, começou aen- f 
tender nas culpas das parres, gue fo_ r 
ráo autores do letramaméto, & dm 
males q atéali forão feiras. No·m~- f 
do que dom Duarte teue em pact- f 
ficar todas agt~dlas reuoltas , & tor- ( 
nar aquella çidade ao eíl:.ado de fer 
pouoada como dantes era , conten. 
dem diuerfos juizos: hús auédo por 
bem tudo o que fez, pois o fim do 
cafo ficou em elRey de Portugal ter. 
nues pareas das que antes tinha na-
C)uclle Reyno, & os culpados fica~ . 
r~o com feu cafl:igo per diuerfo mo 
do & maes tirou alaúa [emente de > o 
efcandalo. Outros feguen1 o con-
trario, até cocarem na límpeza da 
peífoa delle dom Duarte, em verem 
que pedindo dRey jufüça de Ra:z 
Xarafo , & muitas partes a que t~
nha offendido em cafos de ryranma 
per diuerfo modo : todalas crouoa; 
das que niífo ouue, foráo corno Cao 
os libellos poíl:os fobre algum ro~l 
feitor,que (e liura com boas ou ma~ 
razões, cuja fentença neftç ca lo foi 

·dl:a.Ficar Raez Xarafo no ofEcio de 
g~azil como era, & éj elRey cafa!Te 

com ' 

:t"·~~---------~--..;..._---~· r--'"'. "', •1 
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. c_om húa filha de Raez XarafoJ pera maes diziáo que andatia ~rd;rtando 
lhe ter amor de filho, & ~Ile de p~e:, lepamaréte os Mouros contra nós.E-
por nâo aúer maes odio entre am- como eíl:e Móuro era affomado, & 
bos. E as culpas do leoantamento fe falaua muitas col:lfas hú pouco fol...1 
carrcg~rão fobre elRey Torunxá. tas, forâo todas tão clarqs finaes dó·· 
111orto, & febre fen fogro o Xec, & quão perigofo feria na terra, que O' 
Mahamed Morado, & nos feus acei- lançarão fóra de Ormuz: con1 que·. 
tos, que erão já paífados á terra da os animes de todos ficarão maes 
Períia. E as culpas de·xarafo, dizem guietos por então.Mas como Xara .. 
q~1~ as re~1io elle per dinKeiro: & as fo era homem que fempre vrdia COI.& 
que tinha·aquelle Rey innocente de fasa feus propofitos, parece que no 
treze annos, foráo pagas ·com pagar ~mpo do leuantamento fez com el. 
cada anno mais trinta & cinco mil R ey de Ormuz, defpois que eíl:eue 
xarafijs: que com os vintecirtco,que em Queixome, que pera fe valer de 
dantes pagaua, eráo feffenta mil. E nós,conuocaífe ajuda da Xá Ifrnael, 
que da fazcnaa que roubarão ás par- offerecenqo(e a coufas que dle mal 
·res, fe feze!fetn dous liuros, hum tal poderia comprir. Porq?e como-dó -
•como o outro,& feita diligencia pe- Duarte acabou de affentar as coufas 
ra verdadeiraméce per efcritto, tefti. daquelie Reyno, & pareas q auia d~ 
munlus, & juramento fe faber o q pagar cõ táro accrefcétaméto: diffo. 
cadahum perdeo, afsi os prefenres lhe Raez Xarnfo, que na terra firm~ 
eomo aufentes, em todo o tempo, da PerGa era chegado hum capirácY 
:merem o fcu, & afsi fc fez: hú dos do Xá Hmael}o qual não leixaua vir 
·<juaes liuros fez Rui Gonçaluez as cafilas a Ormuz: & pedia que lhe 
à' Acofia: & out~o Coge Abraem, deffem as parcas, que lhe deuiáo <le-
que era efcriuão da alfandega deOr- muitos annos.~ lhe parecia.mui-
muz. E o galardão que ooue Raez to Ceruiço d'elRey de Porcugal, má~ 
Xarnexir,por matar RaezXabadim, dar hum embaixador ao Xa I[maeI: 
foilhe pago em Cer 1lefterrado do declarando lhe o que era pa.ffado do · 
Reyno de Ormuz, por tirar eíl:e imi leuanramento daéjlla cid;ide: por el-
go mortal a Raez Xar~fo : porque Rey Tonmxá [er homem de mao 
rambem ooue caufas nouas peraiílo, . gouerno, & mui fujcico a quat(à }5tt 
& foráo eftas. Como elle vio o fim cinco homés q lhe fezerão mouer 
deftes concertos, ou q foífe verdade não fômente o q fei, mas mandar 
entre fauorecido polo que fozera, & pedir ajudas cõtra os Portuguefes. E · 
temido de Xarafo, traziáo muita delle fer homé q não merecia gouer 
gente com figo:& hum dia fe leuan..., nar, os proprios Mouros o matarão, 
tou hum ::irroido entre os Mouros, por fe não perder de todo a terra, & 
em q forjo mortos algús dos nC?ffos, em feu lugar leuantaráo aMahamud 
a qual morte ~o~ anribuida~ elle, ~ Xá: ao qual elle dom Duarte por os 

" - poder~~ 
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poc!eres q tinh~ d'elRey dom Ioâo 
Çe Portugal; como feu gouerna9or 
ieonfir~~rae1n Rey,per aprazimen-
to de todolos principaes, com que a 
tterra dbua de todo aíknrada. E por 
AtÍanto ào Bandertle Angon que he 
hum porto da terra firme da Pedia, 
011de vem rer-todalas cafilas do in-
terior dos feus Reynos,era vindo-hú 
capitão .. que dizia fer,feu , a impedir 
aquellas cafilas em modo de repre, 

, faria, até lhe .,pagarem cert:c1S pare~~ , 
lhe pedia paílatf e feu formão & pa-
tente a elRey de Ormuz,gue ora rei-
naua: & aos.gue diante foílem, que 
nenhum cápitáo feu impediík a vin 
da & ida das cafilas áqueHe Reyno, 
pois era delRey de Porrngal , com 

,, quem dnha a!fentado amizade, per 
meyo de feu c_rr.baixador em tempo 
àc Affonfo d•At-boquerque, guea-
qudle Reyno conquiíl:ou . D6m 

. Duarte ouuidas eftas & oucras ra-, 
'2:Õcs de Raez Xarafo , & praticado 
tudo cm c·onfelbo: aílentou de man 
dar a db: negocio embaixador. E 
pC?r cfpedir o capitão que dtau3 no 
Bander, Raez Xarafo lhe rnandou 
·hum prcfente, & dom Duarte reca- , 
do que leixaífe o porto & caminhos 
abertos, pera virem-as cafilas : por 
quanto c:lle mandaua fo~re o requi-
iriméto aqueell~ vinh~,hum cmbai-

!' , xador a Xá Ifmael, o qual capitão 
com e11e recado & prefente de Xa-
rafo fe parti_o. E daqui & -de outrqs 
íinaes, que fo virão neíl:e negocio, 
ouuc def pois fuf peira que tudojíl:o 
forão arüficios de Xarafo : pera fo 
defculpar do pouco re11dimcn~o da 

t " 

alfandeg~, donde [e atüáo de tirar o.s 
feífema mil xarafijs, ciue lhe dom 
Duarte pofera de tributo:& a pe(foa 
qoe o gouernador mandou cõ eil:e 
recado ao Xá·ffmad,foi hum caual-
leiro da-cafa d'elRey chaJ;nado Bal-
tbafar Peffoa, com dezoito hom€s 
de cauallo: dos quaes Ioão de qou-
uc:a fa pera ficar cm [eu lugar , fale-
cendo elle,& Vicéte Correa efcriuáo 
da embatxada, & Franci[co Calado 
facerdote por capellão, & Antonio 
de Noronha por língua. E leuou tá~ 
bem cm foa companhia bum Mou~ 
ro per nemc: Abedal~, que era cria .. 
do do Xá Hinacl, que elle enuiara a 
certos negocios á India : & era aqlle 
a que dom Luis de Menefes nos con 
certos que teu e có elRey de Orn1uz; 
d-eu entender que por fer criado qo 
Xá Iímael:, com quem tinham9s a-
n1izade,~ por foa pcífoa,ellc: folgaua 
de o comprazer.Com o embaixador 
foi tambem hum prefente d'elRey 
de Ormuz, & algúas peças do noífo 
vfo, que refpondiáo ao requirimen-
to: porque ainda q em todalas par· 
tes fe negocea por dar, hão por eíl:ra 
nho naqudlas ir ante bum Príncipe 
com as mãos vazias.Foi tambem có 
Balthafar Peffoa Antonio Tenreiro, 
hum caualleiro morador c:m acida. 
de de Coimbra: da qual viagem el~e 
fez hum itinerario, que em algua 
cbufa nos deu lume a noíTa Geogra-
fia: porque comn fabia a lingua Par-
f ea, de curiofo de ver terras {e leixou 
lá ficar, & foi dahi ao Cairo. E def-
pois cornado elle a Orrn uz , como 
homé çurfado na terra, Chriíl:ouão , 

de 
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de MendoÇa capitão ddh cidade tinha no -porto húa fó nào varada · 
Ormuz,per mandado de Lopo Vaz em terra. Ao qual vierão recebei-feis 
de Sampayo, que era gouernador:o ou fette Portuguef~s, que ali efl:auão 
mandou a eftc Reyno com recado em bum nauio fazendo feu com-
a elRey,de coufas de: feu ferniço. E mercio: & delles foube que ~quelle 
pcró que-Balthafar Pe[oa foi mui porto viera hum Affonío da Veiga 
bem recebido do Xá If mael, elle f e com outro nauio a fa~er mercado.: 
tornou fem trazer recado do que 1a _ ria, corno elle vinha. O qual auia 
-requerer: porque da fo.a chegada a ) quatro ~m cinco mefes que era fale-
poucos dias faleceo o Xá ffmad , & ciclo, & o Rey da cidade láçara mão -
foi leuantado por Rey da Pedia Xá da fua fazenda , que valeria feis ou 
Tamáz {eu filho mayor, ~oço d; fette mil pardaos : & íião a queria · 
quinze annos. O qual teue tanto q · entregar requerendoa elles pera a 
fazer com os leuanta~1entos & de- leuar & entregar :io prouedor dos 
faff o!f egos pola morte de (eu pae,-q defuntos. O feu regedor & princi-
cm outra coufa não entendia. Dom paes da cidade como virão aguella 
Duarte como tinha aílent~do com ir'mada fobre o porto,por elRey [à 
feu irmão dom Luis que quando fora,. n)andaráo logo vifitar a don1 · 
vidle do eíl:reito , paffa!f e per Or- · Luis com refrdco da terra : o q clle 
1nuz pera feirem ambos: ta'nt0 que · não acdtou, & mandou djzer .quç 
chegou, posem obra partirfe . Mas não qu·eria outro refrefco, (e não a 
porque ell~ dom Luis ndl:a ida do fazenda de Affonfo da Veiga, que 
dl:reito, paílou algúas coufas : pri- ali falecera,._ & elRey tin ba em feu 
meiro que vamos maes a diante, podér. Ao que elles refponderão ~ q 
conuem dar relação dellas.Elle dom elRey .era dentro no ferrão: que ilão. 
Luis .quando pareio pera eíl:e eíl:reito fabiáo parte diffo: gue viria elle, en":· 
do mar Roxo, lcuounoue velas, de ráo faberiáo ref ponder ao que dizia·. 
que eráo capitães elle , .Francifco de Dom Luís como era cofhnnado a 
Mendoça, Nuno Fernandez de Ma- pal~uras de Arabios, &.à. fuas· dila-. 
cedo·, Rui Varz. Pereira, Aires da Sil- ~óes polo que ja tinha viíl:o d~lles: 
ua,Fernão Gomez de Lemós Hen- mal'idoulhe dizer que aquella cida-

. rique de Mace.do, & Lopo de Mef- de tinha em fi a fazenda daquelles 
quita, & Cofmq Pinto em húa ca- Portuguefes, que fo determinaífetn 
rauella'. E_ chegado á ilha Socotorá, de lha mandar logo_, fenáo queelles 
aqµi com tempo fe perdeo Aires da á iriáo buícar ~ E con1 eíl:e recado 
Silua,,dai1do a cofia com tormenta: . niandou aos Portugueíes, q eíl:a~ão 
& feita foa aguada, àtraoeffou daqui ~m terra , ·que fe recólbeffem ao fett 
á cofia de Arabia a dar búa viíl:a aos nauio, & não o podendo fazer a fcu 
lugares della: ~o primeiro fo.í á ci- [aluo, que de noite fe fezeffem for..-
dade ~~~~ g~yaâ~ ~~· ~-º~ª braua,~ Ee~ on~e poufauáo, porque elle ef. 

· B b peraua 
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'· ·iJerauá f?Íl:em~m terra em ró pendo fe tirarão dos batéis: & toda a noite· 

·alÚa: & q.ue 'nas cafas onde [e reco- paífou em vigia temendo algum re-· 
4heífem,poíleífem hum final de húa bate. E rantó querompeo_a rnanbaJ 
rouca branca em hum pao; a modo que . o vento deu lug r, a 'grande 
de· bandeira. A qual faida. dom Luís -preffa fe recolbeo: recolhendc:· os 
fez com quatrocenros homés, quaíi · homés mui pouca coufa do que ri. 
todos molhqdós por a cofia fcr bra. nhão na praya.E foi grande d1ta.efte 
ua: e& como fua faida foi maes pre- feu recolhimento, porC]ue a rioua 
fies do que os Mouros cuidauáo, & daquelle feiro chegou elRey, que 
fempre lhe pareceo que as palauras eíl:aua perto: o qual a mata çaualta 
de dom. Luis erão a n1eaças , poíl:o. a~odio com rama .gente,que cobria 
que elles acudirão á praya : náo fe. os q .mpos, mas os no.ffos !ão á ve-
zerão muita reíiíl:enc1a, arite logo a la &, ouueráo vifl:a delle, & elle da 
qefempararáo, por fe fegurar dentro armada. E daqui efpedio dom Luis 
<l6s muros da cidade. Mas como a ·cofmo Pinto capitão da carauella 
os noífos lhe leuauáo boa vontade, pera Ormuz, por fer . nauio mui 
ás Idnçadas, cuiriladas, & C-ot;n ef- mao de vtla: & no caminho achott 
pingardas os foráo leo_ando per e.lTas tres Ponuguefes, que: eíl:auáo em 
ruas, & elles fem virar.em roH:o a ·Mete em p'oder do Xeque dali, vin. 
tras, vazarão per as portas q tinhão do perdidos da companhia de hum 
contra a terra ~rme: de maneira que Antonio Faleiro aleuantado, que 
m·ayor trabalho i:eue.rão os noílos andaua per aqudla cofia roubando 
em acarretar o mouel qu.c (e achou & efcan.dalizan~o os lugares della. 
na cidade, de qúe efiaua bem chea, Seguil1do dom Luis [eu c~minho 
que de os lançar fóra. Mas ddle tra-.· -ante da -noite chegou ao porto de 
balho ouuerâo pouco fruiro, por fe hum lugar chan;1ado Verruma,qu~ 
erguer hum ve~1to tra1.1eífaa, & em..! era d'elRey de Xaer,onde Franci[co 
braueceo o mar de n1aneira, que ao de Mendoça efl:aua fobre húa nao, 
primei'ro batel que fe atreuco a fal.. a que de.ra caça vindo com dá Luis: 
uar algúa coufa, çoçobrou,& a gen-· & vendofe mui acoíTada delle, va-
te fe faluou com trabalho : & amda ·rou em terra junto de omras tres, 
por encher, comeo muito do faro q já ~fiauão defcarregadas em Xaer, 
que os hom~s tínhão poíl:O á borda & . por eíl:e fer .melh.or porto, fe vie~ 
da aguoa, por·o ter maes preíl:c:s pe- ráo ~li. E de noite a que varou em 
ra a embarcação.Dom Luís dt:(efpc- terra, tirou feu fato: de maneira-que · 
rad<?. de poder é'mbarcar, & vendo quando veyo pda manhã, não fc 
que lhe conuinha dormir em terra, ouue della macs que .hum pouco d: 
do md'mo fato & trollx:as delle má- · cobre, que rra~ia por lalho, que do 

. ~ou fazer hum cerco, a .fnaneira de Luís mandou _recolher, & a ellas 
recolhimento' com algús berços q · queimar . Partido daqui foi ter a 

· Adem, 
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Adem: onde ff>rri~nte eíl:eue meyo daqui dom Luis: pa!fou per a vil tá . 
clia esbombardeando a cidà<le fem Dofar,que he na coíl:a.Arabia, alem 
maes· outra coufa, por náoJeuar fo~'." do cabo Fartaqui.: & por ~lle (e def .. 
ça·pera j{fo: & pa!fando per Moca, pejar,Í<>m perigo algum mandou [a .. 
que dlá · á~ do d~ntro ~as portas .do . quear da rob~eza, . que os Mouros 
iíl:ic:iro, anaudlou a outra cofia da náo poder ao faluar. E feguindo a via 
parte Africa. A, qual coíl:a os Mou- de Ormuz, chegou a tc_m po ( como 
ros_ chamáo da A~01íiia por fer dos diffemos ) que dom Duar.te feu ir-
pauos Abaílij:s, eíl:ado do Prelle: & mão tinha_ aífe?tado as coufas do 
·co:m~:bom tempo chegou ao porto Reyno,alguas nao conforme ao que 
dél Mnçuá, onde Diogo Làpez de · elle quiíera : por onde [e partia logo 
Süqocira leixou dom Rodrigo. O em Agoíl:o defgof.lofo delle, pera a 
quabpor muitos inconueniemes,po: India com fundameruo de ir efperar 
fio . que dom Luís lhe mandou dali ·as naos á ponta de Dia. Mas como . 
"rttado á.cortc do Preíl:e, náo"pode o tempo era ainda verde, tornou a 
vinao termo que lhe clle limitou, arribar,& defpoi.s foi ' com o mcfmo 
por caufa da monção com que lhe dom Duarte pera a India. Onde a";" 
cóuinh~ Cair daquelle eíl:reito,& não charáo de oito vellas que eíl:e anno 
aoentmar tanta gente a morrer, co- deíl:e Reyno partirão pera a ln.dia,. 
mo era morta a tres capitães que na~ du:as fômente pera traze_r ·carga de eC,: 
qudle dl:,reito entrarão, como a tr;is pecearia, capitães Heitor da 'Silueira 
cfÇreuemos. Afsi que por dl:a caufa · filho de Franciíco da Silueira cou-
dom Luis fe partia pera a Indi<!, le~- del môr ddles R'eynos, & Antonio 
xando recado a d.~ Rodr1go da caufa d' Abreu filho de João Fernandez do 
<l'.i fua partida, & que pera o anno fe Arco· da ilha da Madeir~, que parri-
fezeíl:~ preíles,pera no lépo da mon- rio de Lisboa a ·t,res de May~. E dõ . 
çfio virem por eHe. E no rempo qu.e Antqnio d' Almeida filho do conde 
ali eíl:eue,qnatrn Portugne[es por foa de Abrantes dom Lop~ d' Almeida: 
doudice, & traição de certos Turcos & Pero d' Afonfeca filho de Gonça-
que ali eíl:~uáo,forão mortos: o que · lo d'Afonfeca: & Diogo da Silueira 
dom Luis difsiI?ulou ,potaquelle lu- . filho de Martim da Silueira inuçrna .. 
. gàr Arquico,onde os matarão,fer do ráo em M0çaí11bique partindo pri ... 
Pteíle,~ maes foube que o cafo não meiro,& Aires d' Acu.nba:outra nao 
era de caíl:igo, por a cDlpa que os fe perdco attaues de Moçambique~ 
·nrortos niílo teuerão. E rodauia o & falUoufe a gente. Manuel de Ma-
fez faber ap c~pitáo; que o Prefte ali cedo,que i'a em hum galeão pera an-
tinha, pera judicialmente ftpíndo dar na India,paílou : & afsi paffoll a 
{eu .cof.lume caíl:igar o delítto, diz é~ Ormuz em . hum nauio Simão Sa-
do que fo o lugar ná~ for do Preíl:e, dré,& foi lá tomar dom Duarte prj-
elle o leixara feito em cinza. Partido meiro que partiffe . . Eíl:as faõ as for .. 

· Bb :z. tuna~ 
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. ' iõn~s do inar:qt:1e hús [e perdem ,ou_, 
tros inuernáo part.indo primeiro, & 
os derradeiros chegão ao lugar que 
vão: coJa muiTcgular ndle carni-. 
11ho da India em as't1aos que partem 
em bom dia,tjuanto m'aes em diu.cr-
fos tempos. E já acbnt~ceo dbrem 
du.as naos nefte porto de Lisboa pe~ 
ra parrir pera Frandes, & por húa 
ddlas não poder Cair na rnarê da ou-
tra,_ nunca rnaes lhe fez tempo pera 
partir, & tornou de Frandes primei-
ro que ella partiífe. Porque as cou-
fas do mar faõ as maes incertas, que 
os hornés podem efperar ndl:a vi~ 
da, por não elhrem na fua mão : & 
de algús confiarem nelle. rnaes do 
que deuiáo, chegarão a dl:ado de 
inuira pobreza, porque ás vezes pef-
cáo com anzollo de' ouro, que fala-

; mão defende. . 

CA P.ITVLO X 

5" (amo AS terras firmes de q_oa 
que Rui de Mel/~ tomauJen-

1 do capitão de Goa os Mou-' .. ' ' ros as 'Vter4o aonquiftar etn 
tempo ,de Francifco Perâra 
Peftana capitão de Goa: é5. 
A_/guas peleijas que for ão [o~ 
hreellas :· (5 por derradeiro · 

---; TR AS ESCRE 
uemôs (.1ne Ruide 
Me11? capitão de 

. Goa -; teue modo · 
como .· tomou"as 
te'rras .~firmes . della 

em tempo que Diogo ~opez' deSeT' 
queira era no eHreiro·do mar Roxo; 
agora efcreuemos o contrario; co.:. 
mo os Mouros as cobrarão de -llÓ~ 

fe leixarão 110 .lftdalcão, 
cujtts erão d'ante, pôr 

cttufa da paz., que 
. tinhamos com 

elle's. 

' fendo capitão de Goa Francif cá Pe-
reira Pdhna, ranro poder tem c~m., 
. junção das coufàs.: Porque no rem .. 
po de Rui de ~1ello; andaua o Hi-
dakão occupado na guerra que ti; 
nha com dRey de Narfinga, & ne-
fre que as tornou a tomar , . efiaua 
ociofo : & porém em to.dolos tem .. 
pos fempre as pqffui'a com :dança 
na mão : Porque o Gentio~cujas d-
ias forão, como vião tempo deciáo 
da ferra, arrecadar dOs Gançares o 
rendimento dellas: & de rodos erão 
cobiçadas, por re~1derem maes de 
cem nnl parqaos. E a força que n~
la tinhamas em tempo que d'tauáo 
por noíf as,,era fôrnente com o fauor 
da cidade Goa : & tão pquca gente 
como a baixo veremos. E pera (e e-
íh poíie melhor entender, pofto 
que quando falamos da fundação 
de Goa,algúa noticia demos diíl'o: 
aqui Gonuen1 rrarrar das ranadarias, 
pera fe melhor entender o ciue dif-
femos. Todas 'aquellas terras firmes 

. de Goa fóra da ilha em que ella efiá 
. fi~uad,a, pagauão ao fenhor deli a cet-
to rendimento, fegundo fe com elle 
concertarão pe.r modo de contrarw, 
& iíl:o antigamente ( como a eras 

efcreue~ 
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efcreueni.os) . E pera fe faber o gLte · Rodriguez Barba andaua corre1~do,1 

cadabum deuia pagar, paniráo ef1as & porém o maes de tempo eíl:aua 
terras em .comaréas,em cadahúa qas . ,em Ponda ·: & trazia com figo até 
quaes fezeráo húa cabeça, ónde o vintencinco de cauallo & de pê fec..: 
rendimento de toda a-comarca fe te- tenta, afóra fcifcentos piáes da terra 

· colhia : a qual cabeça chamauão Canarijs,de q erão capitães dous Gé-
Tanadaria,cpmo em Hefpanba cha- tios da terra, homés conhecidos por· 
mamos almoxarifado: & fobre to-. fiêis a nós, & caualleirqs de foa pef-
das ao ia húa onde as om:ras acod1áo, foa : a hufn chamauão Raulu Br.an-1 

ao ql1al direito, ou tributo dles cha- co, & ao outro Malu Nayque. Eíl:ã,: 
mauão cociuarado. E porque(como do as tanadarias peíl:e dl:ado,& c©r .. 
diílemos) o Hidalcáo por caufa do rendo 6 rendiinéto por nÓg do tem1 
Gentio cujas ellas foráo, fempre bú pode Rui de Mello:entrou hum ca-' 
capitão feu andaua no. campo con1 pitão Gentio chamado Teme(feá, q 
gente de cauallo & de pê, eíl:e de- era d'elRey de Bifnaga,com ·até ce~ 
fendia não virem a ellas,& trattarem homés de cauallo & quatro mil de 
mal os Gançares, que ·auiáo de pa- pê, per aquella partç donde etlaua a 
gar aquelle

1 
tributo .. A. eíl:e m~do fortaleza Ponda. Antoni~ Rapo~o 

tambem nos, _defpo1s qué as Rm de porque a eíl:e tempo Fernao Rodn-
Mello tomou,as foíl:inbamos. Das guez Barba anda.ua ap~rtado delle, 
quaes auia hum capitão, que andaua ma11doulhe logo recado_ da entrada 
no campo, a que por razão -dellas daquelle Gentio : & . não tardou que 
chamauão Tanadar m·ôr, que anda- fe veyo ver co'i:n dl:e capitão. O qual 
ua de húas em outras Cabendo fe auia Gentio tinha tomado hum Portü-
algús leuamamentos, & fauorecen- au~s,a que chamauão Francifco Fer ... 

. b / 
clo a terra, porque a.gente não pade- ·nandez gue andaua a caça de veados 
..c ~íTe algúa força. Quem neíl:e tem- com húa elpingarda: & tendoo ata-
po forma eíl:e cargo, era Fernão Ro- . do ao p~ de húa an10re pera( o aITe-
-driguez Barba : ao qual encar~egou tear,deráolhe noua gue vinha a nof-
mff o Francifco Pereira Peíl:ana capi- · fa gente, & foi tamanho o medo, q 
tão de Goa,p0rforem ambos paren- leixando de toroação a Frácifco Fer:-
tes. E era tbefoureiro ddbs ranada- · nandez, efcapou; & defpois porra~ 
rias Ioáo Lobato , & dcriuão Al- zão .daquelle cafo chamãolhe por 
uaro Barradas, dous cau:;illeíros da appellido Temerfeá,que era o nome 
cafa d'elRey. E na Tanadaria de Pó- do capitão Gentio. O qual pofl:o q 
da,que tem húa fortaleza,eíl:aua po~ . fabia ter gente pera peleipr com ou~ ' 

· tanadar Antonio Rapofo, & na de tra tanta da noífa,& ainda com van~ 
Mardor & em Coc;orá Rui de Mo- tage, todauía temeo F~rnão Rodri-
raés, & na de I\1argarn, qLfe eráo as guez, & recolheofe a hnm paffo en-
princjpaes cabe~as. As quacs Fernão ~re húas penedias, como qué fe qµe-: 
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. ria fegürãr~ A dle ré·~à crn ido Ioão 
Lobato & Alaaro Barradas a Goa 
hufcar d~nheiro, perafa:ier pagamé-
to á gente que fe deóia feu foldo =~& 
quizDeos que cbegaffem já per, huas 
en-cubertas, por -os não tomarem e-
fits gentios ante que ddfem batalha. 
Com a chegada dos quaes, não fô-
meme co~ fuas peífoas . ajudará-o 
muito, como caualleiros que erão, 
mas ainda deráo animo, por leuar 
a paga que toda a gente eíl:aua efpe-
rando. Pofio Fernão Rodngoez em 
pratica com elles,aílentou .de dar no 
capitão, & porém não com a gente 
de cauallo, que ferião até vinte, por 

. o 1 ugar onde eíl:auão fer fragofo, Íe-
não lançoulhe diante os dous·capi-
táes Gentios. E como os rõpeo dla 
gente de p~,porque elles meÍmàs fc 
reuoluiáo mal em fua defenfaõ, por 
o lugar fer eH:reí~o, decerão a baixo 
onde pagarão a vinda., poréj os trat-
tarão de maneira os noílos, que fe 
poCerao em fogida, & porém á _cu~ 
fia do feu fangue, ficando Fernão 
Rodriguez com o feu cauallo dece-
pado a pê,mas cm pagamento dellc: 
ouúe o do capitão Temeríeá. Final-
mente os no(Jos ficarão fenhores do 
campo"& Fernão R.odriguG:z cõ eíl:oa 
vittoria fe vey,o a Goa,trazedo perto 
de duzentas almas cattiuas. E a caufa 
de fu.a vinda, foi poréj chegou a eíl:e 

. tempo Fernáo Annes de Souto,ma-
or : a que o gouernador dom Du,-

arte mandaua por Tanador mót. E 
palla'dos dez ou doze dias, foi ~ogé> 
vifitado per outro capiráo d'elRey 
de Biínaga chamado Caro Ponai--- - - ...,/ --

que, fobrinho didRey de Garfopa: . 
com titulo que, a herança daquellas 
terras lhe pertencião, & .rrazia rres 
mil hona.és de p·ê~& duzentos de ca. 
uallo,etn que et1trauão vinte acuber. 
ta dos. O qual co,roeç~u fazer algurn 
danno nas terras, que ainda eftauão 
por nós, que era Ponda & as a ella 
vizinhas : ao que Frnncifco Pereira 
acodio,indofe pór no paíl'o Agaciin, 
& dali mandou Aluaro Barradas, & 
Duarte Dinis de Caruoeiros com até 

, cin coenta homés de pê, & dous de 
cauallo : quaíi por defcobridores da 
~erra,por náÓ ter certa noua de quã, .. 

. ta gente era,& fendo ella muita, fal-
tou tamanho ·temor nella, parecen-
dolhe qoe os noffos os i'ão já ferin .. ' 
do, que fem ·OS ver os noffos, fe tor-! 
naráo pera Goa,como fouberão que 
fogião. Paffada efl:a afronta, dahi a . 
hum mes mandou o Hidalcão hum 
capitão com ·quantrocemos de ca. ' . 
uallo, & cinco mil de pê : no qual 
tempo acertou Fernão Annes anelar 
naquella parte do Sul onde charnáo 
Sáfece, cups tanadarfas faõ maes vi .. 
zinhas éló mar, & eíl:ecapitáo emra-
ra pela parte de Pondá. E como fou-
be que Fernão Annes andaua naquel. 
las partes, e.enfiado na·n1uita gente 
que trazia : feus paffos vagarofos foi 
atraudiando as terras de Antrux, &. 
recolhendo dos Gançares quaíi per 
força o rendimento do primeiro Pª"" 
gamen~o daguelle anno_. E achando 
em h6a daquell~s tanadarias Anto-
nio Pinro,hum dos'tanadares peque~ 
nos,o marou,&.'a cinco Porrnguefes 
que com elle efiauão. E dahi [e foi 

e opera 
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contra cõéõrá, de que êra tanadar Mocadam dos Marinheiros das fu~ 
Rui de Mora~s , ao qual mat:ir~o · fias de Antonio Correa : o qual fa'io 
cinco ou feis piães da te~ra: & vin- tambem em terra comelle. E corno 
àofe dle recolhendo pera Mardor homem da guerra leu ou húa ban-
onde eíl:aua Fernão Annes de Souto- <leira de Chrifio das fuftas,& tres ou 
mayor, acertarão de dhir Duarte quatro camaras de.berço carreg~da~ 
Dinis & Pero Gomez dous caual- de poluora: & tanto que faio do rio; 
Ieiros & aaldea Vernam,quc ajuda- indo diante de Antonio Cotrea,pot 
1~ 0 a faluc;ir até chegarem todos em Caber bem a terra,· _chegando a húa 
(aluo onde eíl:aua Souto~mayor. O íomadadõde pode fer viíl:o dos in1i-
qual pola noua que 1~1e 'efies dc:r~o gos, leuamou fua bandeir~, ~ tirou 
da muita gente que vmha, por nao com as carnaras. Os que t111hao cer~ 
ter cornfigo maes· que vintecinco cado Souto-niayor,tanto ql;le lhe f9i 
de cauallo & até fettecentos piáes do dado eíl:a rnofira,e,ntcnderão que ~ra 
gério,cm q entrauão dos ~o!fos ci~- focor~o,& receando 9ue leuau_áo a~- , 
coéra: quiz ante vfar aqm de offic10 tdhana que elles mmto temem, le1 .. 
de capiráo,que de caualleiro que elle xarão Ma;rdor & forãofe maes_ a bai- . 
era. Porque o gentio [e pos logo da- xo, como gente v·ittonofa, & que 
li ,em faluo, com que lhe conueyo tinha o campo por feu, Fernão An ... 
fofrer o cerco, que 1-he .eíl:e capitão nes por fe elks não irem gloriando 
pos : onde já Fernáo Annes pela gé- que o teueráo cercado:,leuan·do a gé .. 
te da terra tinha ~abido do que, efic te que· Antonio Corr~a trazia, fe .. 
Mouro l~ixaua feito. E corno era c_a. guindo fua trilha guiado por a gente 
uallciro cofl:umado aos repiques dos da terra,que o encaminhaua: foy-os 
Mouros de Africa,fa'io efperar a eíl:es· achar junto de hum rio contra o 
con'l até trinta de cauallo: & quan·- mar,a que os no«os-chamáodo Sul, 
do fe achou com tão pouca gent~, que hc: hú eíl:reito que vae do mar, 
& que os de pé principalmente os & entra pela terra. Os ·quaes como 
Canarijs erã~ acolhidos, te:rn~ndo a gente: defcanfada jaziáo' em fol ga 
multid~o dos imigos,deu viíl:a de fi, eíl:endidos pela herua verde, com q 
& em voltas foi pdejandp com d- romauâo tanto campo, que quandó 
les até fe recolher no templo de Mar- , de· húa-aífomada -os noffos os virá o: 
der. O qual be ~cito .ª n:odo de húa jazer, ouueráÓ fer dobrada gente_ 
fortaleza : & ali o teuerao os Mou- que partira de Mardor. Em tanto qoe 
ros cercado dous dias até que Fran- os rnaes dos no«os eráo em parecer, 
cifco Pereira capitão da cidade, fabi- que não cqnuinha peléjar com elles. 
da dta noua, a grão pre!fa mandou Mas acodiolhe Deos que veyo Ioáo 
Antonio Correa com fuíl:as per o Lobato com até [c:ffeina béíl:eirm 
tio de Goa a velha em ÍOc9rro. Com & efpingardeiros, & cinco de caual-
·º qual foi M·àlú hum gentio,que .era lo : co1~1 a chegada do qual ficarão 
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todos tão c~réces, & afsJ. os esforçou 
Fernão Annes, gue qete~111inaráo de 
dar nelks, como defeito derão. A 
q1Jal oofadia & animo Dcos ajudou, 
por que fegundo os Momos eráo 
muitos & os noífos fômeot'e trinta 

' de c~uallo/c ellc não entreuiera cõ a 
foa ajQda, rodos ali perecerão. Porq 
no primeiro rõpiméro da batalha os 
Canarijs, & roda aquella ge111te ciuel 
da IndiJ,como não tem por injuria 
fugir: !e poferão em faluo, tornádo 
poté defpois ao defpojo,por eíl:e fer 
fell cofl:u:me. Final mente neíl:a bata 
lha logo no pl'imeiro rõpirnéto mor 
rerão dos nolfos cinco de cauallo:Jé 
~os principaes foi Payo Correa, al~ 
caidc: mór de Põdál& Rui de Moraes 
foi morrer a Goá,& oot'ros tres. E fe 
· rid9s forão o capitão Fernão Annes 
de Souto-.rna'7or,Duarte.dinis:& da 
géte de pê foráo quatro mortos, & 
muitos feridos:& dos Mourns logo 
ficarão maes de vinte,afóra outros q 
farão morrer entre os fous .E qué na 

- ~lla pele.ia fe moíl:rou tomar grande 
perte ·do véciméto fobre fi,foí Ioáo 
Lobato, no q fez de foa pdfoa: mas 

· todos ficar~o taes,que foi necdfario 
virenfe curai" a Goa. E afsí pouco & 
pouco fe foidifsimulando com eíl:as 
terras firmes: ~por não quebrar as 

es que tinhão cõ o Hidalcão, co 
mo elle.entendeo nifio, as lc,ixaráo. 

C A P I TV LO XI. 

!/ 'Dt1 s coufas q em diuer/o.s te-
pos os l'!Ojfas poderão faher por 

· !_l'!~~a_~o 1':!!ey ~~~crp~d_q ~e . 

auenturado fltõ 1'home, q pr't 
!:"~ ,_/ .,J d gou f..:7 couerteo a gcte o Ma 

lahar f5 terra de Choroman-
. del,onde eflaua.foa {epultura. 

·· _ i V_ MA das cou~as 9 elRey 
~ :'; do Manµel mmto enco. 

:...=.W--=) médaua aos gouernadcres 
da India, era q mui parti-

cubrméte foubeífem o q ~inha aqlla 
chriltandade do Oriente da vida do 
Apofl:olq S. Thome,& fe era verda-
de q o [eu corpo jazia naqudlas par. 
tes:& outro tanto mandou e!Rey dó 
João feu filho defpois que reinou. E 
porq a tras prometemos de d:ir razão 
das coufas éj eíl:a chriíl:andade tinha 

· ddle Aponolo fonro>padroeiro' nof-
fo n:Jqllas partes da India,como Sátia 
go Je da chrifbmdade de17·ef panha: 
a i o queremos fazer,por dó Duarte 
ae Menefes fc:r o primeiro q ni.lfo fez 
adiligécia cq veremos. Pofl:o ~Nuno 
d'Acunha o anno de quinhenros& 
trima & tres, fendo gouernador da 
India,por cóprir o m;idado d'elR~y: 
mandcu tirar húa inquirição em Pa-
leacate per Migud Ferreira,q lá cfta-
ua por capitão. A qual elle rir_ou per 
hús aponramétos q lhe dRey de cá 
mandou ,em q 1a c:fcritta a vida de S. 
Thome,f~gundo a tem à Igreja Ro~ 

· m~ na : pera ver fe a e hriíl:andade da~ 
qudlas partes tinha algúa cõueniéci: 
cõ ella. E primeiro éf vcnhanos ao q 
eíl:a gente diíl:o tem,diremos o. q os 
no!Ios, ante de dõ Duane mandar a 
iffo,tinhão per íi Cabido: & o maesq 
perelle & N·uno d'Acunba fe foube: 
& de íi direµios o que os deíl:a d1ri-
. · itandade 
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frand::ide càntão,de algúas coufas do dra &-cal,& tijolô:o qüaI tinha a fei.1 
Aooíl:olo. A primeira noticia gue os ção das noífas na lituação, com eíl:a 
n~ffo~ reuerão de fua fepulrnra, foi o capdla pera o Oriente, & fobre ella 
;inno de-quinhentos & dezaíette)per hú corucheo.E aísi per elle,como per 
Diogo Fernandez & Baíl:ião Fer,na1i~ muitas partes per d~ntro & p~r fó~a 
dez, com outros Portuguefes que do templo, tudo erao cruzes, da fet":" 
vinhão de Malaca : & com elI~s çáo que faõ as dos comendadores dà 
hum Armenio per nome Coje Ef- ordem de Au1s cm Pormgal. E ali a ... 
-cander,& outros feus companheiros charão hum Mouro homem defef.-' 
tambem Armenios. O qual Arme..: fenta annos, CJUC auia poücôs diás q 
nio c;omo j~ eíl:euera na cidade Pa- cegara, & ( fcgundo contou ) viera: · 
leacare, que he na prouincia Choro-: ali cacomédarfe ao Apoíl:olo,& co .. 
1nandel, do Reyno Bifnagá na vol- brara a viíl:a que tinha perdida: & q 
ta do cabo Comorij,indo pera Ben- feu pae, & feu auó fendo Gentios,ti"'" 
galla: & tmha noticia do lu~ar on~· nháo cuidad.o de alumiar ~quella ca~ 
de dizião eíl:ar o corpo de fao Tbo.. fa, & dle auta dez annos que fe fe~ 
me, chegando ao porto Paleacate zera Momo, dando a entender que 

· com tempo contrario a foa viagem, vinha da 1linbagem d?s Chriíl:áos,q 
& faidos e~ terra dííTe eíl:e Armenio cm outro tempo ali ouuera. E per..; 
aos noífos, fequeriáo ir ao lugar 011- gumandolhc: os rio{fos ·que qoticiéi 
de diziáo jazer o corpo de faõ Tho- · tinha do Santo & dàqudla <;afa, dif ...:· 
me, que os leuaria lá, com gue elles fc que a cafa diziáo for feita per a.J 
muito folgarão. Chegados ao lugar quelle Santo homem, que· ali prêJ 
onde os leuou o Armenio, acharão gára a f~ dos Chriíl:ãos,& füa frpul_i 
hú grande fitiO,q occupaua muito ef- tura era fama dhr ali, naquella que: 
paço de rerra,tudo edíficios,a mayor fempre e_íl:euera em pê por reueren-
parte delles arruinados: & entre dles eia foa. E o macs do corpo da Igre-· 
algús pyrames,torres,colúnas,& ou- ja fora ddl:ruido; & tambem dízião 
eras peças també laoradas de folbagé> dlarem ali fepultadds dous díf'cipu--' 
figuras bumanas,alimar:ias & aues:tu los do Santo & o Rey que elle con- ' 
do tão futil & petfeito,cj de pratanáo uenéra á fê de Chtiíl:o; & diíl:o náõ 
fe podia fazer nielbor obra, fendo a fabi~ maes.Partidos eíks noffos perà 
mayor parte de pedra negra & mui a hídia, paffados dous annos vieráo 
rija pera laurar,& outra bra11ca,pard_a ali ter Antonio Lobo Falcão, João 
& de mitras cores, em q moíl:raua à Falcáo, & João Moreno,que també 
fumpmoíidad~ da.pôuoaçáo q ali fo- andarão védo aquella Igreja: & fou-
ra. Em meyo das quaes antigualhas, berão que auia pouco tempo q fora 
dl:aua hú téplo també mui mal trai:- ali enterrado hum homé fidalg0 de 
tado,fômeote tinha húa pequena ca- naçáo:Vngaro chamado Iorge,q par..: 
pdla cm P~A era deab~.b?_dade pe·- tira d6 fua t~rra com defejo de .vir a 
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éíl:a cafa do Apof.l:olo·. E no armo de. 
. · quinbeD~Os & vintedo.us: dó Duarr 

.rte de Menefes per dhs noticias pre-

. ced~ntés, & pelo ma11dado,_d' d Rey 
. :~lho ~nçomédaua, tnádou Manuel 
de Frias por capitão daqlla cofia de 
,Çhoromandel,& có elle hun~ cleri-
go per nome Aluaro Péreado, para 
concertarem dl.a cafa, & a ordenar 
pera nella celebrar o culto diuino. 
E.como ·o demonio nas coufas dq 
iouuor de Deos fempre dá defoios 
para [e nã·o porém em obra, Cobre o 
fazer della ie v1ierão· a defconcertar, 
<]UC Aluaro Pent.eado _,fe veyo para 
çíl:e Reyno: & todauia d·aquella vez 
Manuel de Frias leixou na cafa hum 
.Pero Fcma11dez clerigo homem de 
idade & boa vida, 'para capellão da, 
caía, até que dom Duarte proudfe. 
O qual no anno feguinte tornon a 
inandar o mefmo"·Manuel de Frias: 
& ~om elle lium facerdote chama-
do Antonio Gtl , pera prouédor da 
obra, & Vicente Fernádez pedreiro, . 
& dinheiro ne~dfario pera reformar · 
o que eftaua caidcr.da capella . E de 
íi fariãu o maes como foífe fauore-
cida da gése da terra: porque fegun-
do o gentio he ciofo, vendo come-

' ~ar mayor obra,parecerlhe1a que fa_ 
• zião algúa fortaleza . E com~çando 

a cauar em hum_ cunhal da capella 
onde o coruc beo fe affirmaua pera 
fazer hum alicece , & reformar húa 
parede delle, por efiar mui p~rigofa 
pera cair:aos cinco palmos for ão dar 
com húa fepultura , &. na. pedra que 
era cu berra dclla, na face de baixo: 
a~harã~ ~1§as !~~!as~~ língua ~ade: 

gá,que he a da rerra. As qnaes dizi~o 
que n_o ~empo que o Apoílolo fun-
dara aqudla Igreja: o R.ey da .cidade 
Meliapor lhe dera os direitos das 
mercadorias que a ella vie.ífem por 
mar, que er.a de dez hum: encomé. 
dando a feus fucceflores q lhos não 
tiraffen1 . E indo mac:s a ·baixo,deráo 

. com a olfada de hum homem : & 
per a fama que auia na géte da terra, 
aquelle era o corpo do Rey que o 
Apoílolo conuerteo á f~ de Chriíl:o. 
Manuel de Frias porque;: lhe conui. 
riha tornarfe ao porto . de· Paleacate,, 
que era dali fette leguoas , foife, & 
ficou o padre Antonio Gil, com o 
outro Pero Fernandez , que d:a ca-
pelláo;fazendo na obra. E porque 
con'uinh:i ir maes a diante com oª"' 

• 1 

liécce, farão dàr com outra capel!i. 
11ha, onde era fama entre a gente da 
terra q efiaua o corpo do Apofiolo: ' 
pera abrir a qual coua , por não fer 
per mão de gétios q traziáo a cauar, 
chamou Antooio Gil a Diogo Fer-
nandez, que foi o primeiro que ali 
veyo,& aíli hum B~as piaz:os q·uaes 
fe fezeráo· ali.moradores. Mas elles 
não qoiferáo poermãõ na obra, di. 
zendo éj não fe acbauão dignos até 
fe confeffarem ~ tomarem a. cõmu-
nháo,.como fezerão. E def pois com 
muita deuação forão cauando em 
húa coua de quatro paredes de tijolo 
& cal mui bem guarnecidas, que tew 
ria de altura até quinze palmos : & 
ia até baixo em laílros de m:s em 
tres palmos húa de terra folta,& ou-
tra de tijolo, & · o derradeiro foi de 
;irgamaffa, que á for~a de picão não · 

· podiáo 
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podiáà romper. De baixo d: gual . rregou. Paíl"adosdous àrin'os, foi d~-· 
deráo em duas pedras grandes ~C] efla. H:e Reyn.o o padre Aluaro Penteado 
uão fobre outras a maneira de túba, com prouifaõ pera r.cr cargo daquel-' 
rudo cheo de arta & cal, & o.ffada la cafa: o qual rneteo dta ô.ffada ern· 
de corpo de homem : &. o ferro de hum caixão de pao,& defpois encer-
búa,lança & hum pequeno de pao rou dentro no altar, em parte que 
metido no aluado delle, & ma~s hú ninguem fabia parte dellcs,fenáo el-' 
pedaço de pao com hum conto de le ~ hum Rodrigo Alüarez : q def ... ' 
ferro,que parecia Cernir de bordão. E pois em tempo de Nuüo d'Ac;:unba,1 

aos pés deíl:e_ corpo eflaua hum vafo quando mandou tirar inquirição per 
de bJrro, que leuaria hum alqueire: Miguel Ferreira (corno diílemos)deu 
todo cbeo de terra fem maes outra teíl:imunho do que diíl:o fabia, fen,..' 
coufa. E per opinião cõµrnm da gé- do já cá no Reyno Aluara Pentea~ 

.te & ferro da laoça,pareceo fer aqueL ~o. No qual.tempo ali eíl:aua hmn • 
}e corpo do ApoHolo: porque alem Frances, & àlgús .Chrifiáos da rerra1 . 

delta oífoda fer alua, o que não era a & per elles & per Gentios & Mou-
do Rcy ,& outra que def pois acharão ros antigos vieráo a teíl:ímunbar o · 
de hum difcipulo feu,que tinbão cor que tinbão ouuido a homés mui an~ 
de rerra,pelo que a geme contaua de tigos das coufas de faõ Thome. Di-
como elle fora morro com. húa lan. zend9 que aueria maes de nül & 
ça,creráo fer aquelle o corp9 de faó . quin bentos annos que ali viera ter 
Thome. Antonio Gil achado o que aquelle Santo, dtando aquella cida-
ranto defejaua, mãdou logo chamar de afruinada em pê, em cama prof,.. 
Manuel de Frias: notificandolbe que , peridade, que por foa fcrmofura lhe 
não auião de bolir maes cô aquella. chamauáo lv1eliapor, gue he nome 

1 d(fada Jt.é elle não vir: pedin.dolbe que tem os paubes) por fer a maes-
1 que tr~uxdfo ::dgum cofre onde are- fermoía das ·aues. Por{.1ue alem da. 
colbdlem;o qu.e elle fez com muita (ua comarca fer mui ferril & abafl:a-
diligencia: trazendo dous cofrcs,hq da de rodas a.s coufas, por razão .d.o-
da China guarnecido de prata, em commercio, concorrião ali todas 
que foi metida a offada do Apoíl:o" nações afsi do Oriente como do 

1 
lo, & no outro as duas do fcu difci- Ponenre : cadahúa das quaes nações 
pulo, & a do Rey. E feita húa folen- por fer mui frequentada delles, ti-
ne proci(faó de todolos noffos, q ali nbão muitos tet:nplos de foa adora-
vierão com Manuel de ~t)as, farão ção. E dizem auer nella tres mil & 
poíl:os no alrar até fe ordenar algum trezentos templos, de éj aindá fe mo-
lugar onde os encerraffem: & acha- fhauão Coas rninas laura<las, como 
ue dos cofres leuon Manud de Frias, (e vião, de obra ráo ÍUtil,que de prata 
que fe partio pera a India com eH:a {e não podia maes fazer. A qual Ci~ · 
noua a ~om Duarte, a quem as en- dade naquelle tempo eíl:aua do nHt; 

1 - - · ·- - - - - íeis 



7)a q-'erceir a 'De cada 
', [eis ;;\·aos medidá de caminho na-
. qneflas partes, q farão doze; leguoas 

das n9ífas, & o mar per tanto cem,:-
po comeo até dhir daguella cafa bu 
·tiro de pedra. E '-ltle ef1e Santo diífe-
ra que quando o mar cbegaffe a fua 

- caía, gemes da parte do Ponente, q 
profeffi1riáo a fê · do Deos que elle 
prêgaua: viríão ali honrar o rneímo 
·Deos em feus facrificios . O qual 
Sane~ conuertéi·a o Rey daquella ci-
dade a honrar dl:t: Íeu Deos , & fe 
fezera Chrifl:áo com roda foa fomi-

• lia: & iíl:<? fora po; duas grandes 
coufas, que fez de muita admiração. 
A primeira foi que acertou de vír á 
cofia do mar hum'grandifsimp pao: 
& defojando e!Rey de o tirar dn 
terra, para delle fazer húa p~::mca de 
obra em hús feus paços , ajuntou 
muita gente,aré yir granqe numero 
de elefantes, & núca o pode mouer 
do lugar onde efiaoa. E vendo o 
Santo o que era paffado , pedio ao 
Rey que lho deífe, & permittiífe q · 
no lugar onde o elle leoaffe > feze[e 
com elle hum templo pera o Deos 
que dle pr~gaua: o que lbe elRey 
concedeo em modo de zombaria, 
por au_er iíl:o por impofSi.uel: , mas o 
Santo defacado httm cord~o , com 
que fe cingia, o atou em hum efga-
lho do páo :. & fazendo o final da 
Cruz, o leuou a rojões até aquelle 
lugar, onde fez a cafa -: E a fegunda 
coufa, que confirmou de rodo foa 
fantidade, foi que hum Brammane, 
que era facerdote mayor d'elRey,de 
enueja ~as obras que o Santo fazia, 
tnatou h~tn proprio filho_ feu , & 

foi fazer queixume a elRey q 'fho. 
me lho matara,por lhe querer gran-
de mal; & per eíl:e modo 1 he or<le-
naria que o matalfem . Chatnado o 
Santo diante d' ~lRey ,& inclinando. 
fo contra elle, como fe fora culpado 

. ni!To, veyo o cafo a tan~o, que dirre 
o Apoíl:olo que trouxeífem o mo. 
ço morto, & que elle diria quem 0 

matara: & afsi [e fez. O qual pergú. 
tado ciue da pane de Deos, que elle 
prêgau~, di!feffe quem o matara: 
ref pondeo que fcm pae com odio q 
tipba a cpe Apofiolo de Chriíl:o 
Dros-verdadeiro. A qual coufa fez · 
tão grande admiraçáó, que elRey [e 
conuerteo, & com elle fe bautizou 
muita gente: ~o Bramrnane que 
ifio fez, foi perelRey dali degreda. 

_ do. Nefia inguirição, q Nuno d'k 
cunha mandou tirar parricularmen~ 

• ! 

te, tambem teftimunhou hum bif. 
po Arme11io : o qual jurou per fuas 
ordés que auia vinte annos que era 
vindo áquella terra, & que andaua 
vilitando per dentro d_a terra firme 
algúa gente da Chníl:aã do Apofio-
lo ,a qual habil:aua nas terras a baixo 
qe Coulam. E o que Cabia do fanto 
Apoíl:olo, fegnndo O' tinháo per eC 
crittura,era que quand~ os Apof\:o. 
los fe partirão pelo mundo a prêgar 
o Euangelho, juntamente partirão 
tres, S. Thome, S. Barrholomeu, & 
S. Iudas Thadeu: os ,quaes vieráo ter 
a Babylonia, &.ali fe aparcaráo,S.Iu-
das pera búa terra cótra o Norte A(~ 
cbamauaCabeçada def pone,0 ~1de co 
uerceo muita géte,& fez IgrejJs guc 
tudo era e.rn poder de Mouros:& S. 

fü1nbo-
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Bartholomeu fcpra : contna 1 :a ,Pedia, .c~fo. Pofl:Õ que toda a Chriíhttdà 2 . 
. oad.e ta1mbC?1 , fozera ;t).JUJ~Q 1~<l·tnto, ··de~:da India· ti11ha que ó Apofiolo 
&::jâzia {ejfoltadô . em p.ia>,i: .Iugar mQrreo aqui, & q.ue ~U~J fett efla 
àrnm~do l?aur>m; efn hú;líl.í1 tndíl:ei,.- 1c~fa: ao .te.ropo<·que 116s ~t;~tatnos 
tt::5hk · fradcts· A.r:rnenios ;nqtle _; he · ~ na lndià; ma~s gente deíl:a ·chtiilaâ 
traucs: d~; .cidaclçl Tabr~;. ; &; que~ :-Viuià no M:d~bar na terra. d~ Cran.\,,, 
IJ\pofrolo · fáa:·/fhomb .·-,einb~r:cara ' gan~r, & ·onde chamáo .1Dian1per 
tnacilfaê:te Bafçora· .fittJ,àqtl! .j1uJ1todo vizinhasaCochij '.;qL1(: ,Ç~ _Paleaca
rió Eofrates i: ~& nauegat:a pelo.mar te, ai'nda que-Já efiaga P.Go(ip.odé S ... 1 

.parfeo, fora : átl l11a Socororá.·; onde Thome. E a e.lufa eta por ferem os 
·p~f gára o ~u~ng~lh?.: ~J~:itcis i:1º!""' Cbriíl:áos de 1-á la~çados p~t ~úctn!.;. 
tós Cbrifraos , dah1 · f~i: a~ Ind1a ª -=" ao tempo gue a c1dadi M~ltapor fo 
quêlla cidade ·1Melidl poli_ ~ , rque n~-. d~frru!o : ~ nefras r:_rras de Cran~ 
quelle tem:po_er<a ,~as ~a,es - n?~aúe1s ga~or & 01ampe~ erao ltl.ae~ fauo.•· 
da ~ India.- E fe1taiólh muita .C:hníl;an~ rc:~1dos por O$ mmtosChníl:aos quo 
·dade; embarcara. pera a Chit1fl·enl -nellas auia; :1nte de ferem de lá de..: 
i1 ~uios de Chijs, & foi a húá ,dqad~ :gredados. Donde quaíi como dieta 
per' nome Cambalia: ondé í c.ónuer;: c~,rnum chamJ'o a efre . fr;1hor de 
te ra muita gcmte_, & fez_ templos D1amper Rey dos Chriíl:aos, & a 
·pera honrar a·c:hrillo: &_ :[e tornou ~lRey de Cochij dos . judeus,~ ~ó 
a eíl:a mefma cidade Mehapor,onde de Cakcot dos Mouro~: por a mt11tá 
fezera aquelles dous celebrados mi- get1:te deflas tres nações 'JUe ha e.rn 
faares que a gente da . terra muito cadahmn deíl:es Reynos. E a canfa 
·Cêiebraüa do pao, & vida que dera de auer ~uifa Chrifrandade etn 
ao· filho do Brámane: & per derra- Crangat1or & Diatnper, & per ro~· 
deiro pa-deceo martyrio per dl:a ma · das aquelléls terras dó Malabar vizi . .' 

· neira .Efrando hum dia prêgando ao nbas a Coular:n l he por nellas au(t 
pouo junto de hµm tanque., que Igrejas feiras no tempo do Apofl:o-
ainda ali eíl:aua, era tão auorrecido lo 'per eíl:a maneira • A elle Reyno 
dos Bram,manes da terra, pelo cre- veyo hLHrt deites Chriíl:áos apre.11 ... 
dito que perdiáo c:m feus errore..s: q der latim: ao qual elRey dorn Íoáo 
ordenarão hum arroido p~r algús mãdou enfinar as letras fogradas,pera 
de foa opinião, na reuolra do q~al poder doutrin~r a gente per meyo 
o Santo foi apedrejado. E jazendó da lü~gua Malabar, q tinha. E prati"7" 
no ~báo quaíi morto de pedradas, cando ri1uiras vezes cõ dle pera nos 
per de.rradeiro veyo' hum __ daquelles informar das coufas do S. Apoíl:olo 
Brammanes, & com bua lança o pera eíl:e fim d.e efcr~uer, elle nos 
atraudfou: com que o. ApoH:olo fi~ Jiffe 4 em Cranganor, q ferá de Co-
cou morro de todo, & foi logo cn- cbij efpaço de cinco leguoas,dl:au~ 
rerrado per feus difcipu~os naquella húa cafa feita, & outra . cm Coulanl 

- onde · 
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'énd~~efiá a no fia feíto~ia-,' 'feítas p~r Cran·ganon~rE efie.p()r· fer homem 
·dõ(fs ~hfr:i~los do ~ApoRelo:as ·quas .yirtu©fo,tirou aquellcnyrànnia fazer 
entre ~Uts ·erào :tidás ern maes vene- 'Chri~á~s por dinhein0,E Nuno ~i' A. 
-raçáo; ~.ae ·às. otitt"1f' qu{l :efiáo -~per iuhbá·:foMrcl.0: gouer-naeil.ór, o fauore. ,. 
<<1ehtr6'tlofettã-0,~s.: qü·aes' fezerãb -os :ceo fomprce ,por a vittude que_acha-. · 
Chrif'i·á-0&:cJa· pr~pri~ .:ret~a, d~f põis·,{j ila · neJl6 : p:órque rim bem era elle 

~tnultiphcavã-0 em gl=ãnd~ numerp. tillíHf1dinacló acdrca'\ ~fa ordem do 
·Os quaés-:di{cipulos o Apoflolo lei- ífucerci~ai© ~ r& cerimoniás ·da Igrej; 
:XOU ali !peta 1êfte effeito,indo de pa·f- ·co noífq coíl:ume1 Ro.m.ano. Con. 
fagem ·pera Choromandel : & a1i1'- tounqs"n:iares ·eíl:c.Chrifl:ão que na 

· ,,bos jazem nellas enterrados,· o' de cafa. de~G:ciulam, q~e' fora ·feita ·per· 
'Cranganor de baixo·âe húa torre ,que outro .· lhfdpul!'J · do . Apoíl:o'lo faõ 
os no!fos fezeráo na fortaleza que Tbom~, dhua · húa~ fepultura da·Si-
ora ali dtá:E porque o parriarcha d~ bylla que chamauáo~.Indica, . & que 
·;f\rmenia de tempo antigo fempre dla Igtija fora hum:feuuratorio. E 
mandaua viiitar dl:a chrifl:'andade do que por ~tnoeftação f !Ja·denuncian-
Mala~ar, por o numero grande qu!= do o aafcimento de Chriíl:o IefU:hú 
aqui auia della : tinliáo maes noticia R.ey da ilha Ceilam· chamado Piri. 
das coufas de Cbriíl:o,que os ou~ros. mal,fora em húa n,ao ácoíl:a de Ma[. 
E 'porém auia tanta au~íricia neftes cate a fe ajuntar com dous Reys,que-
bif pos _Armenios, que vinhão a dla. foráo adorar o Senhór a Bethleem, 
vi,!itação rnaes por cobiça, que por & elle fora o terceiro : o qual aro-
feruir a D ... eos, cá atê por fozer a gen- go della Sibylla. lhe trouxera a ima-
te cbriíl:aa, leuauáo dinheiro. E por getn de no!Ia Senhora pintada em 
a gente fer pobre, poucos tinhão a- hum recauolo,queeíl:aua metido em . 
guoa de bautiCmo : & não queriáo · foa propria ÍeP.ultura. Da viagem 
ordenar algum pera facerdote fe m dos l1uaes Reys, & onde habitauão 
grande copia delle > & ainda mu.i . os dous,etn cuja companhia elle foi, 
poucos habilitauáo pera rezar as ho· ~fcreuemos em noífa Geographia: 
ras na Igreja, o qual rezar era na lin- quando tratramos das cidades Na-

, gua Chaldea. E ame que n8s emraÍ- zua,& Balla,que eíl:âo <letras das co-
fe.mos na. India poucos annos> o pa- fias da ferrania,9 correm per a cofia 
tnarcha Armenio mandara quatro de.Mafcate,á qual proumcia os Mou 

1 

bi[pos, pera fe repartirem pela terra ros chamáo Y man. Iíl:o baíl:e quá-
por a chrifl:andade fer muità,_ de que to á noticia das coufas do bemauea-
logo em chegando falecerão dous: turado Apoíl:olo faõ Thome,patráo 
os quaes. repartirão a terra em duas noífo ·nas partes da India : m,as quá-
.comarcas, ao maes moço coube de to á Chrifl:andade da terra,he gente 
Coulam. pera baixo contra o cabo a mavor onzeneira & de maes falfi~ 
f:o.mor.ij,& o ma~s vdbo retidia em dades

1 

em pefos d m~diôas, & em 
. - -- - . · · -, todo 
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~~odoerigano de comprar & vender pouoaçáo (Q~ cafas de'pedra & cal,1 

Jde rodo o Malabar,& niífo não dão ao modo ~a Hefpanha, a que cha-. 
p vantagem .~~~ Indi0s delle. Parece n:_aráo São J:home ; com _que fie~ 
<SJue o demo1110 na terra m~es frac.a hua nobre cidade , Coloma & ha~ 
· Jde feu 1patrimenio, nc:fl:as trabalha bu:açáo de muitos 'Pqrrriguefes. ~ 
por dle'rcar com fuas maldades & fcmos e(creuer todas eflas çoufas, 
malicüzs: pera que . quando produ- poíl:o que muitas [e fezeráo defpo'is 
hre~ ~ruito, lhe refpondáo a. mil do tempo· do gouernador Dotn 
~or huni. Defpois pdo tempo to- . Duarte de Meneies: porque como 
das efl:as cafas de faõ Thome, prin- · elle foi o primeiro autor que. abri o 
cipalmente no que Nuno d' Acunha os funda~entos deíl:e fanro templo 
gouern.ou,foráp cre(cendo em maes' do Apoíl:olo, foi coufa jaíl:a no fcu · 
policia Chriíl:aá: & (como. ja diíie- tempo recontarmos o que delle & 
mos em outra parte) os mor,dores de fuas obras remos fabido , fegunl"" 
Portug1:1efes q forão viucr a Palea- do anda na memQri• daquella_ b~r-: 
cate, por memoria defl:e bemauen- bara gente. ' 
,turado Apoíl:olo fezerão húa grande 
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~-EIVRO oc~TA vo~ 
DATERC.EIR.A .DECADADA . . . 

ASIA DE IOÃO DE BARRO s·: DOS FEITOS Q_yE 
. os Po'rtuguefes fezeráo no ·de[cobrimento, & conquiíl:a dos 1:nares 

& terras do Oriente: e~ que [e cont~em parte das coufas, 
· que _fe fezeráo -em quanto gouernou dom 

·Duarte de Me-
.. nefes. ' 

f Ct!ipitulo 1. Em que fe defcreue par-te da ilha C,ama.tra, (5' os 
Reyn~s que ti~ha por rviz..inhos noJ[a fo~t afez. a P a~ern, onde dom 

' Andre H enrtquez. eflaua por capttao: f5 as dijferenç as que 
entre ôs Reys f;,arbaros delles buue, donde procedeo leixar dom 
.A ndre '! f ort afez.. a. . · 

, -~'}!...,;;:•~·.;.:;e.~ D E S C O B R IM EN- rã burras fortalezas que entre efü:s· 
f'~Z ~ to,conquiíl:a,8' commçr- doos extremos leixamos,como a hi-
E~J~· cio deíl:e Oriente de qlile íl:oria o relata, por· caios & coufas 

· cfcrcuemos,a que chama- çomo veremos nefl:a de Pacern, de 
mos Afia, a(si eHão eíl:as tres coufas que queremos .efcreuer. E porque 
ttaaadas entrG fi, & 110S auemos na tamanha difiancia de lllares que na. 
obra & vfo ddlas, que qua!i as faze-· uegamos, & fortalezas q polTuimos 
mos correllatiuás, & ref pondem_es & Cofiemos, fe ~m hum mefmo ré-
húas das outras: de maneira qüe per po q oscafos nelles aquecidos qui-
c:íl:e modo hà feífenta annos que as feiremos ajuntar em curfo de. b1íl:o-
conferuamos,fendo ráo remotas em rià,feria dl:e curío de diuerfos rerné" 
fogar,como faõ as fortalezas que na- dos, (por fe náo enxergar eíl:e defej. 
quellc Oriente temos.Porque come- to): faremos dous curfos de hiíl:oria, 

· ~ando da·fortáleza de Sofalla,que he . porque afsi ferá melhor ~etida da mc-
a primeira quanto a nós,& maes oc- moria dos lentes. Da fortaleza de 

-cidental,&_acabando na de Maluco, ~ofalla até a enfeada de Bengalla, fe-
que eíl:â ao Oriente (de doze que te- rá bum curfo, enfian'do todolos fei. 
mos naquellas p~'rtes .ao· tempo que . tos deíl:a d1íl:ancia nelle : & da ilha 
compunh~ eíl:a efcrittura), auerá ne- - C,amatra até ' fortaleza de Maluco, 
fia àiíl:ancia, fegundo a nauegaçáo faremos em outro, _ajuntando eíle 
dos mar.eames, pouco maes ou==ínÇ- oriental ao da India, por caufa do 
.nos mil & quacrocen~as leguoas áfó- gouernador daguellas partes fempre 

· ne!Ia 
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nella a[siíl:ir, dõcle todo los feitos de-
pendem; conio de fua cabeça. Eco'.: 
mo a fortaleza de Pacem íimada na 
ilha C amarra ndle anno de quin hé 

. ) I 

ws & vin~e dous , efiaua ein pe: & 
nefia repar'tiç~o de curfo de bifloria 
be p principio da parte oriental, co-
meçamos eíl:e oél:auo liuro nella,; 
ef creuendo o que os noff os paífaráo 
defpois de Iorge d' Alboquerque á 
leixar entregue a Antonio de Miran-
da d'-Azeoedo ( como a tras efcreue-
mos ) , & de íi iremos a diante até o 
fim do outro extremo. Porem por-
q efta fortaleza de l?acem, foi. a pri-
111eira q atê boje temos leix:.i.da con-
tra noí1a vontade, pGr os combates 
que os da terra no.s deráo : ferá ne-
ceffario primeiro maes- particula(-
n'\ente do_ que: temos . feito, trattar 
dos. Reys & fenhores, que tinha por 
viainbos: &afsi as diffcreóças que 
emre ell.es ouue, por cujo rdpeito a 
ri~ leixamos:& amizade que tinha-
mes com rodo.s, fe. conuerteo em 
odio-de hum fó.Q qual ao prefente . 
he fejro (enbor 'de tpdos aquelles 
e:ftados, & uáo poderofo com noífo 
d-am~o, que com fuas_ armadd.s co-
mete .ª noífa cidade Malaca , como 
veremos em feu lugar:ranta mudan-
ça tet.n os eftados,que de hum feruo 
cforauo, fe faz bum Rey poderofo, 
comofe dte fez .i i-ioí{a· cuíl:a. Na 
parte maes oG:cidéral & ~marítima da 
ilha C,amatra , efião dres 1~eynos, 
Daya,Açh~,Lábrij,Biar,Pirida, Lide, 
Prida, Pacem, Bata, & Darnm : na 
cofia das quaes poderá 'auer pouco 
ma~s 9~ menos cem leguoas. E per 

dentro do ferrão vã·~ vizinhar êom 
o gentio da terra, que,não fôinente 
he bruto & faluage, mas crud & 
guerreiro: algum do gual afsi cotnd 
Alifares & Bates comen carne hu~ 
mana J & efioutro pouo que habita ( 
o maritimo, fegue a feél:a de Maha ... 
med. Os principaes da ,qual gentd 
maritimà erão Parfeos, Arabios, &'· 
dé ~1onros do Reyno Guzarate, da 
India & Bengalla: que por caufa dô 
com mercio vierão aqoelles portos. 
E vifia a defpofiçá.o da terra & fui 
groífora, & o gentio fem lei, & in.:. 
clinado a receberfua feél:a, có efb 
inclinação & a~aricia das coufas que 
lhe os Mouros dauão, & cafaméros 
com as da terra, que he hu tn vincu-
lo_ com que ePes a tão o áni.mo dosi 
naturaes, honrando~he as filhas em 
feu modo de e!!.ado : c011uerteráõ. 
muito gentio, & maes feíerão[e [e .. : 
nhores da terra, i.ntitula1.J1dofe pelt)~ 
tempo. en1· tjianre d~.fie -nome Ker:~ 
Porem ao tempO'que n6s·e1ítramrnr 
na India, fôrpenre o d~ Pacem & ÓJ 
de Pedir fe intitulauáo per e{l:e no.::.) 
me Saltão, que acer~a dos' Ara.bioS' 
quer dizer Rey : os quaes guandõ:: 
Diogo Lopez'de Sequeira "1afcobr.io~ 
Malaca, & defpois quando-Affonfó; 
d' Alboquerque a foi tomãt; amb4s;1 
acharão neítes R:eys 0 ~gafoilíl1ado :&1 
offertas,que de fmrs peífoás & dtâd.ó 
feieráo, como a trçis tfcréuêlmus; Â·· 
maes.comú opinião da_qtt&.H_ãs p~ró 
tes, fegondo a relaç~~ géral que J~~ 
fizemos dagueHa tlba' 'C,_a.màtra~ 'd":. 
Reyno Pedir;foi -o mày-ot !~ mâts·· 
c.elebrado de -todos~ ~m· tililto, qn~i 
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<])a 'Terceira CJ)ecada 

.21gús defl:es ~~eiêima nomeomcs, qne tem elle ~1ue g•1íl:ar· hum anno, 
~rão [e1Js vaílallos, & ·defpois per trattanqofo tao honradamente, que 
varias caíos que o. tempo traz, [e ' defpois de gaflado p preço, o mef-
fezerão liures :ddle. E quando nós mo fenhor os tratt~ da maneira que 
tomJmos a cidade Màlaca, ainda o o dles fazião: & ainda os cafaõ co1n 
feühor de Dáya & Achem eráo e[~ parentas & filhas·foas, quando dlcs 
crauos deíl:e R~y de ~edir: & regiáo . tem qualidades pera iíl'o, principal-
por elle, fe,ndo porém já cafados :ó .mente de ~eldade 1& cauallaria. As 
çl'uas fobrinhas fuas . E porque nao quaes qualidades achando dRey de 
feja dhanho nas orelhas dealguem, Pedir ndl:es dous [eus efcrauos, que 
eícrauos virem a e fie dhdo , quere- diffcrnos: cafou, com duas fobrinhas 
mos dar razão do vfo daquellas par filhas de leu irmão, & a hum deu as 
tes: poíl:o que tenhamos grande exé t~rras de Daya, & a outro as de A-
,plo nas leis . dos Roman0s, q per- e hem. Porém tinha dle modo com , 
1n1trião qúe hum homem liureJpaf- elles: quando auia neccísid~de de feu 
fando de ida~e de vinte annos , [e feruiço, vinhão a elle, & tornados a 
podia véder , pera participar do pre, foa cafa, leixauãolhe feus filhos : de 

' S:º per que fe vendii E não fômente · mar~eira que v.inbá() dles herdar o 
os que fe faziáo feru9s per dle mo- que feus pães tinbão per proprios 
do, mas os g1nhados per titu'lo de feruiços de fua peíloa, f}Ísi na paz 
guerras, oµ auidos per qualquer o~- . como na guerra . E aconteceo que 
tra lei ciuil: muitas vezes erão ado- :mdãdo em cala d'dRey dous filhos 
pt'ados per filhos, & liures per tdl:a- , do fç:nhor· de Achem, o mayor dos 
1nento, & per outro modo de liber- quaes· auia no,me Raja Abraemo, 6' 
dade., cõ que dcf pois vierão a gran- o fegundo Raja 1:-tla,os quaes tinháo 
cks dignidades.Afs1 naquellas_ partes bem merecido per ferniço o que fcu 
da lndia, gêr'l_lmente pae & mae pae tinha: a requirimemo delle, por 
vendem os filhos,& ás vezes hc per fer já mui velho, elRey ouue por bé. · 
tão pouco preço,~comq he húa tan- dar aéjlle eíl:ado de Aché ao mayor. 
ga, que val da noífa moeda tres vin- Poíl:o elle Rája Abraemo em poffe 
téis: hu1n dos .C)uaes comprados per delle, quiz excc.utar o que trazia no 
efl:e preço de nação Guzarnte, eu já peito auia rempo: qoe era vingarie 
tiue em minha cafa v<;:ndido per fua do frnbor de Daya , por razáQ de 
1náem. Outros já ~m idade de bo-- húas differenças febre pontos de: hõ-
mem_, porparticipardo·preço fe vé- ra,que reuàão andando ambos cm , 
de.m, muitos dos quacs em (eu mo- cafa. d' clRey de Pedir.E como c:lRey 
qo faõ dos nobres da terra: & faõ os fouoreceo maes ao outro , que a elk 
fenhores tão gloriofos.d_e ter efcrauõs Raja .Abraemo, ficou lhe daqpi náo' 
i)Obres,que dão per dles P1 ui to pre- fômente defejo de vingarfe delle,mas 
~o. O qual pre~o he ás vezes tanto,_ ~linda odio ~?lltra .dRey:a qual vin-
"·· ..; ·. ; / 
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'. oanca começou tom3r,entr.andolbe- prefente ao c~pitâo de Malaca : mas 

pda' rerra,por ferem vizinhos. E pe- elle náo lhos quiz dar J & os deu â 
ró elRev ma o dou amoeíl:ar diíio a elRey de ,Pace1n , corno diífemosô 
elle Raj~ Abraem, & mádou algúas A qual coufa elRey fentio em _tai1ta 
ajudas ao outro de Daya: teuc elle maneiraj que ajuntando a iíl:o a de,:-
pouca coura com tudo. A eíl:e efcan fobedkncia de fazer guerra a elR.ey 
dalo que elRey lhe teu~, fuccederão. de Daya, & a prender feu pae por as 

. outros auidos por noíla caufa, que amoefiações que lhe faúa:lhc man-
" eHe maes fentio: dõde Abraem qef- dar per mar & terra fazer a gaerra. 
cuberrarnenre lhe leuamou a obe- Ndle meyo tempo fuccedeo ir li 

1 die1.1cia. E aindri porq1Je feu pae já ter búa nao no!Ia com mercadoria:· 
. . rnui velbo o quiz reprender,trazen- a qual anda11do em calmaria, ma11... 1 

1 dolbe á memoriJ fer efcrauo d~cl- dou eHe Abraemo fuas la.ncbáras a 
1 Rey, do qual tinha recebido tanta ella,& a tomarão mata11do feis J'>or ... 

honra, como ellc fabia, & a maes frr tugudes que nella i'áo. füefpois foi 
feu tio, contra o qual não deuía de ·' ttr Iórge de. Brito áéjlle porto . deíl:e 
leuanrar olhos: elle Raja Abraem o fenhor de Achc:rn : onde o matarão 
mandoa prender em ferros em húa polà ma_neira. que a tras efcreuemos. , 
·gayolb; onde morreo: & o efcan- Cõ a,qual ~ittoria .elle Raja Abrae; 
dalo que e!Rey por noíia caufa teue mo ficou tao foberbo, & abafiadó 
delle, foi e.íl:e. A trás contamos co- de a~telbaria,& maniçóes de guerra: 
mo n:iqoella parte de Achem [e per- q n~o fômente Íe-defendia d'elRey 
deo Gafpar d' Acoíl:a irmão de Af- {eu íenhor, mas ainda lhe f,azía quá-
fonfo Lopez d' Acofta capitão de to danno. pod,ia. Finalmente tanto o -
Malaca, & os que efcaparáo foráo fauoreceo a fortuna neíl:a emprefai 
caniuos pelas lãcháras d~íl:e fenhor . que ·tomou de fe querer fazer Rey de 
de Achem~ GS quaes forão refgata- todos aquelles eíl:ados: que em me ... 
dos a reqnirimento d'elRey cle Pacé, / nos de tres annos, per artes de guer-
per m~yo de Nina Cunapam , Xa- ra & traições, que aos proprios na ... 
b.amdar do mefmo Rey de Pacem. turaes cometerão contra feus feoho-
Eíl:es cattiuos quando farão roma. res: os ouue a feu poder. Até fazer 
dos, já Raja Abraem tinha paífado fogir elRey de Pedir feu fenhor pera \ 
com elRey de Pedir o q1,1e a cim·a a no!fa fortaleza de Pacem , eíl:ando 
diffemos: & por elle Rey fer muito já nella dom Andre Henriqucz~ 
11offo amigo, & deíejar per merims de que fe caufou a perdição 
de ,boas obras ternos obrigados pera della, como veremos ne-
a\gum tempo de fua necefsidade, fie feguinte c~-
mandoü pedir eíl:es cattiuos a Raja pimlo. 
Abraemo,como a bum feu efcrauo. 
Com fundamento de os mandar de· 
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· ;g- (o mo dÕ A ndre · .ffenr'iqt;te_z 
. por ajudar a e!Rey de Pedir 

· noj{o amig(J ~que ]e r ecolheo á 
ncifa fu,rtaleZJa, em que efle 
ejf aua·: ttJf!,ndou corn 1 e!le feu 
irmáod01n M;muel Henri:-
qF-uz_,que 1norreo r?ttqu~lla ida 
per húa tr.úção que os· lVfúU--: 
ros tinhão ()rdenado:(5 o me[ 
mo Rey e[ctrpou. E do q pajfou 
Domingos·de Seixas co1n hús 

' aleuantados P()rtugu~fes on-
de foi prefa f5 cattiuo. 

l ' • .· 
(, " ' 

: -~~ Om Andre Henriquez 
- ~ filho de dom Henrique . 

.'Q • Hériquez fcnhor da viUa 
·das Alcaçouas, foí na ar-

mada de dotn Duarte de Menefes, 
prouido porelRey dom Manuel de. 
fia fortalez~ de Pacem: ao qual d_õ 
Andre, tanto qu~ dom Duarte che-
gou á Indü1, enuiot1 a tomar poffe 
c!ella. A qual Antonío de Miranda 
d' Azeucdo lhe entregou a víntetres 
de Mayo,do anno de qojnhentos & 
vintedous~ & [e foi pera Malaca, até 
vir o tempo da monção pera fc vir 
á India. Tendo já nefie tempo que 
a entregou, recebido muitas opprcf-
foés ddle Raja Apraemo , afsi pet 
terra, ~amo com fuas lancháras per 
mar: d~ que fempre os noffos ouue-
rão vitroria. De maneira que come-

, ~a~d~ e~~ Abraemo a guer~a co'l.n-

nof co por refpcito do odio que lhe 
n6s tínhamos, por caufa do danno 
que os noífos receberão em feu por-
to ( como a tras efcreucmos) : def~ 
pois que os da noffafortalc:za fcriráQ 
& matarão mqita da foa gente, que 
qucrião fazer e11tradas em noífo clã. 
no, conuerteo a guerra em caufa de 
vingãça.Pofl:o q tudo iíl:odle fofrc- , 
ra, fe não-fora elRey de Pedir feu fe_ 

. nhorJo qual era tanto noffo amigo, 
que fe pos em üão qllerer cafar com 
hGa filha do Rey p~ífado de'Pacem, 
imporrandolbe dl:e cafaméto mui .. 
rq: [e não com condição que auia 
de fer noílo amigo. E pera iffo afsi 
fer, mandou hum {eu embaixador a 
Malaca, eíl:ando ndla por capitão 
lorge de Brito com outro embaixa-
dor do mefmo Rey de Pacem, a fa_ 
zer eíl:es cõcertos de pazes: por efl:ar 
e-fie Rcy então em odio comnofco, 
como a tras efcreue.mos. E quando 
Abraemo vio que fc ::icolhia 'elle a 
nós, & que auia muito tempo que 
era noffo amigo 1 & nos tinha obri-
gado ·com boàs obras: parec~olhe 
que com noíla ajuda víndo outça 
armada, como a de Iorge d'Albo-
querque, o poderia rdbtuir no feu 
Reyno, & elle Raja Abraemo corria 
rifco de perder o efiado & vida, co-
mo tinha por exemplo no cafo de 
Soltão Gelnal Rey de Pac'em, que 
lorge d'Alboquerque matou. Pera 
euitar eíl:e cafo, como era homem 
rnanhofo,& de grandes artificios,& 
que as maes das .vi teorias que tinha 
auido,foráo per aíl:ucias de traições:_ 

·.&por corromper com dinheiro afs1 
aos 
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aos pr·incipaes êapítáes pe Daya,co- · tes ·~e noífa amizade, & que n~iTo 
. mo ·d'elRey de Pedir feu fenhor: or- . coíl:ume era-fal,lorecer & a1udar 11of .. 
denou có eíl:es mef mos capitães & fos a·migos, &. que aquella fortalez~ 
principaes da cidade Pedir;onde ell~ de Pacem por caufa de-ajudar hu.m 
d-l:aua, que efcreue[em a e1Rey-,qoe moço.orfaõ contra hum tyrannó,fe 
eíl:aua c;m 'a cidade l?-ac,em acolhi.; fezera: p~reçeol~e coura juíl:a,& cõ-
do á noífa· fombra. A forma· da qual uenie1~te darlhe efl:a ajuda,que pedia. 
carta foi defculparemfe de acolheré Q:1anro maes que já cóuinba tanto 
Raja Abraemo détro 1ia cidade,dan- a nós;como a elRey de Pé'dir at~lhar · · 
do :alg~as fracas razões : pedindolhe ·ao poder daquelle ryranno : o qua:l 
qlle co ajuda ~os Porruguefes [e vief- ·com danno & morte dos noffos, fe ,, 
[e logo a Pedír,por quanto clles lhe tinha_feito poderofo, & que aquella 
entregariáo a cidade. Pera dfeitb do · conjunção era a mcdhor que podia 
qual~ cafo elk~s o tinhão já lançado fer pera totalmen~e o deH:r~ür; Final-
dclla, & nenhúa outra coufa-efpera~ ·mente dle dom Andre mandou per 
uão fen~o fua ajuda: por tânto que mar em ajudá cl'elRey de J.?~dir feu 
[e ,ai1reffa(Ie ame que recebeffém irmão dõ Manuel, em húa fufta & 1 

n)aes danno, por quanto os tinha algúas lácháras da terra~ cõ até c:>itéta 
cercado. O qual lançamérn elles a~1- Portugueíes & duzétos Mouros en-

r' te ddta carra·tres ou quatro dias ti- tre gente de _armas & remad?res. E a· 
nhão feito,fimulado efl:e léua1itamé- ordeHança ·q elRey deuJoi q dó !Vfa-
to : auçndo que tinbão feiro grande nuêl foílc pe~ mar qe vagar tomáµo 
erro contra feu Rey, & fofriáo hum , ,,todolos.portos por dali até Pedir, q 
feu efrrauo q os tyrannizaua. ElRey ferá obra de dez leguoas, &~elle iria 
de Pedir ao. tempo · que fe acolheo frmpre ao longo da coíl:a,dotide da-
pera Paceo.1 por fe abrigar~ tJÓ~, le- riáo viíl:a bú ao oµrro,nos portos do 
uou comfigo o fobtinho knh0r de n1ar. Seguindo elRey efia ordem cõ 
Day_a, t)lle rarnbé era per efie ryran- até mil bom.és de: pê, & quin'ze ele-
nó de[pojado do feu:& teriáo cólÚ- fa1úes de peleja, potq lá não. h~ ca-
figo até duzentos bomés,que os qui- uallos,acertou de vir hú tempo q os .. 
feráo feguir. E vendo ~lRey a carta . tirou defta ord_enança,com q a fufta1 

dos feus,& fabend9 .como Abraemo. foi ter a húa parte,& as lancháras dr. 
era lançado da cidade, falo u a do~ faa companhia forão ter,ao porco de 
Andre: pedindolhe q. por não per- P~dir,auédo dous dias g'.era chegado. 
der táó boa conjunção, o quifdie a- , Poré~ defpois q rodos farão juntos, 
· judar. per ·mar com aigúa gente , & - & elRey recebido dos feus cõ grahde _ 
dle iria com a fua, & outra gue lhe · feíl:a : aàentaráo' en~ confdho q ao · 
tambem daua de ajuda elRey de Pa- focru!nte dia ante manl1aã,afsi;os feus 
cem. De.m Andr~ mouidà dos ro~ cgmo os noífos q eíl:au~o~no mar, 
BºS deil:e Rey,per as coufas precedê- .faiffertl a dar 110 arrayal de Abi:a.emo . 
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, · pâfêce qúe·~ntr~ tãntos rnaD.s, om~e . os maes fe faluaráo .Com a tjl1al per-
~lgum ~OQ1 ~ fiel, ,queaqL!dla. ~nte d~ domAndre feooue logo.porper-
roanhaa fe .fo1 a elRey, & lhe .d1ffe: .d1do naqudla fortaleza: afs1 por lbe 
.Senhor, pondeuos em faluo, porque ficarem arf oirenr~ homés,& ella fer 
neíl:a faida· vos hão de prender, ·& de madeira já podre das chuiuas, & 
eBt:reoar a eíte vo!lo efcrauo,Cá tetn refcaldó do fol; por fer vizinha á E. o e l _,, .;iífemado' de o ·razer quem vos man- , quinocia , com cin~o gr~<{S, pouco 
dou cham.ar, & o <:aí-O paífa ddl:a - maes ou menos,em que dl:á da par. ' 
màneira, contando-lhe tudo me:uda- te <lo Norte. E o que elle maes fentia 
m 1ente.E_que lhe fazia faber que logo que tudo,era a necefsidade dos man-
.a noite que chegou f~ o não tinháo rimemos, qne já ante ddl.e défaíl:re ' 
feito, for.l porq queriáo acolher em da morte de [eu irmáo os da terra lhe 
terra os Porrngueles,ondc efperauáo come-çauão a negar: lemos da cida-
de os tomar rodos á mão,& pera ro._- de confentirem que a _gente rneuda 
mar foas embarcaçócs,per o rio a ci- da terra os trouxeffe. Sendo coíl:u-
roa efb.mã-o efcondidas muitas lan- rnada fres _vezes na fom.i.na vir com 
cháras douédor ,que auiáo de; vir fo, elles a búa feira que faúão: com que 
brç dbs tanto que lhe folie dado ÍÍ- a fortaleza fe .prouia do neceffario. 
nal. ~ndo fo d.Rey vio no perigo E temen~ofo que dh i.1ecefsidade 
cem que dh.ua, o maes ,manhofa &· d_elles os po(eífe 'em mayõr afronta, 
diílimuladaméte que pode>em dous' que peltjar çom os-imigos, em húa 
defantês pera fi & feus fobr!nhos fe nao que ali dlaua de Bengalla, qu() 
,fai'o da cidade; & posem falµo com veyo . carregar áquelle porto de Pa-
até duz~ntos homés,que o-feguirão. . c~m : mandou· hum Pormgues por 
Os noílos pelo auifo que lbe'dRey nome Hieronymo de Sorande,com 
mandou querc:ndo fair do no,a ma- cartas a Raphael P~refhello, que 
rê q era vazia,os decepou fc::m o 'po- efl:aua em chatigam_, princi.pal por-
d~rem fazer : & em· quanto ella não to de Bengalla , . pedindolbe hum -
veyo, eHeueráo por barreira das f~e~ junco c.arrega~o de mantimento po· 
chas &· zargunchos, & outras armas la necefsidade que tinha. Raphael 
_<le arrem'dlo, que os imigos de húa Pereíl:rello como ainda ali eftaua do 
parte & da outra margem do rio lhe tempo que fe efpedio· de Iorged'Al-
tirauáo, pór fer mut eíl:reito, .~em- boquerque (de que a rras fizemos 
parado de barreiras, que os defendia menção ) : mandou · a efl:e negocio 
da artdharia 8às lancbáras. E quatlc~ dos mantimemos Domingos de Sçi. 
do veyo por as foas ferem maes ledes xas efcr-iuáo da fua nao,ern hum na .. 
&. bem reuocad~s, deceráo de ci.ma: nio de bú Gafriar Ferraz da cidade do 
~ afsi .fe vingarão dos no(fos~que ~; Porro de Portugal. O qual viera ali 
c~a ah do.m Mam~el_morrocom ate . fazer foa fazeqda, & auia ele pa~ar 
!CU~ta & cmco Po~tuguefes,, porque per o porto da cidade Tenaçarij,qoe 
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he na-cofia de Malacà: onde auia - ', & vinhão a f<lzet · p~efa ddlas: mas; 
tri'Uitos mam:imenc.os,, & ali frera(fo ellas fe acolherão ante q-elles efFei.: 

.ih ü m par de nauío~ da-terra,& os le-. tua!f em fe~ propofüo. E cometerão 
tiaíle carregados á Pac.em. Poíl:o elle out~ o pior fiúto, pois caufou tantQ -
Dom1ngos de Seixas em Tenaçat-iJ,; · mal a Domingos de Sei_xas,& dezà-
& tendo cõprados mantimetitos,cõ~ fette Portugúeíes q ali dtauão cõ -el~ 
~t1C podia carre~ardo?S,..11JUÍOS q ti- . le: & o cafo foi efte. Hum Mour°' 
11ba fretado: acoreceo q andaua per, per nome Rate Cam, feruio a elRey·: 
agud b colla hú na~-~o d~. L~oífos á~ de Be11galli1 fl3üe ~nnos de g_?uerna-
prefas (como elles dizem ) '! be fere . dor ~ç: duas cidades, cadahua p<>r li;-

. coffai.ros ak:uátados da obediécia.do Naornaluco, & Chatigan1 !·nà qual 
g-0uGr11a~~r, a roubar , os Mouro:; q tempo roubo~ o q pod.e na. terra,&: 
nauegaaao.Os quaes ~leuantados [e- , a elRey : & cp fette naos carregadas· 
ri~o at~ cinco~nta 'h01nés, de éj era de muita roupa & groífa fazé~a par-
capitáohú Diogo Gago,filho P'íl:ar- ,tio d~ Çharigam.pera .tvlalaca: cotn , 
do de foáo Gago, & de. húa Mourif- fund~méco ék viuer 11aq~eHa cidacf 
ca : & dos outros eráq Balthafar Ve- amparado do noífo fauor. O qual 
lofo, Ioáo Barbudo,.Simáo de Brito . ª.Pte de che:_;ar 2 Tenaçarij, teue tão. 
fil hà baH:ardo.de Ioáo Patalim'~Ioáo · grande temporal, éj. quatro das naos -. 
Carregueiro,Ioáo Botelho,Antáô da tornarão arribar a Cbmgam donde 
Fraga : & outros q-fe c;mtécauáo de partirão,~ cõ as tres chegou a Tena- . 
andar neíl:e fadai~o, fendo os maes çarij: f~zendo fund::t mento de i:.ego-
deHes de .bom fangue . . Os quaes {e cear dali as naos arribadas,& de íi fa-
armarão emCboromâdel,& vinhão .zer foa ida a Malaca: & porq tcmeo 
já de Cbatiga1n:onde eíl:aua Rapbael ciue em quanto ali efieudfe, a gente 
Perdhd lo ,q trabalhou por os reco-.' da terra o !1Qft:.~ ro_ubar,ped,iq ao go-
lber: aft,& rirardaquélle mao officio. . uernaaor úe Tcnaçarij lhe.dea·e hil 
E ante q cbegaífem a Tenaçahj fo- pedaço de corouelo;ql!e a terta fazí"' 
bre paixões q .Balthafar Velofo ouue em a volta do rio, pera fe fortalece~ 
·coo cap1t~o Diogo . Gago, ja~endo ali. Dada a ·~e~ra, & cortada de ma..; · 
c::lle dormindo no regaço de húa ÍUa' . neira que fieau,a em ilha lauada da a-· 
efcraua,o matou ás punbaladas,~om ~ll:04·,& feita húa fonal~za de: made~
:fauor de IoãoBarbudo: feirodle ca- r~,,e111~ foq ur:úa recolher con1·du-
fo .digno dos q ancláo na.quelle cffi~ zento.5 hon:.2s : .ou que foi pe{ artifi-
cio, per cõcerto de p!z elegerão por cio do mefr:9o gouerQador, da cicfa:-
capitão Simão.de Brito. A vinda dos de T"naçarij, éj era dtelRey qe Siáo1 
quaes deterniinadaméte áquelle _por- 'ou que o pouo· o n~ouc·o, com voz. 
to deienaçarij , cfa te.rem Cabido g que eíl:c Rate Caro fo queria a~i fazer 
~llauão . ali quatro naos .de Mouros fo~te como tyranno da terra, com 
Guzarates do Reyno de Cambaya, fauor 'dós i1oífos & d~ out(a gcnçç 
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êfiraí1geirã: que ali eíl:au::i fazendd & o fez capirá.o da gente, & c0m e.· 
commercío, faltarão com elle; & o fie, mando teue informação m.ui par .. 
roubarão húa ante manhaã. E Ie.uan. ricular daqnelle Reyno. E em vçrda-· 
do os .miní.íl:ros daquelle nega.cio de que foi h~m d~g bomés de ma.es 
hGa cbampana grande c~rregada da particular tnemoria cõ que falamos: 
melhor,fozenda que c:lle tinha,aqual principalmente em as coufas da-geo. 
àiziáo fet do aouernador da cidade: graphiaA nos deu grão lume ao que. 
Simão de Bri~o capitão dos aleuan- , efcreuemos daqüelle Reyno. Porquo. 
tados éj diífemos) ro:naráo acham- como,elRey quafi com tod.olos vi-
pana, & acolberãofe con1 ella : fem zinhos teu e guerra,& elle atraudfou 
lhe lembrar que Domingos de Sei- ' com os exercitas d'elRey muitas ter. 
xa·s com a outra noífa gente e~;;iua. ps : viemos per c1le verificar outras 
em terra. Sabid-a a qual tómadís, o informa~ões~ que · daquella prouin-
gouernador lançou mão de quantos eia tiuhamos. Fizemos aqui dh lé .. 
1')Jntimentqs Domingos de Se.ixas bráça de Domingos.de Seixas, por-
l'l'nba con1prado,& macs da foa fazê~ . que pois lbe não aproue1rou o fcrui~ 
da, & dos noífos que cõ ,elle eíl:auão . ço j qu~ naquellas partes fez, l?C:ffi o 
cm terra,que (como di!frmos) eráo cattiu~irQ que paífou,pera lhe darem 
dezafette homés, que cattiuos per. de comer, fendo homem de boa li-
·rerra forão leuados a elRcy de Si ~ o. nh~gen1,& não vir~ morre~· no hof .. . 
Cotn a qual obra dom Andre não pital de Lisboa onde .mor~eo:ao mc-
foi prooido de mantimentos, & os nos ndte , noGo trabalho terá me-
noffos leuantados do roubo.não ou- moda~? que pa!fou naquelle Orié-
uc:rãó boa fim. Do qual Domingos te, pois· efte hc: 1 o regiíl:o daquelle~ 
de Seixas, q naqueUe Reyno de Sião que nellc algum bem rem rec~bido. 
~fl:eue ca~tiuo vinte & cinco annos, E verdadeiramentt que inayor de-
foubem'o!' a mayor parte d-as coufas leitação temos na relação dos QlC· 

Jclle: & iíl:o não tão cegarnenre,co- ritos dos hornés, a que o mundo 
1't10 hum cattiuo póde Caber de hum: defen1paro.u e!n fou galard~o, que 
Rcyno, onde efiá fojeiro ás leis do naquelles que foráo pem pagos del-
cattiueiro de quem o tem: mas. co- le. Porque como o mundo não tem 
n10 de hum capitão de gente de ~r- · ·1naes que temporalidades, quem fi-
111as,, q ellc: foi do mefmo Rey. Por- cabem herdado nelfas, já ernalgúa 
<jUC defpois que algús annos· eíl:eue maneira he fatisfoito: ·mas a quem 
prefo,& trattado comó cattiuo com elle as nega, parece que lhe deue-
os outros,qoe forã.o prefos com dle, ~los efta lembrança, poi~ 
a mayor parte dos quaes falecerão · não. tem outro 
lá., nas guerras que-elRey teuc co1n galardão. 
feus vizinhos,, pola amoíl:ra que elle (.!.) 
~e-~ _d~ f~a pepoa> lh~deu ~~ber~ade, 

CAP. 



Liurõ o. ffau~ r. 1 - · "' . ro . .205~ 
dbra de no's ajudar ( êomo a tras ef-

C A P I TV L O . UI. creuemosJ)todo nauio nolio ora per 
, · ,__,_ . . fortuna ora por razá9 de cômercio 

!f Çº1!}º por algu~s,_Jdijfere~ças ,, que.i·a terácoíl:a do_feu Reyn.?'-re .. 
1 • ,q do.Anf re teue co Lopo~ A-

1 
ccb1a gafa~1ado & bo trattameco,& 

.. z._euedo q o guuernt1dor ma da- naquelle tepo em grandeza da terra 
-ruq, p~ra capit ao daquell~ f o~,- & ~uniero de ge?te era? maes po.' 
' ta/e{#- deParetna requirtme- derofo da9uell~ ilha. Somente eri 

d 1''',. d,_,_ Llndre LoDo d' A_ pobr.e de dtnhe1ro, por o feu Reyno.. __ . to e t,. o <!/J. ' f fl .. - . d d . , 
t , l fi" . 71 ,,,- l . ,;, nao ter tanta copia e merca onas,,. _ {_eUeti oJe ot per a.1.v.i.a aca, c..;1 . • d p d : · . ... . ,({', , ._) coµio a e acem, e que era v1z1_ .... 

~o rr:aes q fªJJº;t' ate d~ cv1. n- nhq: porque a maes prin~ipal coufa 
·dre entregar a rortalez_a afeu ., q faz hú Reyno ri~o ~político, hc 
.cunhado ..A.ires Coelho, é5 [e: o aéto do commercio, ora fcja per 
· ir perá a ln dia. n1ercadorias na.tur~es q a terra P.ro...', 

_ 
1 

duze~ora pe; art1fic10 de n1echamca, 
!~ ~j Ornando a dom Andre q, o que eíl:e não tinba,como os oµtrcs ' 

·~~ ~ d1:áua . bem r:iecefsitad<; de q9e ficão a tras delle contra o Poné .. 
·.,lf<) • ~ tudo o q auia miíl:cr p~ra tr. & Sm. O qual R.ey não _fômente 

fuH:eritar aquella fortaleza~& princi. pela amizade que comnofca 'rioha, 
palmente faude, por" a terra fet mui mas ainda por eH:ar mui indinado--
·doemia aos noffos,duas coufos fez:a ' contra Raja Abr~emo, por a guerra 
primeira énuiar,á India recado per hú que fazia a fcu frn.hor: qúando do_m 
nauio ao goueniador dõ Duarte de : Andre ln. ~ eíl:e recado porque, 
Menefes,fazedolhe Caber o dl:ado em o apercebia que o vieffe ajudar-a de-
qJicaua a fortaleia,& ell~ tão doéte fender aquell~ Reyno de Pacé,quan-' 
que fe náo acbaua em dcfpofição pe- do quer que Rája Abraemo qmfeffe,, . 
ra a ,poder defender:pedindblh~ q º ' entrar nelle :_mandeulhe di_zer que 
maes en'.1 breue que podeíle fer,man elle le fá ria preítes pera o tempo que 
daffe algú capitão a ella,cõ as ~oufas foffe neceílario fer prefenre, & iHo 
neceffarias pera fegurança ddla:dan- e{> muitas palauras do contétame1-i.-' · 
dolhe particularmente cõta dp dl:a- tó que tinha poder elle fazer algúa. 
do cm e] dl:auáo as coutas_ daqnelles coufa,de que elRey de Portugal foífo 
Reynos,por as guerras ·daquelles ty- fern,ído: Dó Du.arre de Mendes tan~ 
rannos,éj eráo leuantados contra feu to que reue o recado de dom Andre,. 
Rey. E a outra coufa éj a tras eíl:a fez, mandou logo Lopo d' Azeuedo em 

: foi efcreuer a elRey de Arú, que era - hum nauio có algúas coufas neceífa- ' 
n~ffo a~igo, pe'la amizade g có elle rias pera prouimento da fottaleza,& 
a1kntou Iorge d' Alboquerque na to- prouifóes pera elle dó Andreaentre ... 
mada de Pacem. O qual ~le~ delta ,gar aLopo· d'Azeuedo!~ qual chegou) 

a Pacem 
""!" 
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"" 'Tereeira VecadJt ' 
~ Pacem ém Iunho de quinhentos a~1imo pera d.la gueí'ra de Afri~a,tâ 
& vintetres . Dom Andre quando to lhe falecia na· pdfoa , por fer ffilli · 
vio Lopo d' Azeuedo ; pero 9ue' ~~le _pequeno.de corpG' & tão efmagado 
·muito d~fejaua de [e vir pera a Ind1~/ · como hoiricm aleijado: · & por ~fia 
·por a monção & tempo, com q,ce caufa era mui defconfiado , & por 
atúa de parrir,fer dahi a dous ~efes~ outra parte pollco camelofo llas cou· 
11ão guiz entregar a fortaleza,d1zen- f~s da honr'!ipor fer fujeiro aos ~ro
Bo a Lopo d' Azeueâo, gué·em quã- ueitos q aqtrella terra da.ua} &fobre 
to eu~ efteueílo efperando pelo tem- iífo cria a homés g tinbáo pouca cõ~ 
po; não lha auia de ·entregar , _fen_áo t-:i. cõ a (ua. E tanto q lhe Lopo d~A -

/ ó dia que fe embarcaffe: o que elle zeuedo cocou em .mandar_, lá [e tra-
conced'e'\~, por l'be afsi parecer bem: fiorn0u·. de maneira, q lhe mandou 
E porque dom Andre como bom~ · logo diz-er q fe foffo embora cami-
~ue fe 4'uia de partir; não prouia as ,nho de Malaca, por quanto lhe não. 
coufas á vonta~e de ~9Pº d' Azeue- auia de entré:gar afortaleza. Sobre o 
~o,& elle pelo que füe compria,era qnal cafo ouue tantos d1:orinentos 
ne:cdfario acodir a i[o: apercebe_~fe de parte a pane, moH,rando cadahú 

-:de mantímentos.E·vendo que o Xa .. : os p9deres q. tinhal q ccffando elles, 
~~ndar tl' elRey de Pacem abria grã-- ouuera de vir o cafo a força,fe Lópo 
,des aliceces & cau~s ', & ajuõta~á~ d' Au:uedo fe não embarcara,& fora 
·madeira para fazer húa força junto . pera Ma.laca , onde· che:gou . Algús 
· da no.ffa fortaleza , & fazia outras quiferã'o dizer que a ida de dó An-

,.. <:oufas como homem fa re·c~do de ·. dre para a India,& ldxar a fortaleza,
1 

dó Andre, as quaes obr . rão mui não procedia _tanto de fua enfermi-
prejudiciaes á mef~á forraleza.s diífe · dade,qDanto porque não queria ex~ 
a dõ.Andre, que toda aquella obr~ perimentar a fortuna do fucceífo da. · 
do Xabandar ellea auia por mui fuí- guerra, que efperauáo daquell~ ty-
pei~oía,& contra o bem & feguran- ranno: & qµeria ir lograr algú$ vin- -

· ~a da forta1eza. Q11e fe elle , p.or fer te mil pardaos,, que poderia auer da . 
amigo do Xabandar,teudfê pejo de 11ao q tomou-de prefa,indo da India. 
lhe irá mão, éj elle o f.aria: & maes pera aqlla fortaleza. A 'lual nao era 
que au~a dê tomar .quanta madeira de.Mouros, & clk os mádou todos 
clle ali tinha junta, & com ella auia paffar em hú_a cham pana ' ·por não 
d~ repairar a fortaletà : & que pera. , ficàr nclla coufa viua.Outrôs dizem , 
recolhimento do Xabandar,.dle lhe que os mefmos Mouros a defempa~ 
daria outro maes fegóroa fua pe[oa rarão cõ temor fendo obra de céto , , -
& menos prejudicial. Dó Andre era ~ & nouenta hornes todos mercado-
c-.aualleirp, & afsi o ~inha mofl:rado. res, & não géte de guerta~ O.s quae~ 
todo o ~e~npp q viueo.em Tanger, ·11~ cbam.panq fo~áo terá cidade Te~ 
.o . .nde çra ~aítdo:· & q~1a~to t~J.lha de naçarij,a tempo que dlaua em te~ra 

· · Diogo 
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Lturo O!t~Ud, Pr;1, ·2aá;,· 
Diogo Pe1;eira: com "mt1'ira gente & diffrtei1çá~ Cj4e oütje entre eHe & .. 
Porrnguefa q ali ficara da cõpanhia Lopo d' Azcmedo. Verdade he que 
de'Anronio de.Brito, q fora a Ben- o Xabandar _não fe detern1inou à 

1 

gal1a cõ bú~ _armada. E vendo a géte ef\:a· fua tr~ição, fenão àef pois quo 
de 'fê11açanJ dl:es mercadores, por ' vio o Reyno de Pacem tomado, 
. f eré na terra conhecidos ü1do &·vi11 fem ficar maes que a cidade vizinha ' 
do áquelle porto cõ mercadorias:fa- a noífa fortaleza. Porque ~aja A'": 
bendo feré pofios naéjlle eíl:ado pe; braemo como·comou a cidade Pe .. ' 1 

os no!Tos, correó Diogo Pereira tJ1 dir> & 6cou abfolmo fenhor della: 
os da foa companhia grande rifco mandou feu irmão Raja Lalyla com 
de os mataré: mas a poder de peitas g(ande e.xercito que tomaífe toda .. 
qüe · deráo ao regedor & officia- las pouoações , notapeis lugares de 
·es, abrandarao tudo, parr\ndofe lo~ Pacem . E per derradeiro [e vidfe 
<JO caminho da India. E cornãdo a lançar Cobre a Cidade Pacem: & elle 
~ila nao éj dom A ndre tomou , loi leixou[e ficar em .Pedir, por fegurat 
·védida em Pacé: & fendo mui rica · as coufas daquelle.Reynó. Raja La~ 
11a cõta das-prefas das partes,ouueráo lyla conquíftado todo o Rey,no de 
n1ui pequena parte, & elRey muifo Pacem por eÍP'aço de · tres mefes~ 
menos) & quaíi tudo fico.u na fua veyo aJfentar feu arrayal meya le-
mãó do,s officiaes miniíl:ros da véda. guoa da cidade Pacem· : & maodou. 
E o não querer enrreg~r· a fortaleza a· auifo a feu . irmão c9mo já eíl:aua 
Lopo d'Azeu.edo, foi temor do X~- ali. E entre muitas coufas que eíl:o 

. bãdar,fe elle ouue!Te de ficar na for- Mouro teue ·de em tão br~ue tem~ 
taleza, vendo éj ihe i'a á mão aqlla po fe fazer 'íenhor daquelle Itey~10," , ' 
obra q êlle qtliz fazer : o qual alé de foi Íer morta a mayor par~~ da gen- · 
corrõper a muitQs, q eráo aceitos a te riobre delle, com Soltáo Geinal: ·1 

clle dom Andre,cõ dadiuas & gran- qm: Iorge d'Alboq~erqµe matou," 
des e(peranças, rambé elledõ Andre como a rras efcretJemos. Etàmbem 
{e cõrenrou cõ elle Xabidar lhe pro foi tão apreffado e.m cõbat(;l' a éida.: 
meter d'e o fazer muirico,náofe ia- de, fabendoque eíperauamo-s ajuda . 
do pera a India. E confirmou aceitar d' elRey de Aru: q quádo dle veyo,°' 
dó Andre eíl:as eíp@ráças,-ou q quer já era (como .dizém) ao atar das feri-1 
que fo!fe: porq partido Lopo d' A2 das, & afsi ter po( olheiro de quan--· 
zeuedo pera Malaca, tornou élle Xa to entre nós fe fazia, o Xabandar. O 

· bandar a fua obra. A qual tanro que qual quando vio que rodo 9 Reyno 
foi acabada dahi a trinta dias, partio era conquiíl:ado, & noíTas necefsi- . 
Raja Abraemo cõ todo feu exercito dades & differenças : íimulando que 
& muitos elefantes,a nos vir cercac por temor de· Raja L.alyb, lhe cõui .. 
fendo fabedor per rrieyo.do Xaban- nha fortalecerfe, comctço dom An-
dar dos mouimcmos de: d~ ~ll~re; d~<: q l~e prom~ecífe §z~r ª1:;~~ 

·'- . 
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'Da Tê_1:ceira <.DecadÃ' 
.f0rÇa:·ã qqal elle ji fazia corri algúa ficaua por tomàr poffe daquella ci-

. intelligencià gue . ti ~1ba com Raja dad~ merropoli & cabeça delle: gu.e 
talyla:Chega'do Raja Abraemo on- Ih~ aconfelbélua ·que ca~tr{;tanto fe 
de eíl:áu~ feu irmão,· a prirpeira cou... forre· embora, & leuafTe tudo o que 
fa que fez, foi mandar lançar hum tinha na fortaleza, porque. eHe não 

.. pregã9 per todo feu arrayal pera fer yinha a pelejar com elle por odio q 
. notorio na cidade:que quem fe qui- teucffe aos Portuguefes,-n~m o auia 

- feífe vir a f ua obediencia , elle o.fe.-. de fazer, em quito não foíf e fenhor 
goraua com toda foa familia & fa',., 61 cidade. Porém tornada ella, duas 

. , zen da, & dla palaura manteria d.a auçõcs lhe ficauáo pera .à ir lançar 
notifica~ão della a fois dias: páífado · daquella fortaleza: a· prímeira , eil:àr 
~qual termo, não aueria miíeriçor. em terra fua, pois ficaua fonhor do. 
dia,-ainda que a pediíTem. A geme Reyno, .come> o foíle da cidade, & 
da cidade atemorizada defl:a notifi_ não. auia de confemir que alguem" 
caç~o, &·afsi das cruezas que elle & . meteffe nella hú~ efiaca,quãto h1aes· 
feu irmão tinhio feito naquelles ; q . ter húa força: & a fegunda , tinha 
fe defendiáo em tudo o que tio hão comfigà do.us mortaes feus , imí-
conquifiado,· & tamb€ por fer géte go·s, o fenhor que fora de D.aya,& o 
que como" lhe, hum Rey c:11fa~aua, , de Pedir, & que ambos auia de per-. 
faz ião logo oufro com morte defie feguir onde quer que os achaífe .. Dó 
~uorre<Sido (como· já contamos) : Andrenáo.lhefaleceo a cfie recado 
cõme~ou cadahú de noite & de'dia refpofra, pero defpois que vio tres 
como tinha lugar de-fe ir pera o ar... combates na fortaleza, como era 
rayal do . imigo. Finalm-ente nos · homem doente, & l~um pouco va-
primeiros tres combates eUe tomeu rio em feus propoíitos, teue maes 
Q cidade per for~a de armas:& já cõ coota com a vida & fazenda que ali 

' . dle entrou maes g<mte da que era tinha acquirido, que com outros: 
faida della, da que eíl:aua dentro.De primores de c~ualleria,& parecialhe 
maneira que cadahú tomou pouàar que baíl:aua o que tinha , feito em 
ÍU<lipropria cafaque tinha leixado:& Tanger n_a guerra dás Mouros, & 
~lgús que efcaparáo daqueUa primei · por iíf c;) entregou a fortaleza a Aires , 
ra furia na entrada da cidade , aco- Coelho feu cunhado irmão de foa 
lherãofe á ferrado fei:tão, & matos molher, que feruia de aÍcaida .mór. 
mui elpe.ífos que ,~em por vizinhos. O qual Aires Coelho cómo filho de 
~m quáto efr"e- ~aja Abraemo eíl:euc Gopçalo Coelho alcaide mór de 
em cerco fobre a cidade ,-que foráo Tanger> era nacido & ' criadÇ na 

, - poucos dias, man_dou algús recados guerra de Africa, & .maes era caual.; 
a dom Andre,em que lhe fazia faber leira de fua peíToa , não receou co-
que elle tinh~ tomado todo aquelle mar a feu çargo a defenfaõ daquella 
Reyno de Pacem , & fômente lhe · f onalcza em tal efrado . 
......__ - . -

CAP. 
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!f Como Bt1flião de S o'u(a f5 
· }l/artim Correa cheg·arão 11, 

p a cem, deJPois que partirão 
dd 1'1dia, [§ Baftião de Sou-
fa ter pajfado rnuit_o. trabalho 
na ilha de São Lourenço. E 

' como dom Jndre tornou ar-
ribar a Pacem, {5' nao po-
·dendo defender ci fort~le,z.a, a 
leixarão, · f5 [e farão pera 
.. 11alaca. 

· ~ Artido dom Andre .ca-
~ ~ minha da Ind.ia , fendo 

na paragem da cofia do 
Reyno Pedir, encontrou 

duas naos, d.e que eráo capitães Ba-
{bão de ~oufa, & Martün Correa, q 
i:ão pera .a ilha Band:;i carregar de 
noz & maça. E porgue a tras, dell~ 
·Bafl:ião de Soufà fazer!1os menção 
como o at1no de vintehum panio 
fdefl:e Reyno a fazer búa fottaleza 
.em a ~ilha faó ,Lourenco : & ora o 

" achamos aqui em fim de Seúem bro 
do anno de vintetres, junto de ou-
tra ilha que he C,amatra táo grande ' 
como a de São Lourenço, mas mui 

'lonet1tal em íirio: ante que va·mos 
Jnaes a diante , queremos dar tazáo 
do ql:le fez até aqui, pois auemos de 
continuar com elle os trabalhos da 
fortaleza de Pacern, a que dom An-
·di::e tambem foi prefentc. Baihão d~ 
· Soufa partido deH:e Reyno , para . fa_ 

· ,· 2!~ r a fortaleza em o porto Matatana,, 

po~que ~outra iiào da foa campa .. 1 

nh1a,em que i'a por capitão Ioãa> de 
Faria> fe apartou delle co1n hú tern-· 
poral,quádo chegou ao porto onde. 
cf peraua q podia ir ter,. não o achou 
de q ficou nrni defcõtente. Po~q na-
qudla nao lcuaua todalas coufas, & 
officiaes que aüiáo de fazer a forta-
leza,& fem ella foa chegada não fer-
uia pera o effeito q lhe elRey man-
daua: def pois q ali eíl:eue algús dias ~ 
ef perando por ella, partiofe pera 
Moçambique, parecédolbe e] podia 
a nao Cer lá. E como a não achou,& 
o tempo por razão do inuerno, lhe 
11ág daua maes lugar inuernou em 
Moçambique:& como veyo a mõ-
çáo já no anno de vintedous fez[e á 

.-·vebt caminho da India : com funda .. 
mento q o gouernador dom Duarte 
de Mene[e;s o proueria ) pera tornar 
fazer â fortaleza.E fendo já mui per-
to da cofl:a da India,topou a ptopria . 
nao que bufcaua , a qual tambeLn 
andaua em faa bufca : por cbegar 
def pois g (e elle pareio dó porto de 
Matatana dez dias,& quádo foube q 
[e fora, .i:ábé por iazáo do inuerno» 
innernoo na ilha, & vindo o tempo 
i'afe pera a India dar razão de G ao 
gouernador .· Chegado Bafháo de 
Soú[~ a Goa a vinte d' Agofl:o ,.dahi 
a dez ou doze dias chegarão tãbé as 
naos, g deH:e Reyno partirão o anno 
de vintedous,de q a tras efcreuemos, 
como leuará noua dRey dõ I\1anuel 
fer falecido, & era'leuâtado por Rey 
o Principedõ Ioão ftu filho.O qn:d, 
por afsi o auer por maes feu {eruiço, 
dcreueo ao gouernadoi dom Dur.tc 

qu~ 

. , 
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· 'Da Terceira 'l)ecada: 
' 

que ás forta1ezãs: qtle '. elRey fçn l'ªº', f:1ber qtt.d aqudla noite vendo ·as· 
nouamente rnãdaua fazer naquell.18 Mouros a ellc, & a ourra nao , co . 

. partes, 4 fenão fezeffem : & {e algúa nhec~npo que vinhão da Iüdia, & q 
·~ era feita,q [e fuíl:entaff e aré l be man- podião' vir a feu focorro, os ªperta. 
· dar recado, & dle prouer côme> lhe ráo aquella noite com hum forte 

pare e[e bem. Com o qual manda- combate: de maneira que lhe toma. 
do Ba11:iáo de Soufa ficou fofpenfo ráo hum baluarte com quanta arte. 
<lo feu negoçio: ma$ .dó Duarte, por l h~ria nelle efiaua. Que lhe pedia o 
dle.fer hum fid::ilgo honrado & de capitão Aires, ·çoelho & todolos 
feruiço , afai 11aquellas partes como moradores , que em toda maneira 
cá no Reyno, lhe deu aqnella viagé de[embarc~ffem, aos ajudar adefen . 
que 1a fazer a Banda: & có elk Mar- der aquella fortaleza , & afsj lho re. 

• ' tim Corr~a por capitão de outra na.o, · queriáó da parte~· dRey fe a (enhor: 
ps quaes partirão de Cochíj a vinte porque não o fazendo aqnelle dia, 
de Settembro do anno de vimetres: fegundo a fortaleza dlaua desbara-

.' & vieráofe ali encoptrar com dont tada·, & os bom és mal trattados & 
Andre. O qual eíl:eue em pratica cõ doenres, não feria muito dandolhe 
Baíbáo de Soufa , dando lhe conta• a noite feguinte outro tàl combate, 
como 'ia,& o eíl:ado em que leixaua ferem entrados . Martim Correa có 
a forralez~. E à ef paço que fe cõ elle ef perança de fua ajuda os mandou a 
deteue, fe adiantou Martim Correa, Baíl:ião d(: Soufa : o q~1al mandou 
& foi tomar primeiro o poufo do dizer a Martim Correa por os da al-

• porto de Pacem obra de húa legue"' n1adia que fe apercebeffe, que elle fe 
• . a la inar, por ali auer muito parcel: vin,ha logo pera ambos fairem em 

& Baíl:ião de Soufa rres leguoas del- terra. Entrados na fortaleza em feus 
le,por lhe acalmar o vemo .~ndo ba~êis com a m·aes gente que podef 
veyo a noite, Martim Correa ouuio rão leu ar , leixando boa guarda em' 

·· · muito~ tiros de arteiharia > não que as oaos ,·que já ficauáo junta~: fo~ 
feze[em final, mas como g auia at- rão recebidos como remidores d~ 
gu1n combate na fortaleza: & no fua vida, fegunda 9 mal que efpe~ 

r quarto da alua fentio derredor da foa rauão, & danno que auia na fort:ile-
nao dez ou doze lãcbaras dos Mou- za~ E logo por moíl:rarem aos Mou-
ros, que arodeauão. E como os rnã~ rosque tinhão animo pola ªJuda q 
dou faluar com hum par de berços: lhe vi~ra de os ir cometer ás foas 
vendo que eráo fentidos,& cambem efrancias, onde eíl:auáo alojados ao 
magoados dos pelouros'· com hGa longo do rio, eípaço que podião re-
gra11de gtita apertarão o remo.aco- ceber danno~ l\-1ar.rim Gor[ea, que 
lhédo{e. Vindo b dia~ chegou á nao vinha de refre[co,& outros da forta-
deMartim Correa húa almadia com leza nos batêis com algús berços,& 
Jec~do dos no!los 1 cm q lhe !aziác:> geme de dpingardas lhe forão âar 

lwm . 
. . 



hum varejo, que com tnorte de mui- mar macs de fettecei1tas efcadas de 
ros os feieráo afaílar do rio. E dos cana, que .a feu modo faó mui leues, 

1 no aos vieráo feridos dous ou tres de & preíles pera íubir per dias : E ran- . 
fetas de herua,que elles muitos vfaõ, to que fentirão fe~em fentidos, aco..; 
mas não perigarão: por já terem Íl~a dirão com húa grita per todalas par .. 
mezinha contra dia. Áuendo oito tes, que parecia virô ceo a. baixo 
dias que os noíios andauão ndl:e tra- com que meterão os noíf os em grã, 
balho, de tapar hús minas que os , de confufaõ: poíl:o que já dlauão 
Mouros tiphão feito, pera emrar na efperando aquella hora.Mas)1aquel- . 
fortaleza, & repairar muita parte do les taes cafos 'muito vae de efperar · 
danno que rinbáo feito nella, & al- a experimentar. Porque a gentede-
gúas vezes faindo fóra, dádo moHra fia ilb3; principalmente a nós, por 
que querião pelejar com elles : cbe- caufa de temerem a artelharia & ar-
gou dom Andre,qne não pode fazer ·mas de arremdio, por não f.azerem 
feu calT'linho con1 rempo contrario, pontaria de dia, {empre cometem 
por j~1 ferpa!fada ~ rnõçáo.Os Mou- de noite. E quanto dla be maes ef-
ros coni db chegada ddle, afa~a- cura,entáo maes ouJados: & fecho-
ráo[e tanto da forraleza,que não po- uê, muito mae~ : porque fabetn gue 
.àeliem fer viílos della : mofl:rando neíl:e ten1po não laura a poluorâ, q· 

1 que cemiáo a vinda daquella nao,em elles muito temem. Nos quatro ,lap-
1 que de[efperauão de a poder tomar, ços do muro dho,ão repartidos em 
\ com tamo focorro . . Poíl:a eHa mu- · quatro capitanias, húa tinha Aires-
! dança em pratica en~re os n.o!fos,húa Coelho,outra Bafliáo de Soufo,outra 
1 das, peíloas que fcnno fcr 1íl:o maes Martim Cor~ea, & a qúarca <le rvfa-
1 ardil que tcmqr, foi Martim Correa: nuel Mendez de Vafconcdlos capi ~ . 

r 

porque vendo q1:1e .os Mouros, fegú- tão môr do mar, com muitas eílan-
do a eíl:imaçáo de todos,[erião quin- cias repartidas , per as' principaes pef-
ze mil : & os noílos att trezentos foas da fortaleza. E no prii;neiro im-
& cincoenta homés, a mayor par- peto dos ~,fouros ouue tanta prdfa 
te doentes & feridos, & bem canfa- em todalas partes, que ninguem lei- · 
dos do trabalho, & continuada vi.. xaua a fua: porq áquella hora~ toda-
gia: da qual coufa os. Mouros er~o las efcadas q traziáo,forã.o aruoradas ; 
fabedores per auifo que tinháo: fez fem algú temor:& de muito oufados · 
que aquella nôit~ c:íl:eueífem maes á fem faber o que fazião, por razão do 
lc::rca, & apercebidos pera combate, efcuro, os pês vinhão a meter. per as . 
cçmo de feito a ili foi. Vü1do duas · bocas das bõbarda_s,quereBqo trepar 
horas am~ manbaã táo ca~ados, co- , per ellas. Auédo já húa grande bora~ \ 
mo/e for~o dez homés,fendo mae~ q de ~mbalas partes fe contédia ani.;. 
de 01to _mil : & cercada toda ~ for_ mofaméte,os noífos por os lançar~ , 
talcza ~m torno,cpn1e~ar~o 9~Qrrí: baixo,~ ?S ~ouros por fubir:vi~i·áo . 

iecce. 
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fette d.efo{it~s ão lat1,~o que tin ba Ai- gGs tiros:,& matou lhe dous elefantes, 
11.t~sGodibo, & .c0rn as teHas fem te- & nos. Mouros fez roftolhada de 

- mor" das l.anps gue ,es fairáo : a bú corpos' mortos. Finalmente a D(JÍte 

. 'tépo como fo foráo bom és do mar ,ainda que _pera os noffos foi de: mui .. 
que _çala1neão .pera ah~ tcrmpo po- to trabalho,(óméte búa_rnolhêr pre-
rem toda a fotça, a:lli a poferáo elles nhe de húa feta de heruà que a foica. 
em o lanço daefcadade madeira,cõ ,çarondee.íl:aua,morreo,&~1uitagé. 
que a indinaráo pera dentrà, co.mo te foi ferida: & a principal peífoa era 
fe fora i1úa-febe : & cairão todolos Manuel Mendez: que tinha húa das 
homés,que_ dl.auão em cima. E por- q'uadras, com húa lançada que ouue 
que a reuolta foi a li grande, acodio pelo pefcoço. Porém a elles a noite 
Baíl:iáo de Soufa & Martim Correa, l.he cuíl:ou mui caro, por ficarem 
& acharao Aires Coelho com húa eH:endidos per derredor da fortakza 
chuça na mão,& outros com lanças · bé deus mil corpos mortos:& maes 
a dar nas trombas dos elefantes, de · de trezentJs efcadas das que traziáo, 
qlile faziáo poúéa cÓnta: ante por fe- que feruiráo pera o fogo da . fortale. 
rem afolados de qm:m os mandau_a, ~za. E afsi a charáo os noffos grande 
i'áq por diante.~ Ao qual trabalho a- numero de feixes dé le6ha vmados 
codiráo eíles dous capitães com gé- . com hum oleo da terra, a que os 
te,& panellas de polúora,de q os ele- med1cos chamáo napta, o qual fe dá 
fontes afsi farão efcaldados & a!fom- em húa fonte,q eíl:á naquelle Reyno 
brados: que fazendo volta a tras,fo~ de Pedir, coufa muito pera tc:mero. 
rãa trilhando & ef magando até lan- fogo della, por arder debaixo da a .. 
çaré a vida a muita gente do arraya_I, guoa: os quaes feixes farão ,logo, 
& não pararão dahi a duas leguoas, queimados, por fer coufa de muita 
fem ao outro diá os poderern trazer perigo tíl:arem ali.A noite defre tra· 
ao arrayal. Defaprdfados os noffos balho dom Andre eíl:aua ainda em 
hum pouco com muito ,danno q 1e a nao, & ao outro dia leixãdo nella 

. os M~uros recebião em roda a par- Antonio Coelho de Soufa que e·ra o_ 
te: como gente que fe queria vingar, capitão , & dante [e ruia de capitão 
forãofe a hús tanques de-madeira do mór do mar,& rambem per doente 
tamanbQ de cubas de ter vinho,que i'a com dom Andre a fe curar: em 
na.qudlas partes feruem ~m a.s naos ~lle chegãdo á for~aleza, Aires Coe. 
em lugar .de pipas de tra.zer aguoa, lho feu cunhado lhe entregou aca-
aos quaes poferáo fogo: & afsi a hús pitania. E paífados os primeiros dias 
nauios.) que eíl:auáo poíl:os em eíl:a-: de foa chegada.,cm que fe concertott 
leiro ... O qual' fogo foi a elles caufa o dano o que os elefantes t-inbáo fei-
de mayor deíl:ruiçáo -com a muita to, & rep~ürarão outr~s coufas para· 
claridade, por-que começou Martim foa defeníaõ, porque já maes enren-
Correa com. hum camelo a fazer al- diáo 1m, [e_ defender., que , offeader: · 

- ajunta .. 



Liur(} OOail{;. Fol. 2o9. 
~íontarãofe dhspeíloas/gne erâq as 
principaes : dó Andrc,Aires Coelho 
alcáide rnór, Baíl:iáo de Soufa, Fran-
cilco de Soufa, & Ioáo de Soufa feus 
[obrinhos, Martim Correa, Manuel 
Mendez de Vafconcellos, Antonio 
coelho de Soufo, Simão Toféano, 
Manuel de Faria,Manud Lobato,Frá-
cilco V elbo,tq~os pdfoas n_obres & 
0 fficiaes daquelllfortaleza : & c~n
ful.raráo fe era coufa que podia kr, 
fuflent:ir aguella fortaleza. E poH:os 
todolos inconuenicntes afsi de não 
poderem <:f perar focorro a men~s cé,. 
po que a feis ... mefe;s: º~ qu~l ama ?e 
vir da Ind1a,g por razao aa monçao 
não podia fer rnaes cedo: com a má 
deípofiçáo.da gente q cada dia aàoe-
cia & tambem falta de maótiméros, , , . 
era cert~ coufa correrem grãde riico. 
Fmalmeme praticado eil:e negocio 
enrre as peífoas princípaes, veyo-a q 
f®[e a maes da geme neíl:e ·cõ[dbo; 
9o qual faí:o q leixaffem a fortaleza. 
E porq os Mouros não [enriffem g fe 
embarçauão a eíl:e fim: o~denarão g 
~ arrdharià nic.'uda (e enfardelaffe, & 
como coufa de mercadoria,. a mctef-
fem nos batéis: & quanto a groífa,éí 
a carregafiem tanto ,que quando lhe 
po[e[em fogo, arrebentaffe.- P.orgue 
como os· Mouros eíl:auáo d alem do 
rio, & elle era eíl:reito .: não podiá.o 

· Igreja, & tiràdos 0s retaoolos & po..: 
fios no.cháo,forão cubcrtos de pol~ 
uora, & poíl:a ella per caminhos· & 
parres q correífe o fogo pe~ todo,até 
ir dar na artelharia groJfa: veyofe re- ~ 
colhendo,& hú bombardeiro de tras 
cõ hum murrão na máo,com_q pos 
o fogo eíl:ando já na praya. A pol .. 
tlora .tanto qoc lhe cocou o f ogo,fez 
obra, de t~mto terror,q até os mefmos 
autores ficarão aíTombrados : mas 
não q os Mouros leixa[em de acodir, 

r afsi a impedir os ~ fe embarcauip, 
como á fortaleza. E qeráo tanto tra-
balho aos .que fe embarcauã.o, q foi 
dandolhe já a guoa pelo pefcoço,lei-
xando muita fazenda na praya, de q 
logo foráo fenb9res : & a[si da q fi-
cou na fortaleza, vindo dar mofira a. 
frus dó1~os como não era queimada. 
Porq paífada· a trouoada primeira,a-
codiráo mui preíl:es apagar o fogo li 

· fe comecaua atear na folhada das C:l-
~ 

fas & madeira : & o q pior foi, náo 

_.en1barcar peças. tão groffas, fenáo á 
.vilh fua. E pera efteito defie recolbi-
mér?, ordenaria q Marrim Correa---
ficaíle na trafeira cõ doze ho.més & 
os bombardeiros, & defpois de rnda 
a gei..1te recolhida,po(eíle fogo áfor-
talcza & artelharia. O q11, l fe foi á 

chegou a muit2s peps da artélbaria, 
com q agora nos fazem bé de guer- · 
ra. E com ·ella & o urra q a.nte & def-
pois( co.mo (e a giante verá)eíl:e Mau 
roo_une de.nós com darmonoífo,he-
foiro o rnaes pàderofo tyi:anno q ha 
naquellas parres,fem até hoje lhe ter-
mos dado éaíl:igo notauel. E verda"': 
deiramente o modo q fe teue nefh~ 
recolbimenro,foi tát> defordenado,q 
quanta honra os noíios tinháo ga-
uhado na dtfenfaõ -ddta fórtalézaj 
tanta pe~deráo no rpodo de a leixar: 
tanto vac de defender a vida a defam~ 
parai: fazenda albea,porque eíl:a foi a 
prim~ira coufa)que os noílos l~ixaráo 

· Dd ~aqm:lla~ ' ,, 
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i1;qu~n~; Rãrrés éõ º remar no i·o-
no> & vergonha nas cofias. E o que 
fez eíle cafo maes defeíl:radoJoi que 
faihdo da barra daquelle rio os nof-
fos,e tp tres nauios & húa nao, em q 
ião ac.1ueile~ principaes de{poífados 
do feu:acbarão rrinra lancháras car-
regadas de mant_imenrn com muita 
gent~,q mandaua dRey de Aru em 
focorro a dõ Andre,que lhe elle má .. 
dára auia dias pedir,( como efcreue-
mos) & elle vinha per terra cõ maes 
de quatro mil homés. E guarido as 
lancháras vírão o desbarate dos nof. 
fos,ton-laráo[e_recolhcr:& elles fegui 
ráo feLl caminho .até chegaré a Ma-
laca, onde tambem acharão embar-
cado.~ com gére & munições At1to-
nio ddvlírandaJ& Lopo d' Azeuedo, 

· ~- 1áo focorrer aquella fortaleza,-não 
lho mereçendo dom Andre. O anal . ·a 
fe .veyo ~pera a India' : & ·Bailião de 
Soufa fegnio fua viagem de Ban_da. 
E o rerpedio que· ouueráo aquelks 
principaes, que foráo bufcar . o àrn-
paro de fioffa fortaleza, em hua nn'o 

, · de mercadores, que,eHauJ no porto 
. de Pacem, [e embarcarão, & farão 

r · cm companhia dos noíTos até tvia-
.laca: elRey de Pacem ficop'com foa 
mãem em Malaca. ElR:ey de Pedir 
& o de Qaya feforáo p~ra elRey de 
de Aru: & húa irn1aá deíl:e de Daya,, 
que foi molber · def\:e tyranno gue 
os roubou & 1 defl:errou : pelo odio 
<]Uc: lhe tinha, por caufa do .irmão, 
ella o matou com peçonha noanno . 
de quinhentos & vinteoito; como 
~eremos em feu lugar. 

CAPITVLO V. 

! · (01ne ,Martim Jjfonfa de. 
Mel/o e úUtinho fqi 'á (hiha 
pera f.'1z_er hua fortalez.a, fS 

· , ajfentar pljz..,E comoa arrna. 
da dos Chij.s pelejou com elle~ 
com que lhe col!ueyo i,ornar.je.·· 

-ce&~ Ois eíl:amos neíl:a paqe ga 
. . . . ·India alem do GangePpor 
~· . feguir a ordem da hiltoria . 

· ·que no principio defre oi-
. rauo liuro diífemos:conué trattar do 
éj fe fez def pois q dom Duarte co1úe. 

1 J ~ ' çou gouernar, ~te q entregou a go-
uernança .da Indiaao cõde àlmiraQ-
te que o fo.ccédeo,corpo verem·os.E. 
:ª primeira coufa ferá o q fez Martim 
Affonfo de Mello Cominho na via~ 
gem q fez pelia a cbil1a,que ell~ go-
u:ernador deípaéhou def pois que d© . 

· Andre He9riquez era pan:ido pera 
efi:a fortaleza de Pacem : onde dle 
Martim Affonfo v ""yo te-r,& aqui cõ 
as mércadDr,ía · q fez em Cbaul, co-
mo efcreu.emos, & outras de gue fe 
proueo em ,Cochij, fez foa carga de 
pimenta. 1Fdta a qual, fe parno pera 
1falaca, 0nde chegou có quatro ve-
las,de q ell~ era cap~t~o môr: & das · 
outras Vafco Fernandez Coutidho:, 
Diogo de Mel19 ambos feus irmãos: 
& Pedro Homé filho de Pedro Ho-
mem efhibeiro mór,éj fora d'dRéy 
dó Manuel. E o· regimento éj kuaua 
d'el,Rey dõ ~vlán.úd,eí-a ir a!fe111tar a-
mizJde com o_Rey da China, pare-
- · ·· · · - .çendolbe 



ce-ndotl1e que a tinha a rétra cõnofco 
por razáo dá ida,de Tbome ~irez,~ne 
Fernão Perez d Andrade la enmara 
com nome de emba_ixador (comp a 
rras efcreuemos)!e·m faber em q eíl:a-
do v.iera rer eíl:aJua ida. E que traba-
lbaffe muito no porto de Tamoll ;ou 
onâe foíle maes proueimfo & feguro 
pet'a n~1ffas confás, fazer bC1a fortale-
za,onde elle ficaffe por capitão com 
os oflkiae~,& gen~te q leua~ua: & º!-
denafie tudo como as coo{ as do co.-
merctoJficaífem em negocio corrÊ-

' r d E re; eíl:a era a fobH:ancia da ,1ua i a. 

·Foi. 1 rõ~ 
q o [eu nauio por fer j úco ,não era tão 
companhejro corno os outros : iião 
entrou com Martim Affonfo dentro 
no porto, & ficou fórà obra de [ette 
leguoas. Ndl:e tempo poréj era o da 
monção que os nauios de Malacá,do 
Patane,& Sião vão demandar aquel-_ 
le porco, pera fa'?-eré Íeus cõmercios: 
a11daua o capitão mór cfa ;irmada 
d'.elRey d.a China per aquella cofra, 
& entrada da cidade Cantam. E.co-
mo vio q os noffos nauios farão to-
mar porto)como gente cõfiada,& q, 
tinha pouca conta cõ o que tinbão -

porq Duarte Coei bo)que a dl:e tépo 
dhua em Malaca)por as vezes éj fora 
á China, fabia bem do negocio da.., · 
quellas parres, & afs_i Am?roíio d? 
Rego, q o anno paílado viera de la: 
a requirimento Jclle Martim Affon-
fo,& de Iorge d' Alboquerque capi-
táo 'de Malaca> foráo ambos cõ dle: 
rpaes por com prazer a elles,ij perfoa 
vontade: porque íabiáo q a terra náo 
eíl:aua tão affentada como elles cui-
danáo, polo que cõ elles tinha paífa-
do,& afsi fuccedeo.Porque .paníndo . 
de Malaca cõ Íeis velas,as_ quatro que 
elle Martim Affonfo kuaua da India> 

, fc1ro,leixoufe eíl:ar,& o fez logo faber 
aos officiaes de Cant.Am:os quaes te-
mendo que cõ foa vinda ouue!Ie aL 
gúa concord1a de paz,& elles rorn.af. 
frm o que tinháo tomado, manda-
r'áolhe dizer éj em nenhú modo os. 
cernfemiíTe: por Íer~m auidos .por la-
drões efpreiradores 'das terras, & que 
elRey afsi o mandaua : mas que te-
ueffc modo de romper cõ ellesJ po-
f\:o que pediffem paz, p-0rg rudo, era 
fingido. O qu:ll rtcado mandarão 
fecretarneme fem o fo bc:r o Ceuhij, 
que então chegárJ, & não Cabia par-
te do que elles tinhão feiro : & por 
fer o~cial (uper\or delles; temiã9 q 
cometendo os noffos paz;& dle lha 
concedeffe,poderia fazer juíl:iça del-
les. Finalmeüte afsi colpo à ordena~ 
ráo,aconteceó : porque Martim Af-
fonfo fetn fazer algum mal nem dá-
no,poíl:o que foíle prouocado a pe.:. 
lejar ,tirando! be attdharia, com gue 

· & as de Duarce Coelho,&Ambrofio 
do Rego: a dez de Iulho de quinhé-
tos& vimedous, cbeg~náo ao porto 
de Tamou em Agoíl:o do me[mo 
anno:a tempo q os ófficiaes d'elRey 
eíl:auão encarniçJdos na prea & ro'll 
bo,<1 fezeráo na fazenda dos noífos: 
principalméte de. Thomc Pirez, c~
n10 a tras efcreuemos. Duarte .Coe-
lho como bomé q tinha offcndido 
. ~queila gécelou q foLic de caurella,ou 

. emende9_ que o não queriáo receber _ -
na terra : determinou de aúer língua 
ddla>romando duas linguas de b_um 

Dd 2. barco; 
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bàréo~ã qt1evdiio & deu dadiuJs,& 
per dks mandou recado ao capitão 
mór da armada. Iv1as eíl:es não •tor-
narão ,nem menos outros gue forão 
os kgGdos,ante efles 1he diíferáo co -
rno. a rcrra toda d1aua contra elles, 
polos dannos & males que os outros 
capitães rinhão feito naquellc porto: 
'&que dRey mandaua q não os cõ-
femiílem ali : & per ventllfa dla era 
a caufa porque o capitão môr queri~ 
guerra cõ elles. Nefle tépo mandou 
elle Martim Affnnfo dous batêis nof-
fos fazer aguada a terra: os qllaes fo_ · 
rão cometidos dos Cbijs:·de manei-

. r::i éí. vieráo cõ fungue & {em ::iguoa: 
& ainda ouuerâo q lhe fezcra Deos 
1nerce rornarem[e a recolher cõ a vi-
da ás naos. Duane Coelho como fa_ 
bia que dh armada tinha tomada a 
entrada per onde [e dle' auia de ir a-
jútar cõ Martim Affonfo)náo oufan-
do de _rõper tão groíla coofa : man-
dou de noite húa mãchua bé efqui-
rada de remos faber o que,fazia Mar-
ti1n Affonfo, & dizerlhe q feu voto 
era· que ie de~üáo rodos ajuntar. Mas 
a manchua,ou que não pode,04 co-
mo quer q foíTe, tornou dahi a dous 
dias: & . o recado que trouxe, foi di-
zer que fômére ouuera v1H:a dos nof-
fos: & que os via· dbr como gente 
maes fegura,d_o que o tépo requeria, 
& quecõ os muitos nauios pequenos 
da armada dos Chijs não [e atreuera 
chegar a elle. Marti,m Affqnfo polo 
que cinha Cabido dos da terra~,& por 
ter pior final não auer refpo.Ha doca-
pitão dos Chijs, que vir a pelejar cõ 
_elle : quizfe fazer á vela> & tirar da .. - - . - -

quelle lugar ao m.ar l::irgo,porq me. 
lhor lhe vinha acbarle rw largo, 9ue 
metido naqlle cftrcito. E ante q deL 
co~riifc: húa põta,onde fe elles auiáo 
de derern1in3r,indo diante feu irm~o 
Diogo de 1'1ello,& ~edro Homem, 
por rraz.erem os nau1os maes peque-
nos,guafi como defcobridores: co-
mo os Chij·s eíl:auão e.m olho do q 
elles foziáo, vieráo demandar os dous 
nauios, & começarão de os esbom-
bardear ; ao que elles tambc:m ref-
pondião. Mas como aquella hora 
não era dós noffos, o primeiro final 
que déráo de víttoria 30S imigos,foi 
acenderfe fogo na poluora, que tra-
zia Diogo de l\!kllo:corn que as cu-
ben:as do nauio· forao pofras no ar; 
& elle & oicafco fe foi ao fundo.Pe. 
dro Homem poíl:o que tinha bem 
que fazer cm fi, todauia maBdou al-
gús mari nheiros que com o batel re 
colheffcm algús dos noífos qlle an-
dauáo nadando, parccendolbe que 
algun1 poderia fc:r Diogo de Mello, 
& ilto foi azo de rnaes prdl:es os 
Chijs lhe entrarem o nauio, polo a-
char com aquella gente menos. Po-
fto que lhe cu11ou a emrada mui ca-
ro, porque Pedro Homem afsi co~ . 
mo era no corpp bum dos mayores 
homés de Porwgal,afsi a valentia de 
feu anir111J> & for~as corporaes erão 
differenres do cõmum dos ourros!o 
que poucas vezes fe acha nos de fua 
dlatara. E foi o fe1:1 pelejar de ma. 
nei,ra, que fe não farão os tiros da 
artelharia, nunca morrera : tama-
,nho temor tinháo os Chijs de che., ' 
gJr a elle .Mas como efta não perd?a 
· . - · ~ peíloa. 



LiuroOffauõ. FoJ. 2 r 'i .. 
a pdfoa algúa,gt1ando anda entre el-
la: dla o matou, & mmtos que o a-
judauáo. E porque os Chijs quafi to-
dos acodiráo á entrada defie nauio, 
ceue Marrim Affonfo lugar de e[ca.., 
pulir daquella mwltidão : & veyole 
.defpois achar cõ Du~r~~ Coelho n~ 
co(b de Choampa. _ O qual tarnbe_ 
reue que contar ~e como efcapou de 
-du'as armadás dos Cbij.s: mas parece 
gue tinha melhor fortuna [ô com 
elles, que acompanhado. Os Chijs 
,(como já a eras ·contamos) não qui-
feráo maes pera abonar fuas razões, 
que eíl:e defofhe : & leuaráo rnui~a 
'da-noiTéJ gente prefo :, tudo por mo-
fl:arem ao Ceuhij que nós eramos os 
culpados : & tão foberbos, gue co-
mereramos a armada d'elRcy. Com 
o qual frito acabarão de matar 
Thome Pirez, & afsi os que com 
elfe forão prefos:& ficou tqral guer-
ra e.ntre nós & elle:. E fegundo al-
-gús dos _ no íTos de! pois e[creuerão, 
'n1aes morrerão-na cadea de fo1ne & 
maci tratramenro q_lhe nella dauáo, 
que per jufliça. Porque eíl:a de mor-
te, como ba de for confirmada per 
dRey &. com pregá o : não · fc: fez a 
execução nelles, Íenáo de(pois de vir 

. recado d'elRey ,-que foi em Serrem ... 
bro do anno de vimerres. E fegun-
do feu modo,vintetres pdfoas forão 
feitos em p~daços, cortando lhe pês, 
-& máos,cabeça,& afóra 9 outra p3.r 
te cõ pregão de ladrões, roubadores 
das terras: & outros farão mortos 
á b~íl:a, celebrando muito cn~ ju!h-
:Çl_, por tirarem a opinião que o po-
uo unha coucebido de nós, afsi em 

valentia ' como em proueitofo~ no 
cornmercio ás terras, onde o fize ... 
mos. Martim Affonfo· como não fe 
deteue na China mac:s que quatorze 
dias, em que paífou ell:e tra_balho, 
d1egou. a Malaca meado Outubro 
de quinhentos & vintedous : & na 
monção de Iarieiro de vintetres fe 
veyo pera a India, êi. da~1i pera efie 

_ Reyno o anno de quinhentos & vin-
tecinco,onde chegou a fa.luamento. 

C A-P I T V L O 1 VI. 

~ [omo comofattprdo_danno q 
Jorge d'Alhoquerque recebea 

, etnBintar1;, o Rey defta ilha -
mandou hum capitão co gran-
de frota fobre Malaca. E m_a 
dando 1 orge d' A !6oquerqne 
fahre e/le-ao rio de .lvíuar, fetl 
cunhado do S:Kho f-fenriquez.:> 
por ja6er q e.ftaua ~lle dentro: 
por hut3. tr_ouoada quf q;91oft 
q;eyodesbaratado pera-Ma..:· 
laca,com perda de rnuita gen ... 
te que lhe os Mquros mata ... 
rão_: f5 fl afogou. 

~~~~~D~ Tras tratcando dos. 
feitos que [e feze-
rão em Malaca> cf-
cr~uernos o que a-
conteceo a Iorge 
d'i\lboquergue ca-

pirâo de la na ida-que fez a Btotam: 
& por lhe focceder..de maneira que 
foi maes em fauor dos Mouros, que .. 
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f])a 'Terce ir a 'Decadll • iioffo-êobrõü dRe-y de Binram tJn-, . 
·to animo, que logo nas coíl:as de 
Iorge d' A l boquerque mandou o [eu 
capitão rnór do mar cõ algúas lan-
charas ladrando tras elle,a vdfe lhe 
podia derrJbar algurn nat1io mancb .. 
Mas como ddb fua vinda não le-. 
lrno m uita gloria: viremos a enfiar 
as coufas que elle maes fez no tempo 
de Iorge d' Alboquerque, até bum 
grande cnrfo,em q fe pníiaráo mui-
t ~1s naqudla cidade. E a primeira q\Je 
dle Mouro comcteo a [eu faluo paf-
fada dl:a de Bintam,fabédo que An-
tonio de Brito era parrido pera tvfa-
luco,& leuaua muita gente,& na ci-
dade auiJ pouca,& npcs dclla cnfer-
JTJa, & a ·outra fora mona naquella 
ida : veyo con1 fo~s lancháras, que 
faõ hús í1auios de remo n~ui ligeiros, 

. de q elles vfaõ pera a guerra do mar. 
E em fr Jorge d' Alboguerque reco-
lbédo á cidade,n~ coíl:as delle che-
gou a Mala e~,& que1mou d~ms jún-
cosA eflauáo furtos n6 porro,éj eráo 
de n1ercadores, & dl:auão por defcar 
regar de muica mercJdoria. Ao qual 
atreuimenro querendo acodir Gil Si--
mães capiráo de Jmm bargantim: 
foi morto com quant'Os lcuaua.Por-
<jtle como andaua malcabado na 
honra de hum feito,em que elle mo-
ftrou fraqueza: quizíe ndle moíl:rar 
tão caqalleiro, que fe foi meter no 
meyo,das lancháras. E por i~ão po-
derem remar tanto como elle as ou-
tras que leuaua em foa companhia, 
vendo que era tomado,& as velas de 
Lac~amana muicas : não º· quiferão 
fegu1r>com o qual bocado dle íe foi 

• \ • - - J 

em faluo. Defpois ddte defàílreac()~ ·- · 
teceráo outros,qoe fouorccerão a eL . 
Rey de.Bimam, pera maes oufoda~ 
n1ente mandar fozer gtJerra. a Mala_ 
ca :.porque como el!e vio que a ci. 
dade eíl:aua desfalecida de géce, eíl:6-
deo[c coro - fuas lancháras ~ macs 
que andarem derredór de Binraiu; 
m:indando bum [~u capitão per no .. 
me Perduca Raja com quare1ira 1.an~ 
cbáras todas a pomo pera cometer 
qualquer feito. O gual trazia pm ar-
dil vir dar húa vi{la a Malaca de t1oi-
te,ou ame m«rnhaã: & tornar logo 
ao outro dia, recolbeAdofc ao no de 
Muar ,que foõ [~rre leguoas de Mala-
ca : & com dles faltos a mc:ude nos 
canfar : & ram bem faria prea cm os 
nauios, que a elle vinhão con1 foas 
merc.:1dorias. Vindo eíl:~ Perduca 
Raja no fim de Abril de quinhentos 
& vim tres com eíl:as quarenta lan-
cháras> em [e recolhendo pera den .. 
rro do rio de ~foar quaíi Cobre a noi. 
tc,ooue vifia delles Duarte Coelho: 

-o qual 'ia em hum nauio Ceu deíco" 
brir a enfeada de Cauchinchina per 
mandado d'elRey dom Manuel:por 
ter fabido fer ac.1uelb c:nf~ada coufa 
de que fo'iáo mercadorias ricas. A 
qual terra os Chijs chnmáq Reyno 
de Cacho> & os Siames & Malayos 
Cauchinchina : a differença do Co~ 
chij do Malabar. Mas deíl:a feita o 
não fez pelo que topou no cami-
nho, como logo ver~mqs: & def- 1 

pois defcobrio dl:a enfeada fem ·a[-
frn rar pa?-es com o Rey,por for mor-
to, & dous filhos conrendião fobr~ 
a heranp : co1n a qual differença 
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~iuro . oa-1iul .. Fi:J. : 12! · 
-Dnarte Coelho efc~pou ~a· furta pa · enrralfe ,dentro iiõ 'rio, &ç lhefoífc: -
<Yuérra,qne então aadaua en.trc d les: - defcobrir o que faziáo as lanchára~ · 
& o maes que fez, foi m~ter Os pa- ' dos Üpigos.A qual ruanchua deu céi 
drôes de [eu defcobrimento .. E o gue outra e[pia delles, que també vinha· 
r~pou no caminho éf per eft~:.v ez o dcfcobrir . a .boca dó. rio.= & cotn a 
tornou a Malaca; fo1 a ver v1íl:a das mef ma cobiça de Henrique Leme . 
}ancháras ·de Perduca 'Raja : & fu(.. · dé ganhar honra, o da noífa man-
peirando ao,éj virihá~, . veyo dar. n~~ chua deuº.ª outra, ~· a tomou: ern 
ua a lo~ge d Alboq,uerque. E pnme1 que otlue tJrare.m-de ,ai;nbas as partes 
ro qu·e d~li foiífem, ordenou de dar ef pingardas. Henrique Leme quan ... 
fobre elles: mandando dom Sancho_ ·do 9uuio os tiros,pa~ecendolhc que 
Henriquez feu cu,nhado a gráo .pref- a_fua manchua era to!llada ~das lan-
fa cõ det velas ~ elle em butn galeão ·. chára,s dos imigos,ent,rou dentro _no. 
porc'apjtáo mór,DuarreCoe!ho em rio com aquelle impeto,fem efpc:rar _ 
füa naoeta, Henri-que_~Leme em búa por feu capitáo:no qual infiante húa 
ga\eota, Man?d de B~rredo em ?ú- trouoada quç. dlaua ,prenhe ·de 'vem- · _ 
tra, & Diogo Lourenço_. Fr:rnc1fro to;em elle tntra~1do ro:inpcm tão. for-
Fogaça, Ioáo de S.oria,Affonfo Luís, temente, que ante de ver as lancha- .. 
~ ~ernando Aluare_z, cadahu\11 ·em .ras dos imigos,, çoçobrarão_ logo al ... , 
foa lanchára: nos guaes na'uios iriáo· -gúa noífas : & outras & a galeota de 
até duzentos hqm.és. E porq foífem Henrique Leme, com a furia do vé ... 
niaes difsimulados,maadou dó San- to,foráo çlar entre arma9a dos M"ou-

, cbo à ,Henriqúe,Leme que dle com . ros,que os cercarão logo: & no me- . 
as lancháras fe foffe cofendo com~ yo do grande muralho do mar fo .. . 
terr~,per.a ~OJ.Uarem a boca do rio,& ráo a mayor parte mortos,~ algús 
dle-com Duarte Coelho & Mariuel elcaparáo .cm húa lanchára de Ft~n
. de Berreôo iriáo largos ao mar:por- cifco Fogaça, ·<]ue veyo de noite : & 
que tendo O'S imigàs VÍfl:a delles, pa- O tnaes que pode fazer CÓ feus CCffi· 
recerlhela éj eráo naoios de merca- panheiros, foi dcfalagar a gale<?ta da . 
,e.fores, & perderião o tento da terra, · aguoa> & faluar ·algús. Vin'da a ma ... 
com que os 'poderião con)eter maes nhaá, quatro'lancháras das dos imi.' 
a feu faluo. E tambem íe elles qui- gos os vietão demandar:&. co_m?· , 
-feífem vir ~far em Malaca~auia de fer · gente vittoriofa pelejando, foráo ter 
cofendofe com a terra, & encontra- ao galeão de .dom Sancho,pc_ra mal 
los'iá9 : & como os acolbeqem em de outros que ~íl:auáo_ em faluo. Pqr 
mar latgo,:,feriáo maes fennqrcs del- que dom Sancho cõ ddejo. de vin-
les. Henrique Leme c11eg~do á boca ga11ça mandou Manuel de Berredo.l) 
do tio Muar, de{ejofo . de ganha~ fô em a fua galeota, & Francifco Foga ... " 
1tquclla honra : mandou húa · m~m- ça ~om fua 1laochára, por ter gente 
chua,,qu~ he hum pequeno barco,, q frefca,, que a outra que cfoapo'u, náo 

· .. 
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'Da 'Iêrceir a 'De cada 
éfi~uâ per~ wõ: êt1idando que p,o . 
. élião enrreter os imigos a não fairem 

.• do rio,& forão a morrer a poder del-
.les, por (érem já muitos. E.a elle dó 
,Sancho & Duarte Coelho, que dta-

- 1:uãó largos'ao marJfezlheDeos merce 
J~.m . virem em faluo pera Malaca.P.or 
que. com a oçcupaç:lo de peleja de-
íles dolis'~t1áo os virão-nem fe vierão 
a dles: l.eixando lá feífenta & tantos 

,l;o~1és afogados-?& mortos a ferro. 

G A P I TV L O VII. 

.,- Como eftando áom Sancho 
Iferique,z noReyno de P am,a 
· hufcar 1nantim-enflps,fú mor-
. to das L1ncháras de Bint11-m: 
f5 ,de ou~ros dy;1jfres"qile :ºs 
noffos teuerão corn efla guer_-
ra,que elfe~ f aziEo ~ Malac$. 

d' elRey de B.innm· não leixa~1áo vir -
mantimentos a Malaca : ordenou 
Iorge d' Albo.querque. de os mandár , 
bofcar per rodalas partes. E por che-
gar então da India A1~dre de BritoJa 
quem o gouernador dom Duarte de· 
Menefes-dera licéça qlle foíle áquel-
las partes fozer feu proJJeito,- & el!e 
trazia pera Hfo hú.a·nao foa bem cõ-
cerrada: mandou Iorge d' Alboquer-
que em Cua comp:inhiadous juncos, 
que foffem 'rodos tres a, Si:ioJ por Cer 
hum Reyno m.ui abafiado de arroz, 

/&de todo maotimenro.,Tanto qüe 
eíl:as tres velas farão_ partidas, com a 
mefma necefsidade mandou dõ San-
cho no galéáo em que andaua, & 

· outros dous nauios em firncompa-
nhia,de que eráo capitães Ambrofio 
do Rego, & Antomio de Pina, ao 
porto do Reyoo de Parn : que he na 
mefma coíl:a de Malaca caminho de 
Sião, por fer R.ey noílo amigo, & q 

~e Odo o d~~no que os nof- até então nos vinqa do fcu Reyno 
r . ~ ·' f os .recebia o ndla guerra, tLJdo o qu:e nelle auia: fem fabcr co"' 

~- era fauor a elRey de Bin- mo dle dl:aua aparentado ern no{fo. 
ti·>.;u~~Á~ • ram:& daualhe tanto cre . .- danno cotu elRey de Bintam. Dom 
·dito & dl:ima, éj con1e,çou a cobrar Sancho pola Ílecefsidade e~ que lei-
-entre os lv1ouros vizinhos, a atltori- xaua Malaca, & fe aui~r maes pre- ' 

, . dadc que tinha per.dida. De n1aneira. fl:es, tant9 que carregou Q nauio de 
. cine [cndo os maesdefl:~s noffos.ami- Ambroíio do Rego, mandou que fe 
gos & contrarias· delle, mudou[dhe faiíle de rio de Pan1, & o foífe efpe-
dla vontade com a mudança de foa rara húa ilha, a que chamáo a Pedra 
fonuni: fazé11do que elRey de Pa1n bránca : & como o rianio de Ama-
da cofia de J\1alaca, fendo noffo a- ,. nio de Pina foi rambem carregado,, 
migb, vieífe a cafar com húa filha· · mandoolhe que fe faiffe do rio, & o 
fua em odio uo!fo : & teueráo eHe · ef pcraff e na barra, E pan;çe que à[si 
cafamento . en~ubcrto até elRey de aub de fer, q efpedi!Ie de íi as ajudas 
Binta~ fazer algúa boa prefa, como' de.fua vida: porque ainda dle nauio 
f~z; Po!que ~~~o e~a~ lancb~rn~ ~ão era pofi9 ~'la bara,quand'o fai.ráo 
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,rri'n ra & cinco lancháras d 'dRey de Rey, per tnaldades & couías que· 
Bintam,que eíl;aoão pêló r.io dentro Mou.ro~ noífos im·igos tinhão or .. ·· 
p9~fls em ciliada . . ~ afsi fc _?ttuerã~ , . d~1u~o:elle os defimpedio,& fe ve..: 
com dom Sancho,q mararao a elle-, yo com elles pera Malaca. E por o 
& a [eu 'Írmáo dom Anron~o, am-· feu nauio fer veleiro, veyo efperalos 
bos fil'bos de do Affonfo .Hen'riguez. á ilha a que charnão pulo Timam: 
fenbor de Batl1ac.ena~ & com elles cnde lhe_ tinha ditto "qoe os auia; 
t rinta Porrugueíes: fôméc.e dous gm- de efperar. Peró como elles tarda ... 
metes que leuarão por final de v-irro- uáo,, & dle foube ali da. morre de 
ria a Bi 11 ra rn~ a quinzedc Nouembro dó Sancho, & a necefsidade·em que , 
de qui nbe.ntos & vitúeêres. E qlleré- fyfalaca dhija, por lhe acodir pa·r.; 
-do vir fiz eç ou,rro L1 ntO j Antonio tiofe pera lá, onde c.hegou a Calua..: 
de Pina·: que era i·á em mar largo, menro. Os j.uncos ap!lrtados da nao,· 
~oíl:o q ~ 

1

ku nauio ~ra zorreiro, por de Andre ?e Brito, c~egan~~ dori..: 
kr Juncd : elle a poder de vela H~e de Duarte Coelho íe partira com 
efcapou c.om grande perigo. Cá vé- a noua qu~ lhe derâo, da morte de 
do qu~ as lancbáras lbe ião tomar a dom Sancho, & tambem . que as 

· boca do ei1reito,pcr onde q.uia de: en- mefmas lanch~ras tinháo ·tomado 1v 

tra r, qu-e he de rraueffa pouco maes . · a Andre de Brito ,em , Abril de gui~ 
de hum tiro de bêlh: nauegou per nhentos & vintequatro, & mortos 
cima das ilhas de C,uria Raja~ maes todos á efpfld:t, co~o era verdade, 
.por efcapar ás lanchára-;, que por ter po~ [e ir. ali meter em Pam corn 

' a nauegação iêgura. E foi darcomíi- ddejo d~ fazer algum prolleito: não 
-go na laüa no porto da cidade Aga- oufàráo de .ir caminho do Malaca, 
çum, çom que tinhamas cõmercio: ' & tomar~ofe a Sião_, ; a'onde d~f ... 
de qoe a diante veremos o fim de fua pois_ o r_néfmo Duarte Coç:.lbo per. 
fortuna,. por córar 9utro tal defaílre, mandado de Jorge_ d' Alboquerque 
que acnn~eceo a Andre de Brito. O_ os foi bufcar ~ leixando já outro 1d.~ ""' 
qual db'ndo no porto do rio Sião faíl:re feiro cm Malaca, que'foi vi-· ' 
carre·gado de mantimentos, & · ~fsi · rem- as lancháras com o fauor de.; 
os dousJÚcos, que diílemos que fo- fias vittorias húa noite, & matarão· 
ráo em {ua companhia: foi ter com a Simão d' Abreu parente de~ Anto-
elles Duarte Coelbo,que i'a da cnfea- nio de .Brito, que eílaua por capi-
da de CochiQchina,quando foi de[- táo em Maluc.o : o qual cQm as ht- ( 
cobrir . correndo a cofia do Reyno . ceísidades que tinha, o mandou e~ 
Cboampa. E como era peíToa co- hutn naliio. E paífando mui.tos tra-

. nhec1da no Reyno Sião, palas vezes balho·s, & perigos..naqudla viagem 
que l.á fo ra ( fegundo já e~creuemos) que fri;, p9r não vir per o caminho , 
achando Andre de Brito & os jun- ordinario,n1as per hum nouo éj elk:i · 
c~s qu.afi retidos pelos o~cfoes d~~~- defcobrio per ~i~ ~a ~lb~1 de Borneo~,· , 
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que he õrã niui ·L1ãl1egado pelos noC · fette vdas,tres n.aufos ~fo gauea,dou -
fos: vier2o as. lancbáras' húa. noite carauelóés,' húa lanchára", & hu rn 
ter com elle à tlheta das naos, qu~ calaluz, de que erio capitães elle dó 

-.he defrpnt,e da cidade de Malaca o·· _Garcia, ~oque · Coelho de Tanger~ _ 
br~a. de, I?il ·& gui~hentós · paffos~. ~ . Garcia ~im~do, Ioão Monteiro, 
pofio que elle com treze homes q Lucas Rodriguez, Ioáo Eíl:euez . ., ~ 
tjnba cm o nauio, [e defendcó a-for- V,afco Lourenço, C!il que iriáo até' 

.. ça de ferro: nãç fo pode defender ao duzentos· homé's, em que cntrauáa . 
, fogo,gµ? os 'Mouros poferãó a bum ·muitas peífoas nobres.Chegado'dó 

.- junco, q eíl:aua de[pejado, q foráo Garcia á boca do tio de Binram, lei. 
trazer do porto da cidade, por fer al- xoufe dl:ar efpera1Ído que, faiffe Laç-
terofo. E ra~tõ que o aju1.uaráo ao fom.aoá 'capit~.o d'clRey pera pelejar 
cofiado do na'1io: poferãolhe o fo_ com elle de fóra, como.lhe madaua. 
·go,& o entreteuerão até que ambos Iorge d' Alboqueique ~ porq dentro 
foráo queimados/em auer na forra. , no rio era coufa itn pofsiuel, pala ex 
lé~a q~em lhe poddfe valer. Porque . perie.ncia que tinl~a· das efi:acas,com 
naq1.:1elle répo não auia nauío no(fo, que dtaua tapado & recroc'ido-, fem 
,que lhe, pode!fe acodir: p~r todos fe nauiQ ~e quilha poder entrar. E quã-
reni ~óra a bufoar man~irnentos pela do Lacfarnaná pão faiffe, que fe lei-

- co~a, por· a grande fome que auia xaífe efl:ar no porto, como elle fazfa 
_ na cidade . E dó Garcia Henriquez no efl:reiro de Cmgâpür~: & lhe to:. 

'1ell:e tépo tambem era,ido a Bimam lheffe os mantimentos,& toma!fem 
a tolhq os mantimentos ' & fazer a os qqe vief(e m de_lnand~r 9 porto. 
guerra que..poélelfe : & ell~ veyo de Lacfarrianá era afadigado d' elRey, q 
lá con1 dous ·nauios perdidos , & a vidfc pelejar càm dom Gârcia . A? 
gente dell.~s mo:rta, per hum ardil q que elle refpondeo .~ Senhor, com' 

. <eucLacfama11ácapitáo:mór do mar Portuguefes & nauios.-.de alto bordo 
1tl' elRey de Malaca, & foi per eHa não fe póde pelejar, có as lancháras 
maneira.Auendo pouco tempo que rafas Gomo eu tragá_. Leixeme~ q eu 

, ~om Garcia Henríquez c'unhado de_ conheço dla gête, por me ter cuíl:a •. 
~orgé d' Alboquerc1ue er~ cheg~do · do fangue: a boa fortuna anda orã 

- ôe Maluco , da viagé d? qual áqllas comtigo , eu te vingarei delles., & . 
partes a .diahte daremos conta: pala afsi o fez'. Porque logo. na entrada 
tnuira guerra qu_e elRey de Bi11tan1 do rio em hum coto.uelo que o enr 
mandaua fazer~ Malaca,&; não lhe cobria, mandou 'ajuntar .as foas lan. 
leixar vir mantimentos, que era a cháras, & cobria-as tanto de ráma, 
mayor guerra que lhe podia fazer: que paredão aru.ores do mato, a . 
·<Juiz dle Iorge d' Alboq_uerque per o quem as v1íl'e de longe: & feita dh 
:Jnefmo., m.odo fazerlhe a guerra. E encube~ia, mandou duas mandiuas 

, !lla119ou dom ~areia a Bintam çom _ que vieffen1 esbõbardear os noífos .. 
· Dom 

' < ,, 

,,.--" ___ _ 
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como defPois cadahum ft p{fr · 
tio a fazer fuas cviages por T tfí 

z.iio de flu proueito. . _ 

Dom Garcia quando as vio tão 
aueuidas, ,mandou os dous caraue-
lões traz dlas, as guaes fingindo te-
mor ,fe foráo recolhendo pera den~ 
tro, & os carauelóes com áçodamé... , .'~ Rrimêiro que e1uremo-s' 
to de as romar, não. ouuiáQ os finae~ s - 4~ ,l/fo nas coufas de Maluco;·de 
dos tiros , que lhe dom Garcia . caminho iremos concan~ -
mandou tirar por final que [e: reco-:- · ·· : do algúas gue paíTarão os 
lbdfem. Mas parece gue aguelle era noffos, q lá erão: & afsi em Banda a , 
o fru derradeiro dia : porque fa:io fazer cómercio da maça & nàz gue 
Lacfomaná ·tão preíl:es & viu6 no ella té: & começaremos ·iío goe ao!' 
remo, que primeiro que ellas_fezeí- queceo a Antonio de P,ina, éj ainda 
Cem volta, as tomou. Dom Garcia he parte dos defaO:res de Malaca. O '· 
quando as vio traípor da- viíl:a pelo . qual efcapádo das lancháras de Lac .. 
rio denrro, mandou a Roque Coe- fama na , & atraudfando per citná 
lho, & á Garcia Queimado que fo.[.. das ilhas de C,urja R3ja( como àrras 

. {em tras elles, mas não fezeráo tão efcreuemos) veyo dar comfigo na 
pouco ein efca_parcm:porque cor~o . laüa no porto da cidade Agacím, q 
o rio todo efiaua cbeyo de tranquia . he das n1aes celebres ·que dia tem: 
& impedimento pera nauios -gra~- onde com elle vcyo ter Simão de· 
des não entrarem , forão dar em fe- Soufa & Martim Correa,que Ião ca-
co: & ouueráo de ficar ali~ (ea maré minha de Banda, per o qual foube-
iüo viera ráo açodada, que os fal- ráo a morte de dom Sancho, 8' os 
uou. Vendo dom Garcia efie mao trabalhos q elle paífou.Auendo fet ... 
prinéípio, & que não era eíl:a a fua te ou oito dias que Antonio.de Pina 
ora : tornoufe pera Malaca. . chegara, & como os Iáos he o-ente 

CAPITVLO VIII. 

5' 'De a{~úas c~ufas que os hoj-
fos páj[arao na ilha dA. laua, 
~m que algus perecerão per 
traiç'Ões de Mouros: (5 do q 
Simão de Soufa ·& 'ivf4rtim 
(orrea fez.erãona ilhade'J]ã-
da; onde acharão Martim 
Ajfonfode Mellolufarteem 

.guerra com os naturaes: (§ 
·-- ... '... ,. • - 1 - . 

- ~ b atreiçoada, gu_iferáo razer 01:Jtro ráro 
á nao de Marnm Correa vindo ante -. 1 . 

manhaã feis lancbáras, tres de húa 
parte & rres da outra J & cometerão 
entrar nella . Mas quando acodio 
Martim Correa, que ás lançada:s os 
fez apartar: lançaráo o feito a zom-
baria, dizendo q mal recebião a gé.J 
te, q U1etrazia ma1irimcnros. o que 
Martin1 Correa difsiri1ulou, & diífe 
que comprar & vender não fe fazia 
ante manbaá: q fe alellantaria maes 
o íol,_entáo o faria: & afoi o fez,não 
confent-ind0 que entraíiem dcnrro, 

-· - ··· · - - fôm.emc 
.... .,,...... •• 1'il, 
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fôn1eí1~c a hórdo". Partidos .elles,cbe-
gou bum hc~>ri;em Porn~gues em ~1Ú 
parao, com. hu~ carta a dle Martim 
Correa,de Manu~l Botelho efcriuáo 
de hum nauio:q eíl:aua maes a baixo 
(Cl.1l o·urracidade per nome Surnbaya. 
,Q qoal nauio era de duas pdfoas, <le 

Jorge Soarez de Brito,& de Cbri fto~ 
uão Soarez vindos. de M&laca, fazer 
ali feu proueito. Na gual carta elle 
Manuel.Botelho 1 he dizia como· pe·r 

, h0a eícraua fo~, foubera que fe ar-
mauão certas lancháras pera ir dar 
fobre elles:por iífo q reudfrm tento 
cm íi, ou fe parriíiesn , [e' já eí'tauáo 
prdl:es. Com o qual recado Mamm 
Correa fe foi logo a Simão de Sou'fà: 
& por já dbré apercebidos, & hao 
fe pórem em rifco do que podia foc-
ceder> fe panirão ao omro dia para 
Banda; onde era foa viagem . Ao 

. fegu'inte dia, ou ferião dl:as do auifo 
ou outras, tanro que virão partidos 
os noífos nauioslcomo gé(e magoa-
da, q perdera aquella prefa ~ faltarão 
cõ Antonio de Pina, q e ilaua a pou ~ 
fentado em terra,&. o mararáo,com 

· -dez ou doze Portuguefes. E deí'pois 
· vieráo tomar o feu naoio cõ quantó 
tinha:afsi que fogindo de tantos pe..: 

' tigos:, náo pode fogir áqlle da mor-
-te;que lhe eíl:aua limitada na Iaüa. 
E Manuel . Botelho dando aL1ifo aos 
o~tros, não o teue comGgo, ou ao 
menos os fenhorios dêlle,q ~ndauão 
em,terra muito defcanfados em Sa- · 
rubaya, onde també farão morros, 
& em fua companhia hum fidalgo 
per norr1e Fernão da Silua,con;i óLJ-

tr9s feis ou fette Porcuguef~s. E que- , 
. - :- ' . 

rendo algús paraos ndla reuolta yir 
ao nauio polo romaré _·: os q ficaráo 
i1elle, fe defenderão 111ui bem, & fa. 
zendofe á vela-pera MJlaca, çhega. 
rão a [aluamento. Tornando á viagé 
de Simão de Soufa &_Martim Cor-
rea, q partirão de Agacim ,temendo 
eíbs traições chegarão á ilha Banda 
a tempo que deráo a vida a Martim 

_ Affonfo de Mello lufarte . O gual 
efl:aua de fogo & fangue cõ os mo. 
radares do ,lugar Lamor: que he da 
ilha Banda, onde fc faz commercio 
da maça & noz. Porque Cobre diffe-
renças Llue teuerão, tinbão C]Ueima-
do hum júco que ali fora ter, & elle 
c:ftaua acolheito em húa tranqueira 
cm terra , que fezera de palmeir::is q 
c0rtara : com as quaes accrefcemou 
mayor odio, por dlas ferem ar_aores 
de feu mantimento. E [obre iíTo fez 
tambem bu'm junco da madeira&: 
aru~res. qne· dauão noz, & de outras. 
d9s feus pomares de fruitb : o qual 
m ~dou a Maluco carregar de crauo. 
E alem diffo veyo a foa gente a rama 
foltura, que tomauáo o manriméco 
na praça, fern os querer cafbgar,ne-
ce[sicados de os não quereré vender . . 
Com a· q eíl:aua em tanto rom pimé 
to,<] fe recolheo águella traí1queira, 
fôrnéce cõ f ette Porrnguefes q tinha 
có!igo ,& fettenta Mouros M.ilayos, 
que ~ierão pera a marinhar o. junco, 
que .1 he (_JLfeimarão. Os quaes Mou-
ros dl:auãó pi confederados ~ó os da 
terra pera os mararé J poíl:o q eráo 
cJfodos.em Malaca. E qué ali leuou 
Mamm Affonfo,foi partii dle dian-
te de Pero Louréço de Mdlo,& o foi 

• · ' 1• eípcrar 
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ef perar cm Pedir a fazér carga· de pi- ra, por elle Màrtim Affonfo querei 
ment~)pera ambos dahi irem á Cbi- q Simão deSoufa cõ a fua gente to-1 
na : & Pero Louren~o foife perder maffe emenda dos males,q os Mau~ 

. nas ilhas; que já a tras diffemos .. E · ros lhe tinháo feito: o que elle ·não> 
vendo Martim Affonfo que b ternpo . concedeo, porque vinha a faz€r cõ~ 
da monção pera a China, fe paQaua, nier<:io,& nãoguerra~E porefl:acau~ . 
. pareceo.lhe que Pero Lourenço efcor fa defpoís de elle Simão de Soufa e~ 
, rera> & feria em Malaca, onde o elle fiar ali, per defordés · de algús de fuá 
n5o acbou,eíl.euc ali perto de bú an- companhia ós Nlouros lhe matarã,o 
no. No' ~ual tépo Io1;ge d' Alboquer- Íctte Portogdefes, em.Lutaram onde· 
que mandou~ª dom Rodrigo ~a Sil- · elle dlaua. En1 que entrauáo eíl:as 
ua filho de do Henrique Hennquez pdfoas nobres, Martim de Lemos 
com hum nau1o~pera ir a Banda & a ,:nui ef peciat caualleiro, Francifco 
M:iluco: & Garcia Cairiho, que era Velofo, Ioão Vaz, & Thome Diaz 
feitor de MalacaJarmou hú janco,& efcriuãc.s dos juncos dos armadores, 
fez búa armação com ellc Martitn & de Martim Correa : o q elle diffi-
A ffonfo, pera ir carregar de maça & mulou, por faberque a foberba dos 

· noz. Chegados ellcs a Banda, veyo noífos o inerecia, & comprialhe ter 
ali ter dõ Garcia Henriquez, que vi- a terra em paz, & não de guerra. E .. 
nha de ivfaluc0:& por a necefsidade , a outra caufa da defauença entre et .. , 
cá que ficaua Antonio de. Brito, dó · les & Martim Affonfo, foi q Ant.o..' 
Rodrigo fe partia pera1 ~-1aluco,on~e ni.-0 de Bríto, que cH:aua por capitão" 
foi morrer de febres. E Martim Af-, em Maluco, por a muita necd'sida-
fonfo ficou ali poíl:o em adio com a de em que dl:aua : mandou Gafpar 
:gente:& auiamae~ de oito mefes que - Gallo em hurr1 nauio, _que fora ?e 
iíl:o era paífado, quando Simão de · dom Rodrigo da Silua J~ f~ecído, 
Soufa, & ~1artim Correa chegarão. como diffemos.Pedindo a elle Mar-
·os Mouros da terra, -4 o tinháo po- tim Atfonfo que lhe tn'anda.íle to-
fio em cerco, vendo os dous nauios. dolos mamimentos, que podwífe a-· 
de Simão de Soufa,temédo q os auia uer de quaefque~ nauios .& juncos, 
de caHigar polp que fezerão:primei-. ' que ali dl:eudfem de mercadores-
ro ~ elle tomaffe o poufo da ancho- de Malaca, & iíl:o pola muita necef-
ragl'i:m, vierâofe a dle, & fezerãolhe fidade, e·m que~{h.ua :' mandádalhe 
queixa me de Martim Affoufo, dos àprefemar. os poderes que tinha d' el-. 
males que tinhão.'.recc:bido: & elle Rcy de capitão daquella ilha Ban-
tambem defpois deu fuas razões,por da. O . qual Gafijar Gallo faleceo 

10 não terem por autor.daqllellas dif- de febreg em chegando, com·que o 
ferenças. Porém como cadahú que- nauio ficou vago,íen1 capic~o: l\far-
ria feguir (eu parecer,defpois as teue. tim Affonfo lançou mão delle,dizé~ 
rão ~mbos por duas caufas;a primei- do que vinha a dle dirigido. Süxiáo" . 

. - .. ~ 

,, 
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t1e Soufa cotnb rámbem tiazb pro-
tiifoés do gouernador dom ~ Duarte 
de Mcne(cs, oorq mandaua gue elle 

·, fo{fe capitáo
1 
n1ór de ro.dolos júcos, 

J1aos nauios que foíihn rrr .a Ban, ' , ela, em quanro elle nrlla efreudie,.& 
aoS' capitães ddles g lhe obedecef-
fem:quifera tomar dl:e nauio pera o 
<:lar a feu fobEinho Frãcifco de Soufo:, 
dizendo que ~lle tv1artim Affonfo 
podia ir a Maloco em hum junco, q 
coin a vinda deUe com~çou a fazer. 
Fiqalméte Martim Affonfo de Mel lo 
como o nanio vín ha dirigido a dle, 
,por Antonio de !31;iro faber éj dtaua 
elle ali' auia tépo , ficou o nauio có 
. clle: & feira cada hum fua fazenda, 
Bafiíáo de Soufa [e veyo pera a Ma ... 
laca.Em. cqpanbia do qual ·fe vicrão 
tíl:'es juncos, que lá farão ter: hú de 
Martim Correa, que elle em Banda 
.comprou por vir nelle, & a fua nao 
_por def goHos que telle , ·a vendeo a 
,Troillos de Soufa fobrinbo de Sitr.1:â0 
ele. Soufa, -& outro júco eia d.e Mar-
tim Affonfo de Mello, q elle ali fez 
cm .lugar do que lhe queimarão . E 
mandou ndle Antonio Peffoa, que 
.era feitor da armaçáo que elle tinha 
feito cõ Garcia Cainho : & nos ou-
tr?s doQs viera~ Martim· Pegado de 
Eluas, & Baíb,10 Pegado. E Martim 
Affonfo de Mello polo que lhe ef-
creoeo Antonio de Brito da necefsi-
ôade em que eíl:aua,& proueito que 
fe lá poderia fazer, por a gráde noui-
dade éj ania de1crauo, fe foi pera elle 

_em o nauioem q vey9 Gafpar Gallo: 
& eíl:outros fe reueráo paixões na 
Earga, muito móres trabalhos fo,ráo 

·' 

os do caminho. Porque o junco de 
Martim Pegado por fer pegueno & 
UJllito carregado ., com o primeiro 
tempo fe alagou, & [ômente efca-
parão na cbampana q leuauão per 
popa tres ou quatro Portuguefes , q 
nella foráo ter á ilfoa Bacbam .: os 
quaes elRey mandou a · Antonio de 
Brito capitão de Maluco. E o junco 
em q 'ia Antonio Peffoa,cbegou pri-
meiro éj os outr_os á cidade de Aga-
cim:& como os Iaoseíl:auáo leuãta-
dos pola morte de Antoni? de Pina 
q contamos,por emendar eíl:e mal, 
frzeráo outro tanto a elle , & roma-
rão o junco afsi cÓmo i'a carregado. 
E outro tanto quiferáo fazer ao de 
Báíl:ião Pegado, quando ali ch~gou · 
e1n cõpanbia de Simão de.Soufa: & 
valeolbe cortar as amarras~ . Alst que 
dos nauios q partirão em fua cõpa~ 
nhia,o feu & efh: cb outro forão ter 
a Malaca, & o de Martim Correa. 
del1lh~ hú temporal no dia da parti·· 
da, & foi t~r a tres ilhas- de Banda, 
onde ouuera de fer morto pola géte 
da terra: & por euitar eíl:e perigo, fe 
def posa nauegar bé mal cõcertado, 
& foi ter á ilha Amboino; ohde a-
chou Martim Affonfo . E como os 
Mouros, q dle leuaua , entenderão 
é] não i'áo pera Malaca, os màes de\-
les lhe fogiráo: & os outros q fica-
rão,arrombarão o jl1nco. ryias Mar-
tim Correa lhe acodio. E partido~ 
dali, chegará.o a Maluco a doze do 
mes de Settébr? do anno de quiobê 
tos & vinteguarr9: ondé logo foráo 
jllíl:içados os MomosA arrombarão 
ojuncoJ & outros ficarão cattiuos. 

Con-
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Co!JtamOS eH:a .teuolt~,que foi a pri.. po demonio vrdir & . tecer coufa~ 
rncira éf os .11oífos teueráo n~qudla .para fe não efleituai' algúa 1 obra em 
ilha de Banda) por moílra de outras feruiço de Deos, & a primeira fot 
piores Çóufas q entre os ~,o{fo.s paf- eíla. Em vida d'elRey Boleife de..: 
,farão: rnaes caufadas da cobiça do funto, pae do Rey Ayallo menino 
fruiro q ella dá, q todos pre~endem que então viuia ; ·andaua ·deílerrado 
nazer,éj da def~rdem dos,... reporae;. hú Cacbil Mamolle íeu filho baíl:ar~ 
E ás vezes perrn1tte Deos q da feme.. do , irmão · de Cacbil Daroez: ·por , 
reda cobiça, [e c~!hé os defaH:res .. do traue!Turas & coufas per q feu pae,o 
pe.rdimento dos JllCOs, & da . fo~eda lãçara fóra de fi, & a eíl:e répo eíl:aua 
que nflles vae, & o dono em. cima. na ilha Geilolo.G) qual vél.~o q feu fr .. 

1 

· - mád Cachil Daroez o não queria re 
' C A P 1 TV LO IX. colher, & q por razão do gouenip 

. , éj lhe a Rainha entregara (como a 
~ Cor,;o (a chi! .l vf a;nolle irmã~ ~ras efcreuemos), & muito fauor q 

baµardo de.Cacl,nl :Daro'e{, q tinha 9e An;omo de Brito, efraua 
andau'a degredado em <Vtda . tão ifento q fazia pouca conta deHe, 
dei Rey [eu pa.e: porque feu ir-' _& de outros bom és principaés : co-

ifa. méçou ordenar cõ elles & c,Ó a Rai--ttJão o nao cotr entia na 'terra, t1ba, per rneyos q pera iffo teue,que 
determinou de o matar, é5 náo,dçuiáo confentír q maes gouer~ 
elle caio no laço~ ·E do odio~ que nane, porque ia romádo tanta poffo . 
. e!Rey Almançor teu é a (a- · do gouerno, que fe leuantaria. com 
chil Daroezpolo f auor que ti· o Reyno. E iíl:o rambem tece o com ~ 
nha nojfl1. · elRey de Tidore p;,ie da Rainba,quo 

nbúa omra coüfa deíejaua, fenáo 
ddlrnir Cachil Daroez, quáto maes 
via crecer a obrJ d-a noffa fortale~a. 

~g E~a . enfiarmos as 'coufas de 
r~ Maluco , em qlil :nto do:m 
~m Duarte go.qernou a Tnd1a: 
ferá neceíiario -tornar ao eH:ado em , ( ' 

cine leixa~os Antonio de Brito ca-
pidô da fortale~a de faõ· Ioão de 
Ternate~-& quando a elle começou . 
a fazer, qae foi o anno ~ie quinhen,:-
tos & vintebum (como fica a tras 
na fim do fettimo capiml'o do qu,n-
to liuro deíl:a .Decada). A .qual foi 
fundtida com tanto prazer, con,io 
defpois profeguindo a obra , deu de 
trabalho aos noffos : por fet officio - . , ..., -

E fei_ta a rorre da p1cnage có muros 
& ·baluartes de pedra & cal,& d~fen 
foés q elle não era coíh1mado ven 
via. nelles a mefma morte. 'A Rainha 
també acõfelbada porfrü pae,~ ar-
rependida d o poder que tinh:i dado, , · 
a Cacbil Daroez:pareceolbc que dh~ · . 
feu poder a~i<l: de matar feo filho, & 
deH: ruir a ella . Finalmente foi o de .. · 
m.ooio tecendo hús .odios,& fufpei .. 
tas , deíl:e Cachil Daroez : que o ir. 
mão Cachil Ma1nolle determin_ou · 1 

( . deq 
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'DA 'ierúir a '])ec(lda 
ile o niâtâr: & í1ão fem fauor & ra.1 com que elRey de Tii-fore ficou 
confdho deíl:as prin~ipaes pdfoas, . cm vão de [s:u propoíiro. Paffa.do o 
<]Ue lhe queriáo mal. Mas porque dia da· fefia, em que a ~ucs da gen-
dle iíl:o não podia fazer a face def- te fe foi para foas cafas, lcixoufe_ficar 
eubert'a, veyo a Ternare de noite elRey de Tidore:dizendo que queria 
muitas vezes-:hua das.quaes dle mef- folgar algús dias com foa filha & feu 
n10 foi morto mui perto da noffa . neto,&_ás ve?-~s 01"1 vtfirar Antonio 
fortaleza. A fama da fua morte teue· d~ Briro, com mofiras de amizade. 
_duas culpas na opinião da gente;.os No qual tempo eÍletit1ha ~oa guar-
que queriáo mal a .Cachil Dar~ez, da na fortaleza, & tudo eíl:aua are-
a d~máo a elle: dizendo que foubera . ta~o d1ilimulando co1n o R'ey-, atê 
vir dle áquella ilha de noite, que o . que f e foi bem triHe, por ver que a 
mandara fazer . . Outros diziáo que ~- obra qecia em .mac·s fortaleza . Po-
as guardas que vígiauáo, cuidando rém dkrrabalho cofiou a vida a 
fer algúa c[cuira : o fczeráo, Ccrn fa~ muitos, ~doecendo a gé-te cotn elle 
·ber quem era.A morte do gual,cau- & com a variadade dos manrimen~ 
f ou rnayor indü13çáo contra Caclíil . tos, &-inaes 1fando debaixo da li-
Daroez. E como dles fabiã-o gueto- nha Equinocial. Entre as pe!Toas q 
dp feü poder & valia proced~a de daquella enfermidade morrerão : as 
Antonio de-Brito: deter_r:t1inaráo de principaes farão Rui Gago o feitor, 
·o, matar a ferro ou com peçonha, . & ficou no feu ofEcio Dua~~ede Re-
como melhor:_poddfem. E pera ;tio fende, que era efcriuáo da feitoria . 
dRey d~Tidore .ordcmoL -hum ban- Eftando .as coufa3 nefiedlàdo e11tre 
.quece, o qual queria-dar · por honra . Antomo de Brito & dRey Almaú. 
-de feu neto em Tert1ate em foas ca-- çor de Tidore , crecia o odio cada 

. fas, gue crão perto da noí{a fonale- · vez maes, & o credito de Cachil 
·-za: onde Antonio de Brito auia de Daroez: porque dle era o que fuft~-
fe~ conuidado, da. qual coufo elle foi taua noffas coufas, com gue recebia 
auiCado per C.achil D~roez; Vindo .muita hõra delle Antonio 'de Brito, 1 
o dia do banquete, para o ·qual era que pera todos feus_ imig?s .era húa 11 
chamado, elRey de: Geilolo , &. to- dor fem plciencia, a qual fe conuer~ 1 
dolos prü:cip'aes.dcfias ilhas, çm .q tia em dannarem a nós no que po- 11 
fe ajuatou grande numero d~ gente: dião. De. 1naneira _que começarão 1 
quando vieráo chamar Antonio de de lhe fazer auerra a rnaes difsimula-, . {) 

Brito, efiaua elle lançado na cama da que poderão: com mandar que a 
-·com mofira de hum accidente que gente coíl:umada trazer mantimen-
lhe dera. I; per os m~nfageiros d'el- tosá praça~ não os trouxdfem .filé 
Rey & da Rainha fe mádou defcul- d!fl:o ac;omeceo ndl:e tempo ~irem 
pàr: mádando em fau lugar o feitor algus juncos da ilha Baóda á. ilha 
~ui Gago, pera receber aquella hó-:: Tidore a bufcar crauo : coufa q náo 
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LturoO(fttuo. Fol. 21t] 
· podião fazer1:Porqne corno dh ilha ell~ por outros delictós tinha cônd~e, 
'thnda cfbu~ de baix·o do fenborio nadas á morte. Finalmente daqui fo 
d' elRey de Teni3te, eráo elles obri- · moueo que Antonio de Brito aíien .. 
g:dos a vir a el-la,& não a outra' par. too cotn Cachil Daroez : q era: mc:-
re : & afsi eíl:aua aíf entado com el- }hor fazer ,defcubertamem:e,a guerra 
Rey Almançor que. os não auia,de .a elRey de Tidore, porque ella faria 
receber na fua ilha,& elle & elles em que náo .profeguiífe ém tae

1
s obras có 

odio da noffa fortalcz;i i'áo lá vender, titulo de amigo,as quaes auia de vfar., 
& comprar:· Antonio de Brito rnan- por ' [er mui manhofd, .:em, quanto 
c\o ~1k pc.r vezes queixar a elRey Al... não f:JíTe caíl:igadá. E pera· fe eíl:a 
m:rnçor: mas elle deu tão pouco por guerra fazer com melhor cor~ fez 
iílo, que ordenon Ancunio de .Brito Antonio de Brito per meyo de Ca-
dc manoar lá húa fulb, pera dar ca- ct• Daroez ajumar elRey & a Rai-

. ta a algús juncos gue ali,dbuáo : 8: nba tom codolos principaes do Rey-
que acbandol.be cr~no,que .º roma1- t1o ~ & lhe propos dta inj1.1rja & dá-
fr : ao qual feito fo1 .Anrn1110 Taua- - no: que tinha recebido d'elRey Al~ 
res, & por língua Anc.onio ÇabraL mai1çor,& afsiourras coufas,q todas 
Na qual fala parece ~oe [e deCman- eráo íinaos de imigo. D~das per dle 
doo muito,com que <!lRey ficou ef-- 1muitas raz·ões., & taes que a Rainha · 
tádalizado: & muiro 'maes por irém , & todo los feus não tendo que ref pó 
dar cata a hui11 junco, que tinlu to- der en1'conrrario: diíleráo' q a guer~ 
mado b_um pouco de crauo, em té- rafe mouia juíl:amente, pois e!Rey 
po que a gente delle er-a em terra . . E Almançor raes coufas confemiJ. E 
aconteceo que com bum rempo que porém diffe a Rainha que ella & feu~ 
veyo fobito,a-fuíl:a foi terá coíl:a: & filhó queriáo ir eíl:ar pr~meirn á pra. 
os Mouros como virão os noffos em tica com fou pae \per ventura ce{fa. 
terra,,matarão todos, & afsi algús ef- riáo dl:es mouimentos de guerra; A · 
cravos q rernauão: o qual feno dif- <}ual viih f0i no ~1~1r onde Alrna_n-
ferão a A~1tonio de Brito goe fora çor ve·yo : & em lugar de paz, con., 
per manda.do d'êlRey. E. mandou.fe fofrarão ,cqmo fariáo goetra á forra- · 
<-1ueix.ar a elle da morte daquelle~d1o- leza, do qtie Ca_cbil Da-roez,-como 
u1és,& :que deui.a mandar caltigar·os bometh ' que· uazia efcuitas . nas, 
que tal obra fezetáo · :·ao que elRey ;coufas que fe mouião, comrà nÓ$ ' 
telpondeo com palauras,moíl:rando fo1 logo fàbed,or. E o que maes aflir~ 
~er diffo muito pefar, & que qu;mto mou {er iíl:o verdade, foi tolherem. 
,aos autores de tal obra,éj ahi o's man- totalmente os mamitnenro2,que vi· 
·-Oaua pera dclles tomar cn::ienda. O g . nbáo ·á praça, de qlle a fortaleza (e 
·Antonio de Brito ouue per bú gran- ma11rinha: & não fe podia auer hGa 
.õe defprezo, por ferem eíl:esehümés ' oalinb~ pera hum doente a. pefo 'de' 
._que 1uan~aua, n1uitos ciues, & que ~uro.Caçhil D.uoez,a qqé Antoni9 
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t]J.,1 Terceira CJ)"tcada 
cit Brito faziâ qüél,xumes de fias coti,- dles já fóra dos fcus Paç~~·:-ch~g-;~::'· 
fas,re(pondeolhe:que ante que o ne- Antonio de Brito :. & os leu ou com 
oocio vieffe a maes mal, feu cõ[dbo aq1,1ella mefma honra,& acàtaméto. ' 
gra que lançaffe mão da Rainha & Poíl:os em cima em hu~ apoufen-
d' elRey, & os trouxeífe fforralcza, tarúento da torre onde!he eíl:aua·or. 
& os teueífe ndla em mo.do de refés, denada como a feu modo & como 

- em quanto · a não rin-ha acabada, & Rey que era : foi.énta_ geme derre. 
~dhua tão pobre de gente, como_ a- dor da forcaleza,que foi n~ceífarío l 
uia nella :·& iH:o foíle logo ante que Antonio de Brito chegar<\ húa junel. 
a Rainha [e acolheífe pera a ferra.;on- la, & per meyo de Cacbil Da roei 
de tinha fabido que fe queria ir com lhe fez hum razoamento, todo fun. 
todolos filhos. Anronio de Brito dá. dado no feruiço d'elRey feu fenbor, 
do conta aos principae~ da fori.-.le-' & fegurança de foa peffoa, & por :if-
'!a., po(lo que ouue muitas. duuid3s · fo.ífegar o animo de algúas peffoas, 
fobre o cato ; aílemarão per de~ra- que queríáo meter aqoelle Reyno 
de1ro· eíl:e fer o remedio m-aes fegu- em reuolra. E q lhe lembraífe quan. 
ro,por não morrerem todosá-fome. · to dRey Bokífe tinha encomédado 
Ordenado o dia que iíl:o aui1 de fer, a todos a amiz.ade dos ·Porrugudês, 
efcolheo Antonio de Bri_to quarenta & quanto pro_curára aquella fortale .. 
ou cincoéra homés:aos qu.aes man- za, que ali vião feira : ~ qúal eíl:aua 
dou rodear as cafas d'elRey,& que lá toda c.fferecida com quantos P.ortu-
achariáo Cacbil Daroez, que daria gudes nella ouudfe,ao feruiço_d'el-
ordem como au!âo de trazer a Rai- Rey ,pera lhe defender fe.u Reyno ~ 
nha & elRey, & elle 1a logo tras el- eH:ado de feus imigos. E que foubeC· 
les. Chegaod.o os noíTos onde efl:a~ fem ce::rto que elRey dl:aua táo con-
ua e-lRey ,íemmdo a Rainha a gente, téte,como nos braços de fu.a mãem, 
corpo inolber culpada & que tecea~ & afsi feus irmãos. Per dle modo 
ua algúa coufa, fe posem faluo : lei- · Ca.chil Daroez como homem ~ru
:xando os filbos,elRey /x. Cacb1l Da- de me lhe di_ffe raes coufas, com que 
yalo, & Cachil Tabarija, que ~ra o todos fe tornarão pera fuas cafas 

- menor. Aos quaes Cachil Daroez contemes do que era feiro. E por 
não confentio tocar algum dos nof- mo(ha de m<les fegurattça da peíl'oa 

· ·. fos,dizcndo q ~s peífoas reaes auiáo . d'elRey,Cachil Daroez ordenou que 
. de for leuantadas pelos de foa linha- tres ou quatro peffoas nobres do fer-
gem : & chegand? a elRey ,cõ mui- uiço d'dRey fe vídiem pera o ferui. 
ta venáa'çáo o tomou nos braços,&· rem, ·& que nos {cus Paços lhe fe-
mandou a dous homés fidalg~s que zdkm o comer,& pera feus irm~os: 
tomaff~m. a feos innã,os, & os leu a- & de lá o trazião feiro pera as peíloas 
ráo todos tres ao collo. O rebate foi que o•acoíl:umauáo fazer. Como 
l.ogo dado na ~idade~ & fâindo co~ Antonio de Brito tc:uc dl:e penhor,, 
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. per confelho deCachil Dar~ez,con1 
·rrom.betas mandou dcnuncrár guer-
ra contra elRey de Tidore: &·pro-
meter a .qualquer ~homem ,qm: lhe 
áprefentafle a cabeça de hú dos feus 
moradores, qoe lhe daria hum tan -: 
ro. E como aquella gente he belli-

-_ cofa & éobiçofa, foi raman ho o al-
uoroço nelles de prazer, que os má-
timentos pera os no{fos vierão logo 
á praça : & eráo tantos os faltos que 
fe faziáo 113 ilha, por ganhar o pre-
mio, gue em poucos dias mandou 
p:igar Anronio de Brito, rnaes de 
teikéros p:mnos. E alem dd}a gucr 
ra,qoe fazia a geme cómum em feus 
paraos, mandqu Antonio-de Bnto 
armt r hú naaio,pera ir fobre ô porra 
d~ cidade Tidore, & lhe dcfet1der 
todolos mantimentos,& coufas que 
lhe i'ão de fóra: a capitania do qual 
âen a lor~e Pinto da Silua. O qual 
cíl:ando i-freíl:~s 'pera_ partir ,chegarão 
Martim Affonfo de Mello Iufarre,& 
Martim Correa : que ( como a tras 
ef'creuemos} ambos [e ajuntarão em 
coropanhiaJ pera vir áqudla parre. 
Com a qu~ chegada Antonio de 
Brito detcue Iorge Pinto _até ver o 
que faria, por não ir fô: efperando 
,que c-0m dks dolls capitães C:X get~
tc que traziáo,poderia fazer a guerra 
a·Tc.rnate maes poderofameme. Paf-
,fados os primeiros dias que eíl:es no"' 
uos hof pedes defcanfaráo : teue An-
tonio de Brito cOnfclbo com dks, 
& co'm Ca·chil Daroez. Porque co-
mo era homem fiel a nós, & caual-
leiro defua pdfoa,& de grão co_n(e. 

1 \?o pera aqucllc negocio da guerraz 

Fâl. 218~ . . 
~onuinha fer_ prefente. E a!feQtarâÓ 
que foífem cham;:i.dos todolos prin- . 
cipaes, & amigos, & valfallos d'el~ 
Rey de Tern:lte clc todalas ilhas a el .. ; 
le vizinhas, q· o vidfern ajudar com 

' todo (e~ poder.: os quacs nc:íl:e ajú-
ramcnto, por fer mmt~ gente, fede~ 
teuer2o mes & meyo. No qual tem 0 

po porq quando foífem, toma!f crn -
a elRey Almançor macs necefsita-
do : mandou· Antonio de Brito ao 
mefmo Antonio Pinto que em o -
nauio que tinha armado,fe folfe lan~ 
çar Cobre o porto da cidade Tidote.._ 
E com elle foj Lioncl de Lima hum 
fidalgo manéebo erü hum zambu-
co : os -quacs atormentarão bem a-
cidade hús dias que ali efl:euerão,em 
lhe tolher os mantin1entos. B como 
os Mouros virão que o modo del ... 
les, era em appareccndo o nau!o ou 
barco qu~ fe vinha pera a cidade, la-
go :ião ~a dlc : ordenarão ·de os ac0-
lher per efic feu modo: mandando 
de .Lloite húa coracóra,quefa.i> nauios 
leues de remo,que a pmro dia appa'!' 
receffe aô n1ar: como que vinha có 
algum mantimento da ilha Ge1lolo:. 
que dtá defronte. E tanto A os nof-
fos nauios, foífem a dle,[e fezeffc em 
outra volta, ·como que fe acolhia a -
hum feyo,qne a mefma ilha Tidorc 
fazia onde efiaua -húa calheta: a de 
dentro da qual auião de- dl:ar certos 
paraos cm cilada. E na entrada d'\ 
calheta eflaua hum recife de pedras~ 
que a aguoa lauaua, de maneira qu~ 
fe não vião,& per cima podia emrar 
barco leue :.fazendo conta que-dl:e 
[ec1fe, (cria húa rcde,em que dles ef-

- - - Ee -~ _ perauá! 
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Fêrã\lâÓ (;Çãr:& àfsi'toi. Po~que tan~ 
to .gue amanhecco viíl:a dla cora-
,córa : Jorge Pinto. por lhe cair tnaes 

CAPITVLO X .. 

~Como ateada a ~uerrd entre· 
·os no!fos (.# e!Rry c-Almançor-
de 'Tidore,ainda qt{e n;oprin-
cipio c!ellaaco~ecerao defajfres 
com ;norte f5 feridas de a.lgus . 
dos nojfos ;_por fim de a~us 
grandes dannos que e!Rey re·-
ce6eo , rveyo pedir paz a An-
t.onio de Brito,q~e lhe elle não 
concede o. 

á mão,fe foi a ella .. E como !a aluo~ 
roçado com o remo refo quaíí a proa 
fobre a popa delle, como galgo f o-
bre as ancas da lebre: entrando na 
~alheta, encalhou, por fer nauio pe- ' 
fado & de quilha. Ao gual logo fa'i-
rão os paraos, & pofl:o q lorge 'Pin-
to pelejou como caualleiro que era: 
tàdauia elle ficou ali morto, com [eis 
Portuguefrs , & qu~renta remeiros 
que ião com elle. Lionel <le Lima 
quando de longe vio a peleja de 
Iorge Pinro,~codiolhe:m:i.s . não ou-
ÍQLl de entrar.no recífe,por não ficar 

O tempo que a~onte:cco , 

eHe defaíl:re,eráo perto de 
~;MJ~~~'1 mil & quinhentos homés da mefma maneira ericalhado, & 

maes na já tão tarde eíl:e feu chegar, 
q1Je náo aproueirára: .. Os Mouros 
dos paraos nã0 fe contentarão com 
dle feito, qu~ lbc fuccedeo fegundo 
cuidarão : mas ainda p01.: moíl:rar a 
feus vizinhos a vittoria., .cortarão as 
cabe~as aos noífos, & f orãofe a húa 
i1ha cbarriadà Moutel, meya leguoa 
de Tidore ( por "efta Moutel f~r do 
fc,nhorio de Ternacc). E:com grande 
fdl:a em feus paraos embandeiradós, 
do 11rnr molharão as cabeças d:os 
noíTos aos da cerra: pergunrandolhe 
fe as conhcciáo,& que leuaífe·m d1a 
n.ciua ao capitão Antonio de Bnto. 
O qual ~orno ifto foube p~r dres 
moradores de Mm1tel ; mandou lo'."' 

J' 

go vir LioneLde Lima, pera pro-
~er ao diante ndb guerra, 

.qt1e teu~ tão n1ao 
_principio41 

(;:) . 

juntos na cidade de Ter~ 
nate: rodps conuocados pera dh 
guerra contra elRey Almançor. E' 
tendo Antonio de Brito confelho· 
fobre eíl:e cafo aquecido, & profe-
guiméto da. guerra com os capiráes., 
quevieráo de Banda, Cachil Daroez 
& outros mandarijs principaes,pro-
pofi~s muitas confas de húa & de 
outra parte : aíf entoufe que era mui 
bem profeguir na guerra. Porque era 
a melhor confunçáo que podia fer, 
por fcr junta tanta gente pera feroi-
rem elRey, cõ animo de morrerem. 
por elle,& maes por não parecer fra-
queza noíla,q com o primeiro dan-
no perdiam os o feruor daquella guer 
ra. E ordenou(e a[si,qoe Martim AL 
fonfo de rv1ello con10 principal peG-

, foa fe partiffc logo cm' bum nau.io, 
& có elle Lionel de Lima,&- MartllJ~ 
Con:ea .en1 outros,&_ fe foiTe lançar· 
- ·· - · -- · · · [obre 



Cobre a calhera:onde mataria Anto-
. nio Pinto, & ali ef perafkm Cach_il 

Daroez : o qual au.ia de partir com 
húa frota de cem paraos,com t_9daa 
gente da terra que erajunta,& afsi [e 
fez. Chegado Martim Affonfo ao 
lugar ordenado,. porq eíl:aua ociofo 
cf perando Cachü Daroez : & hum 
Gafpar d' Alrne~id<(que ~a e?1 foa có- , 
panbia faber hua aldea j~to d~ aguoa. 
húa leguoa donde eíl:auao,. d1fie que 
lhe parecia bem que aquella noit.e a 
fo!fem qu~imar:o q Martim Affon-
{o approuou: & apercebeo pera iffo 
dous paraos, & dous batê is com até 

,.quarentabomés. E porque determi-· 
riou dar nella ante manhaá, paniofe 
de noite, por não fer viíl:o da cidade 
Tidore : porq auia de paífar ao lon-
go della,pera irá aldea que eíl:aoa a-· 
lem. E por maes que elle Martim 
Affonfo (e defpachou,por lhe fer cõ-
trario o vento: era já alto dia quan-
do pa!faráo per ante a cidade.O por-
to da· qual eíl:aua cheyo de paraos de 
guerra,& quando virão que os nof-
fos não erão .maes gue quatro vaíi-
lhas tão .pequenas, entenderão q 'iáo 
dar no lugar : ·& foráofe tras elles, 
com propofito _que corno elles fol-
ta!Iem em terra, de lhe tomar a em-
barcação. E porgue Martim Affonfo 
chegando ao lugar,ca!o no ardil que 
elles leuauáo: fez búa volta fobre el-
les, & com os .berços & artelbaria 
os enxotou bem longe ao mar, & 
tomoufe 'a l~úa calheta que o lugar 
tinha. Os moradores do quál com o 
~emor da gu.c:rra que cõ elles tinha-
.mos,,leixaráo· a p~:rn6açáo de baixo., 

) 

.Jlo/. 2 I Ô: 
. que feriáo algúas dez õú doze cafas; 
por fer de pefcadores,c.om húa rnef-
C]llÍta: & fobirãofe em cima de húa· 
rocha de pedra viua; que eíl:auá ern 
hum tefo pouco afafl:ado da aldea. 
Martim Affonfo por não ir dehald.e; 
determinou de fair em terra: & che-
gando ao pê da fraga.da penedia,não 
acharão outro caminho fenão húa 
vereda entalifca'da e@ os penedos de 
húa parte & da outra, § hupl ho_m,? 
def pejado teria bem q fazer em ir per 
eHa a cima.E no meyo deíl:a fubida,, 
onde era maes eHrei ta,eftaua hú pa-
rao atraueffado como defenfaõ da 

· paífagern:pera no tempo da necefsi .. 
dadc vindo os irnigos a elles, o lan-
çarem fobre elles : & maes a cima 
outro polo mefmo modo. Martim 
Correa como :ia diante, & vio coufa 
tão difEcultofa, começou de bradar 

· có Gafpar d' Almeida, porque os en-
ganara. Ao q elle refpondeo: Ao t~ ... 
po que eu vim a eíl:e lugar,não Cabia 
q tinha eíl:e minhoto o ninho tão 

. alto. l\tfartim Correa em modo de 
graça diíle: Pois eu ei de ver eíl:es mi-
nhotos como eíl:áo. aqinhados : & 
cqmeçou de ir a diãre·até c~egar aos 
paraos,achando ir diante fi,·bum Go.-
mez Bote_lho clerigo,& pergútoulhe 
onde i'a;refpódcm:Vou lançar aquel-
le par~o donde eflá, pera tení1os lu-
gar de ir, & fubirmos a cima. Pois 
afsi he, diffe Martim Correa, eu vos 
quero por cõpanheiro, & ambos o 
farão lançar. Vendo iH:o Franciíco 
Lopez Bolhão,q eíl:auacm baixocó. 
Martim Affonfo,que Martim Corrca 
achara camiuho,,como era caualleiro 
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, a 'Terceird 'Decada 
& ti1111a grú1d·és. pÕntos nifio, foife 
pela vereda.:a cima ajudar a la;1çar o 
ourro fegundo: & a[si o fezerao que 
fez tamanho cíl:rondo vindo pelos 

~ penedos a baixo,éj acodiráo os MoLJ-
ios de cima.E vendo q os noffos en-
caminhauão a dks,começaráo ás pe 
dradas, & cÕ galgas de pedra tão fo_ . 
riofas a defender irem a diante : ql1e 
conueyo a M~rtim Correa,-& os · ou~ 

tços meteremfe de baix? d.e búa lapa, 
que fazia hús penedos.Até éj Martim 
Affonfo chegou cõ a geme : & co-
meçarão com as efpingardas apartar 
os Mouros de cima, por 111áo r.irarem 
ma~s. Na qual chegada da gente co. 
n100 lugar era dheito.,& büs guerião 

. ir por cima dos outros: acenou hum 
dos noffos efpingardeiros faztr hum 
tiro,& não lhe querendo a polnora 
tomar f ego,. abaixoufe pera a cócer-

. .- tar. E eftando niíl:o, pare~e ']·lhe fi -
cou algúa faifca na efcorua,com que 
clef parou a ef pingarda-: & foi dar pe-
lo hombro direito,a Mart'im Affon-
fo,paílàndolhe 0s boçetes da malha, 
até entrar dentro no corpo. Ao gual 
defaíl:re acodio logo Martim Correa, 
~ tirados os bocetes, q. virão bufar 
o fangue, porq parecia a ferida mor-
tal pelo ltJgar onde foi : o trouxerão 
a hum · batd, apertandolhe a ferida 
cen1 húa touca do mefmo Martim 
Correa,que lhe feruia de capacere. E 
foráofe cõ efl:a emprefa tão-mal aca-
bada,que fe remarou em queimarem 
a mefma mefquita, & caías que ali 
efl:auáo. Tornados todos á calheta 

. onde dtauáo os nauios foi mandado , 
. M~~~í~~~ Ag~1.~~~ e~ hú para? ~ for: 

taleza a fe curar:· & Martirr1 Correa 
[e leixou ficar cá os nauios 1na guar-
da da cidade, até vir Cachil Daroez , 
com a gente q fic:ma ordenada. Mas 
Antonio de Brim fentio tianto eíl:e 
defaíl:re,q entreue Cachil baroez,& 
logo ao outro dia mandolJ vir Mar-
tim Correa : com determinação de 
totalmente leixJr a gnerra.TemeLido 
que cõ aquelles_defafl:res vicffe a per-
der ránta gente, que não teoeífe gué 
lhe defendeffe a fortaleza: porq náo 
tinha per todolos _Portuguefes que 
eráo jumos,\naes de cenro· & vinte. 

· Peró como Cacbil Daroez tinha me. 
tido neíl:e negocio muito cabedal,~ 
junto muita gente, & tambem mo-' 
íl:rat:lamos grande fraqueza,por cau-
fa de dous defaíl:res, defííl:ir logo da' 
guerra~ cõcedcol~1e Antonio de Bri~ 
to ir elle cÕ·toda a gente da terra to~ 
mar hum lugar chamado M?-riaco~ 
fituado no meyo da ilha em hú tefo, . 
que parecia de rodalas partes: prin~ 
cipalmente da face qoe efiaua contra 
~ilha Ternate,onde tinham os a for .. 
t~leza. E a razão que o moueo a dar 
neíl:e 1 ogar,foi por fer o maes nobre 

· & o mdhor da ilha, onde antiga~ 
mente os Reys della eíl:auão : mas 
def pois por caufa do cóm~rcio dos 
nauios gue ali i'áo bufcar o crauo, fe 
deceo elRey á fralda do mar, fazédo 
nouamente a cidade cm que eíl:aua. 
Na qual viagem logo no cometi-
mento do cafo aconteceo outro tal · 
defaíl:re a Franclco de .soufa : que 1a 

·.por capitão dos Porruguefes,p~rdta 
maneira. Cach1l Daroez como leua-
ua muita gen~e, tanto que chegarão 

· ao 
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ao porto,encaminhou·a Francifco de nella: & cõ Martim Correa vieífem 
Soufa per hum caminho maes,breue de quüÍze á~é vinte Porrnguefes, & 
.pera o lugar Mariaco : & diíldhe q . que n~o queria maes. Antonio de 
com o corpo da foa gente :rnia de rc_>- Brito totalmente cõ efie terceiro de} 

. dear ·per outra part~,pera encaualgar faíl:re>poz[e em não querer maes pr-o-
a ferra onde elle eíl:auá alTentado, & feguir na guerra, & afsi o mandou 

, que viria dar nelle: como ddle~ que . dizera-CachH Daroez,& q efpedi!fe 
·daria húa grita, ;i q elle Francifco de ·a'gente: mas elle como era hometn 
Soufa acodiffe.A!knrado dle modo, caualleiro,& p9r náo perder feu cre-
fazendo Francifco de- Soufa de vagar dito,& rambem não dar·glo~ia a feus . 
feu caminho direitamente ao lugar; imigos,leixou a foa gef1te'onde eíl:a-
como os Mouros fe v\giauão,& kn- ua,enco·mendada a hum Ceu capitáo: 
tirão que vinha per o caminho ordi- & tanto pode com fuas razóe~, que 
nario : dekerão ao encontro delle ouue Antonio de Brito por bem q 
com húa grande gritJ. Francifco de foífe ·com elle Martim Correa cóaté 
Soufa . parecendolh_c:: que era Cachil vinte homés. E efcreueo a Lionel de 
Daroez,éj ent~aua jâ no lugar,apref- Lima, que cíl:aua fobre o porco d.e 
fadarnéce foi dar nos contrarios. Na !idore pera lhe tolher os márimen-
qual rcuolta- f~i ell~ ferido eµi húa ·tos,'í fe foík pera Martim Correa có 
perna cõ.a efpingarda do m~f mo ef- 'algús:· homés leixando o t1auio a bõ 
pingardeiro, qu~ ferio a Mar~im Af- recado;o queellefe_z,leuando cõfigo 
fanfo: porJer b~ homem hu pou·co _quinze homés .. Efie lugar de ~faria..: 
embaraçado, quando vinha ao vfar co,como diffemos,efiaua em hú al .. 
de feu offi.cio. Parece que o temor o to rodo cercad9 de madeira mu·i 

· foruaua no éj deuia de fazer:& fe Ca- gro!fa & baíl:a:eom traueífas de ou-
chil Daroez não acodira,ouuerafe de .tros paos pe~ dentro pregados com· 
fazer maes mal ,q ueferirem quantos pregos gro ílosJ & fuas -guaritas em 
ferirão dos noíios. E por faluar a peÍ- cima em partes pera defender a fobi .. 
foa delle Franciíco de Soufa,tornou- da : & por caufa do rebate q lh{'. de .. 
fe aos batêis,manda-ndo elle & os fe- rão,eíl:auão com dobrada artelharia. 
ridos a Antonio de Brito: aqueixan_ ' & géce.E poíl:a toda Cfll cima afsi a de· 
dofe ddle guardar tão _mal a ordem, Cachil D_aroez, como a noífa,quiz 
que lhe dera. ~lhe pedia éj {e não Martim Correa dar húa viíl:a ao a!Ten 

' agafiaífe, .. que elle fômente com os to do lugar: & tomou logo poíle ·de 
feus queria profeguir naqudla coufa: 'dt:las . feruimias, onde pos homés. :g 
& que náo fe auia de ir dali até 1 he na que la contra Tido(e pos hum 
fua merce mandar Martim Correa, berço de metal : & com dle Lionel 
porfer horné maes maduro & vfa- de Lima, donde podia fozer mbito 

• ti-o ria guerra~ que Francifco de Sou- danno ao lugar,por lhe ficarao fob-
~ª' .Pº~ Çe~ ainda ~an~c?.o . & no~~ pê, & m~e~ ti~fonderia (~algum fo.: 

Ee ~ corro 
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.. tÕrr'õ lhé vidfe pêr aquella.parte. E terminandofe de entrar por aquella 

defJ,.,ois qoc andou notando & per' parte; mandou cham;.ir Liond de 
onde era maes facil entrada, primei- Lima, que cíl:aua em guarda do ber-
ro que começail'e a foz"er algúa obra: · ço, & t~ouxe comGgo algúa gente. 
foife a hum valle ahi perto, onde Ao qual deu conta. de fua determi-

. Cachil Daroez dlaua lançado com ·nação:& elle ref pondeo que tal n~o 
fua genteloorando a frefcura de húa fezeffe., por fer coufa mui perigofa, 

) ribeira, que ~onia mui graciofa, por & que elle tinha húa carta de Anto .. 
defencalmar da calma grande que nio de Brito, em que lhe mandaua 
fazia. E entrando M,unm Morrea que com~tendo elle Martim Cor .. 
per entre a gente, que dtaua toda rea coufa de tanto perig9, que lhe 
bem defcaoçada, como quem que- · requereífe de fua parte que tal não 
ria primeiro ter a fdta, & vinha de fezdfe. E Cobre iílo·tirou búa c<trta, 
vagar a cercar o lngé! r, começoà- & começou de ·a ler diante da geme, 
lh~ a dizer: Sus, fos, he tempo, va- cm alta voz que ouuiíf.e m todos: 
'mos a fazer noffa obra .. Ao que elles , amodbndolhe que obedeceffem a 
refponderáo: Ainda ná.o nos che- feu capitão mór. Ao que Martim 
gou a vontade : porque elles em Correa refpondeo: Senhor Lionel , 

' quanto lhe não vem aq_udle furor de Líma~ Antonio de Brito me da .. 
de pelejar, ninguem 0s moue. Ca- ua hú regimento, quando determi~ 
chil Daroez vendo Martim Correa nou de eu vir a e.fie negocio, & eu 
como vinha apreífado,di!felhc: Lo- - lhe relpondi' que não tinha já idade 
go me vou traz elle, porgue dl:a · pera ler regimentos,' que o leixa(fo 
gente eu fei como fe guer, & não fe em mim, & não me· araffe o enten .. 
n1oue fenáo a [eu modo. Martim dimemo, & ~s mãos: · voíia merce , 

· Corre.a como vio o feu vagar, tor- fe v~ embora guardar o bcr50 com 
· noufe: & leuaado comftgo ferre ou a gente que.lá tendes, leix:ümeeffes 
oito rnandarijs delles homés feus bomés que trazeis., fe comigo qui• 
amigos, que fe Jm:zauáo de cauaL ferem ficar. Peró como elles que-
leiros, & com outros tantos gne o riáo rn~es obedecer ás. palauras da 
quiferã9 frguir, foife p~r em húa carta de Antonio de Brito, que ás 
parte da cerca, que tinha os paos de Martim Correa : feguirão a Lio-
ma~s raros, & não tão forres, por ncl de Lima . Sôméte Ioa1~n.e Men .. 
·ter de dentro húa parede( de búa ca- dez hum calialleiro (como o era de 
fa cpmprida, que encobria aquella fua pe~oa) diíie a Ivfartim Correa1 
entrada. A qual Martim Correa ro- Ell, frnhor, iüo renho maes com-
~naua por maes fegura ·: porgue en- panbia comigo, que dla c~1uça & 
trando na cafa,6caua já alem da cer- adarga que crago na~ mãos, [e vos eu 
ca dentro na ponoação, & de(en- . contemo com dias, vamos . ondO.' • 
~~~o corn as parede~ 9a cafa: E d~- quifetdes, que eu vos acompanh.are~ 
J ate 
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até morte : Martim Correa dando 
publicamente a Ioanne Mendez os 
aaradecimétos de tãq honradas pa- . 
l~uras: cbegoufe a elle paff o , & di-
felhe o que auiáo de fazer. E porqoe 
defia banda de fóra ao longo dos 
paos, per onde elle elperaua entrar, 
eH:aua hCia caniçada : d1ffe Martim 

' Corre1 aos mandarijs c.1ue com os 
feus criados a derribaífem, & viífem 
fe cinbáo os ~ouros mecid'os· per ali 
al aús efrrepes de peçon.ha,coufa en-

,b , r , 
tre elles mui v1ada . Derribaaa a.ca-
niçada, & o lugar [eguro da fof peita 
dos eíl:repes:chegoufe Martim Cor-
re a, & per hum canto abalou hum 
pao daquelles com tantaforça, gue 
o mouco per húa parte per onde 
entrou de ilharga, & tras elle dous 
criados'feus com efpingatdas. Ioan-
ne Mendez, que tambem andaua 
bufcando entrada per algúa parte, 
como vio Martim Çorrea enrar ,foi .. 
fe tras elle, & affi bum dos rnanda-
rijs que o feguiã9. Os Mouros co-
mo frmiráo íua entrada,a[si das gua-
ritas como de dentro, a pedradas, 
frecbadas, & z,:irgunchos ofFendiáo 
bem : & o primeiro íioal que reue-
ráo de bo~ ventura., foi que andan-
do entre elles hum Mouro honi;ado 
parente d'el){ey de Tidore, muito 
aCsinado gouernando os ou~os, fez 
tão boa pontarià hum dos efpingar~ 
àeiros, com que o derribou . . Sobre 
o qual cafo Lionel de Lima, do Iu. 
gar onde eíl:aua por fer altoJ véndo 
o trabalho em que Martim C9rrea 
·andaua, acodio com fua gente : & 
Juntos tc_>dos cm hum corpo,.con~~~ 

çaráo a ferir os Mouros de ma11dra~ 
que fezerão húa boa praÇa·. A eíl:e 
tempo foi dado noua a Cacbil Da"':' 
roez como o lugar era entrado do~ 
noífos : & com alooroço, bem co ... 
mo búa banda de efiorninhos def-1 

ce a húa aruore onde fe quer pau~ 
for, afsi a fua ge~ite foi em hum a~ 
uoo fobre as tranqueiras, & dahi en~ 
trarão na pouoaçáo ~ fazenda ma .. ' 
rauillias nos Mouros que eíl:auáo dé .. 

· tro, fen_do, todos_ bomés de . peleja. 
Porque qS molheres & filbos,cinháo 
poíl:os em fuas fazendas lá por den-
tro da ferra, receando dh entrada 
naifa : algús ~os quaes, que feriáo 
até cento & tantos homés, cuidan-
do q podiáo fegurar a vida,fubirãote 
em húas amores altas de fruito da 
terra, que os moradores tinb20 po-
fias nas portas pera fom bra. Os có._1 

trarias, que era a gente de Cachil 
Daroez, não fazião fenáo derribar 
neUes ás frechadas, como [e foráO' 
; ues 9e caça : fem I he aproueitar en- ) 
tregarem[e por cattiuos. A eíl:e tem-
po elhua Martim Corr~a aífenra- , 
do fobre hum aHe~1to a húa· por-
ta, que fe não podia bem afE!mar 
fobre foúa perna_, gue tinha ferida, 
de-bum arrcmdfo, que lhe fezerão 
á entrada _: & guando foube a crn_e..: 
za que os _de baixo vfanáo com 
os de cima . dt). aruore, chegou lá, 
& não auia req1edio com Cacbil 
Daroez qoe gllifeífe· dar vida áquel-
la.gente, que [e enrregaua. Dizen-·. 
do fer amigo coHume & quaíi an-
cre elles religião, que não podiáo 
queb~~~: que quan.do ~lgum Rey~?u 

peu~.a 

.' 
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peírõâê_m feu nôme~r~ em gu~rra)8.ç 
os imigos ante de vire a pelepr , fe 
.11ão en~r.egauão, defpois ná0 lhe da-
uão vida.Nefl:a pratica parece que bú 
àos de cima ~efef peroli da vida : & 
porfe vingar,leixafe cair da aruore:& 
tanto que foi no chão, arrernereo a 
hum dos ·noífos cõ hum criz,que he 
arma com·o as noifas adagàs,& me-
teolho pelos peitos : 111as elle foi lo-
go feito em fdada , fem lhe ficar 
~embro inteiro : a qual coufa aze-
dou maes Cachil Daroez. Todauia 

. Martim Correa não pod.endo ver a 
' cameçai1~ que os Mouros foziáo em 

defcabeçar, & atidar ás rçbat?inhas a 
, quem ·Ieuaria hõa cabeça delles,_ co ... 
mofo.fora húa fruita muito golofa, 
que fe lançaua da aruore : moueo a 
Cachil Daroez cotn eíl:a razão. Oi-, 
zendo : fer aquella guerra feita en1 

· nóme d' elRey dom Ioão de Portu-
gal, &·não d'elRey de Ternate: éõ 
que elle concedeo recebei os com fe-
gúro das vidas.E pera iíl:o fo1 necd-
fario fazer húa certa cerim·onia:fegú-
do feu vfo,quando concedé ral cou-
fa: qoc foi mandar trazer húa pouca 
de aguoa, & lançada pelo ·punho da 
cípada; a bebeo pela pont~ . Mar .. 
tim Correa acabada a fua cerimonia,, 

1tornoufe . affentar -·onde efl:aua,, em, 
quanto os Tern~tes andauão a def-
cabeçar o.s-corpos·mortos dos Tido ... 
res, por não auetjá maes que fazer: 

~ mas primeiro que fe elle foífe . dali, 
fe :vio em mayor perjgo & trabalt.o, 
que em todo aquelle feito,~ o .cafo 
foi eíl:e. Tem o deimonio ramo po-
d~r-, que -cer11 femeada per· t6clalas 

gentes húa opinião de honra de ·ca. 
uallaria: & quâto elles faõ maeshar-
baros, maes barbaramente vfaõ, 110 

venciméto de feus ímigos.Das quaes 
opiniões vem q naguellas partes o 
mayor Gnal gue hum bome.m pode 
leuar de guerta;pera fer efl:ímado de 
caualleiro, & reçeber aocrefcentatné 
rode feu Rev: he leuar muitas cabe. 

; 

ças de feus imigos,& não f e tem eni 
cõta,fe os matou elle ou não, leueas 
, h,úa vez , que ilto bJíl:a pera Cer tido 
por caualleiro.Co~ a qual glqria de 
honra.vinha hum Mouro dos Ter. 
nates com duas cabeças aradas húa 
11a 0utra ao pefc0ço, correndolhe o 
fangµe pelos peitos: maes conteme1 

éj fe trouxera hum fio de pedas com 
duas joyas muit.o ricas. Tras' o qnal 
Mouro vinha ourro, & de quando 
em quãdo tiraualbe de húa das cabe. 
·ças q lhe queria tomar: & o q era [e. 
nbor dellas,arremetia a elle có gráde 
furia, defendia[~ delle có as mãos, & 
dóeíl:os da língua .. Chegados com 
e.íl:e ·entremcs onde eíl:aua Marcim 
Correa, começou o velho cõ gran .. 
de paixão dizer: Senhor, v.a!eime a-
qui : dizei a eíle homem que me dé 
húa cabeça deíl:as, porque fou fenhot 
de hum parao,& não tenho nenhúa 
pera leuar nellepera minha honra,& 
elle leuj duas Cem rer parao. Martim 
Correa cuidou que não fazia tat1to 
mal,co.tneçou de rogar ao das cabe.-
ças· que deffe áquelle homem honra.: 
do húa das q' leuaua: ao éj dle 1:efpó-
deo,que não dormira elle aJdl:a no 
valle onde os fora bufcar, & ouuera 
cabeça : mas fcm fuor & feu fongue 

querer 
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querer ganhar hoi1rá~·qüe rtão eíl:aua logo preferitês: & Õutros que també 
ern razão, porque a honra era filha fe deráo,& outros ciue forão'conqui-
do trabalho, & a priguiça madre da fiados a ferro, faindo os nolfos em 
baixeza. O outro daua defclillpas, & terra: nio fe forão daquella ilha,[en1 
.matauafe, pedindo a Martim Correa toda ficar por d'elRey de TerQate. E 
q cm toda maneira lhe ouueffe húa não tardou muitos dias defpois que 

. daqudlas cabeças : o qual querendo Martim '.Correa chegou a Ternate~ 
lançar mão do fenbor dellas, pera onde foi recebido cõ muito prazer & 
lhe romar húa, deu dous pullos pera honra, q per ordé de Cachil Daroez 
rras, bradando como fe (ora hú bo ... , elle Martim Correa foi á ilha Bato-: 
roem íô,q o querem roubar ladrões. china hum lugar chamado o Gáne,q 
A que logo acodiráo algús táq indi- · era d'elRey de Tidore, feíl'enta le ... 
nadas, como que qaeriáo defender guoas de Ternate, o qual deíl:rni'o,' 
aquella força:de maneira éj os leixou & afsi ouue muitas vittorias dos Ti .. 
lvlartim Correa litigar em fua hõra. dores no mar,feruindo jÁ nefl:e tem-
.Acabado de fe defembaraçar delles: pode cap1rjo môr do.mar, & alcai-· 
em que fe maes deteueráo, que no de môr da fortaleza, que lhe Anto-
vencimento: m~dou per partes poer nio de Brito deu pelos fe~uiços que 
fogo ao lugar. O qual como era de ali fez. Com as qu:a.es vittorias elRey 
madeira & bem feca , começou de Alt:nançor fe vio táo perdido & at-
laorar de maneira, .& fez tamanha ribnladoJque mandou pedir pazes ;i 
luz éj Yinda a noite, parecia húa ferra Antonio de Brito, que lhe elle não 
de labareda: q foi vifia da noífa for- concedeo, porque o temor deíl:e aí-
taleza, & deu final aos no(fos da vit- fombraffe os outros vizinhos a não 
toricl éj tinha amda Martim Correa. quebrarem a noífa a1nizade, como 
O qual embarcado cõ toda agente . eíl:e quebroll. E porque eíl:as coufas 
a requirimento de Cachil Daroez, já foráo feitas no fim do anno de 
paffou pela ilha Maquiem: a metade quinhentos & vintequatro, & na 
da qual era d'elRer Alma1içor de -entrada de vinte & cinco, em que 
Tidore,& a outra d'elRey de Terna- na India eíl:aua ·o conde da Vidi-
te. E chegando a hum lugar dos de gueira almirante dos _mares della, de' 
iidore,que eíl:aua á borda da aguoa, que veyo por Vifo-Rey~ pera a go-
mandou Cachil Daroez chamar al- uernar : leixaremos as rnaes deíl:e 
gús dos moradores, · amoilrandolbe Oriente pera feu tempo, por efcre-
as cabeças que leuauão dos Tidores, · uer as que elle pa(fou deípois que 
dizendo éj fe fezeífcm vaíl'alios d' d... partia do Reyno de Portugal : & 

· Rey de Ternate,& não curaffem d'el ndlas começaremos o liuro 
Rey Almançor,& fe não que foiriáo nono deíl:a terceira 
logo em terra a lhe fazer ourro ran- Decada. 
to. Finalmente e.fies com trazerem (.i.) 
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os Portuguefes. frzerão no d~lcobrirnento, &'~onquiíl:a dos mares 
· & terras do Oriéte :em que (e conthem as coufas ,que fe nella . 

fezeráo em quanto o almirante conde da Vidigueira foi 
· Vilo-Rey rn1quellas partes. E affi do tell,lpo q 

dom Henrique de Menefes as 
. gol1ernou. 

f (ap'itulo 1. Em que feefcreue '1rnodo que fe tem na eleição dve 
pej[oa do gouernador da Jndia: (5 quando falece,como o fuccede 
a pejfaa q lá efld. E como·o anno_ de quinhentos (5 cvintequatro,. 
elRey dói oão 1nandou o conde da Vidigueira por Vijo-Rey à ln-
dia,ê§ do que pajfou no caminho ate chegar a qoa. 

m
VIT AS coufas leixáo 

. . d~ e~cre~er os efcri~rore~ 
da h1íl:ona, por fere mm 
Cabidas & notas aos villos · 

daquelle Reyno & tempo, em que 
dles efcreuerão:donde fe fegue fica-
rem elles fepnlrados no . decurfo do 
tempo, cuja memQria he muifra.ca, 
fe não he ajudada da efcritrnra. Po-
rém quando (!m algúa p,articular a-

. chamos coufa do que elles não fe, .. -
~eráo méçáo, ora feja. de cafo aque-
cido, <?ra de cofl:urne & gouerno 
da noffa propria patria : deleitamo-
nos muito com ef\:a tal nouidade,& 

, ás vezes tomamos a mefma coufa 
paffada pera exemplo do prefeme _ 
gouerno. E porque a principal <-1ue 
a India tem, he a peíloa do gouer-
nadof, & éa pitão gêral _della; dire-
mos· aqui o modo de como he elei~ 

to, quando daqui .parte , & o jura~ 
m.ento que lhe dão : & quando a-
caba o feu tempo, o que faz na en. 
trega do proprio cargo aquelle que 
deíl:e · Reyno vae prouido em feu 
lugar: & tarnbem per que modo 
fuccedeo o que lá eíl:á , quando al .. 
gum falece. Porque ainda que eíl:as 
~oufas · a nós os prefentes fejão co. 
múas,podem fer conhecimento aos 
eíl:ranhos , de como gouernamos 
aquelles eíl:ados do Oriente: & os 
no!Tos que defpois vierem,faibão co• 
mo fe conferuou per bom confelho, 
pois mui tas das coufas per que fe elle 
defcobrio & conquiíl:ou, que foráo 
obras de feus auôs,eHa no{fa cfcrittU 
ra os tem feiro herdeiros da honra, 
q vertendo feu fangue, elles ganha-
rão.O gouernador q ddle Reyno he 
cnuiado , tempre na elei~ão delle fe 
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rcm eíta confidernção; gucfejJ ho- daílem algús a meyâ parte do que a.s 
m~m de limpo (angne, narnral & obriga o juramento : porque fo afsi. 
mie dh:m geiro, prudente, cauallci- foíle,não veriam os em ellcs chegan~ 
ro~ bem coíl:µrnado,& que [e renha doa eH:e Reyno, os libellos que có. 
dcllc experiécia em cafos fcmelban- tra os taes faz o procurador d:dRey.' 
res demandar gente na guerra. E por ' Peró como a cobiça he raiz de to ... 
euirar os artificias L]Ue fempre ha ne- ' dolos males, quando dla entra en1 
Has ele~ções, acerca ''~os offici~es & o peito de bom homem, & dle a 
pdfoas do confelho d'elRey, cmn tem abonada per ~fie: prouerbio do 
os quacs elle confol.,ta cíl:as coufas, ·mundq: Dos ·neícios leaes fe en ... ; 
donde (e pode preuéitcr eíl:a fua or- chem os hofpitaes. E per expenen...: 
dcm d~ eleger, alem das coµfos que eia tem vif\:o que acercà ~o mdmo 
dle ckiro pera gouein~dor jura Je mundo, etu melhor eíl:ado fiçáo os 
guardar & comprir, pondo ~orpo- culpados, que os fem culpa: fazem 
ral mente as mãos nos Euangelhos: conta que guem paífoa tantas tro-
he que per {i n~m per outrem pe- uoadas dos mares daqudlc Oriente, 
dio ~1em requerco o tal cargo. Por- que afsi pa(farão as trouoadas & re-
quc qL1cr elRfy que búa tão grande lãpados fccos dos libdlos cá na terra 
couta con10 be fer gouernador da do Ponente.A qual he patria & mui 
IndiJ: náo feja auido per requirirné- piadofa de quem tem, & efquiua a . 
to, Cômente per eleição. E as outras quem· fe mal aproueirou, pois não 
coufas gue jura acerca de l1Zer & pódem ~proueitar com a fazenda, q 
cruardar jnfiiça, comprir os regirné- não trouxeráo : que da pdfoa, pou .. 
fos d' e!Rey que lhe fo1em dpdos,& cas vezes tcin feus amigos necdsida-
não receber frroiços & pdtas)de to~ de dcllaJpois ( louuado Deos) viu~-· 
do aenero de homem, & <-JUC pro- UlOS em terra,em que não ha b:rndos 

b • 
l1eJa os cargos & o.fficios aos criados pcrâ le ;;merer.n mdler armas.~n· 
d'e!Rey _&não aos íeus, & outras to áentregaqueogoue~nador faz na 
coufas que ha de guard·ar: he hun1 Jndia,a qyem o fuccede,as maes ve~ · 

"tctnor ouuilas, quanto macs confiar .zes coíl:urna fer feita em algúa Igre-
hum homem que as póde inteira~ ja das que temos fundadas naqudl~ 
mente comprir. E n~o ~á faõ Paulo . Oriente. E ali per virtude das paten-
t.:1ntas p~rtes a hum facerdote, q ha .tes que Ieua o omro que de cá vae; 
de aceitar a dignidade Epifcopal,pe- qoe be~prefentadn & lid ~ por o fe-
ra kr aceito a Deos: quantJs em fêu cretario, fendo prefentes os capitães~ 
modo hü gouernador da Il'ldia jura & principaes fidalgos que fe ali a-
primciro q enrra neíl:a religião, qoe cbão}& afsi os officiaes da juitiça & 
gêralmeme dura pouco maes de tres fazenda : clle faz~ enttcga. Pedindo 

· annos. E prooneílea Deos q no pri- logo hú í.1:-ifhun1emo de como a en-
rneiro ~Hino de [eu nou~ciado, gt1ar- treoou: nomeando as fortalezas~que 

- · 
0 
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.ti temos & ~m q--ue eíl:ado a· entre-
. ( ' , 
ga. E àlem ;ddle jnfl:rnmento pera 
maes fua abonação pede certidões 
aos officíaes de fazenda de cada.húa 
das f ~rcalczas , de conl'o as leixou · 
.prouidas do neceffar~o pera fu~ de~ 
Jenfaõ & de rodo o maes neceílario: , 
. & qmando algum gouernador lá fa_ 
lece, temfe efloucro modo. Em po-
dér do veador da fazenda da India, 
que he a fegundà peíloa no"gou.erno 
da fazenda def pois do gouen:iador: 
eíl:á hum cofre com tres ou guatro 

, Fatente~ d' elRey fechadas &·a íTella-
das. As quac:s chamáo focceíl'oés, & . 
tem perJ cima db efcritmra : C,uc-
ceifaõ de foáo : & iíl:o nomeando 

"' .ao que cntao gouerna, que
1
nos ou-

tros pór fe. não faber guaes faõ os q 
e.fiáo por vir, chamáo as t JeS fegú . 

. da, terceira,quarra fucceffaõ,& aqui 
àf~ina elRey .E na efcrirntra que rc:rn 
.dentro, declara elRey auer por bem 
que elle fuccedà a foão, quando f~
l_~cer,&c. 01~de elRey tem afsíl)ado. 
fíl:e iic o modo q f e tem no prouer 
. do~ gouernadores da India, & da-
mos eíl:a noticb por as razões a cí-
ma ditras: & tarnbem. porque daqui 
em diante veremos hús aos outros 
fo ceder per obiro, o gue até. ora 
"'ªºvimos,& o pe~igo e~ gue a In-
clia reil:eue , por fe não guardar eíl:e 
modo de abrir as fucceff oés . E por-
que e(lc anno de mit& quinhentos 

. &-vim:equatro, dom Duarte d.e Me-
11efes acabaua de feruir dergouerna-
do~ em aquellas partes os tres aunos . 
ordenados a ella , & aos outros of-
lidos; clR.ey dom loão o terççico 
---~- . __ __ _ ., ~ -

ddk nome , por. auer pouco q rei. · 
naua,náo tinha d~ cá do Reyno e,R-
uiado ainda qlgum :.qu~z q dl:e pri-
meiro gue dle degía,foífe a· prim~i
ro qm: dclcobrio a mefroa India , o 
qual era o cõde da Vidigueira dom 
vafco da Gama Almirante· do in-ar 
Indico. Por_qu alem de neUe cori . 
correrem as qualidades que acima 
diífcmos, en:m de ter os eleitos 
pera efl: .officio,;' ~orno elle no Clef-
cobr · · enro della· padecera tantos 
tr9'balhos, tc:rlhc:fa amor pera a go-
uernar, & trazer ao d.lado do jugo 
da fer.uidáo, de qµ,e os infiéis della 
fe <]Uerião li.urai-: &.pera. ac.cre[céta. 
rnetito do feu nem e lhédeu o titulo · 
de V iforey .. Pera a qual ida efbndo 
elRey na cidade Eu ora, fo apercebeo 
em f-is.bo.a húa fróta de quatorze ve~ 
las, de quç as noue erão naos· groílàs 

· de carga, & as cin.ca carauellas lati-
nas: a qual partio de Lisb'oa a noue' 
de Apnl d~ mef m~ anno vfotequa-
tro.Os capitães das quaes naos eráo, 
·dom ·Henrique de Menefes ~lho de 
dom Fernando de Mc.nefes de alcu-
nha Roxo, que auia de foruir de ca-
f>Ítáo de Ormuz, Pero Mafcarenhas 
filho dç Ioáo Mafcarenhas, que auia 
de feru.ir de çapitáo qe Malaéa,Lopo 
Vaz de Sampayo filho de Diogo de 
Sampayo,que ia 19or capit~o deCo-

. d1ij , Fral'ic_ifco de Sá veador da fa-
zenda do Porto , filho de Ioáo Ro- . 

~driguez de Sá ~lcaide mór da tnefoú 
ddade & fenhor de Matoíinhos, & 
da~_ierras de.Seuer,Balrar & Paiua:o 
qual cõ húa~rmada auia de irá Iaüa, 
fazer hÇ1~- foi:caleza' , onde chamá(} , 
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sunda. Dom Simão de Menefo~ fi-
lho de dom Rodrigó d~ _ iv1enefes, 
prouido pera cap~táo de Cananor, 
& dom Iorge de Menefes , que fez 
aquellc honra~o f~ito em Chaul, 
Guando matarao 1:?1ogo Fern.andez 
-de Beja:'& Antonio da S1luc1ra de 
Mendes 6.l bo de Nuno Martíl da 
S1laeir.i fenhor oe Coes, o qual i'a ' 
prouido de capirão de Sofalla. E dó 
Fernando de 'iv-lonroy, filno de dom 
Affo.nfo de Mon t'oy, craueiro que 
foi de Alcanrara em Calldla, que 
rambem :ia prouido de capitão de · 
Goa: & da vlrirnJ nao era ,,cá pitão 
Francifco de Brito filho de Simã9 
de Briro, ,que auia de andar por ca-
.picáo mór das ~iaos da carr~ir! da ln 
dia pera O rmui. E os cap1taes das 
caraudl~s eráo Lopo, Lobo, Pero 
Velho, Chntlouão RofoJo , Rui 
Gonçalucz, & Mo(em Gafpar M~
lhorquim: que na India1auia de fer-
uir de conddbbre m Ór dos bom -
bardeiro_s. Em a qual armada irião a 
té rres m.il lwmés, muita parte dos 
qnaes erá-0 fiJal~os, cauálleiros & 
moradores da caía d' clRey : & ou-
tt;;i crente limpa & de boa criaç~o. E 

~ d " alem da gente ma reame ordena a a 
na~1egaÇão: leu a o a outra mui ta fo_ 
brefalen~c & bornbardeiros, pera 
prouer as OLatras velas 'da Tridia. Par-
tida eíl:a frota ( como d1íTcmos) a 
noue de Abril,corn b6s tempos que 
lhe curfaráo,chegou a MoçambiL1uc 
a quatorze de Agoílo : onde fede-
teue em quanto (e proueo de aguoa 
& repairou de húa verga, que que- -. 
brou á fua propria ~ao. E pa~tid-~ 

dali, primeiro que fe ef pedi ftc dã qud .. ' · 
la çoHa, que femp re he perigofa,por 
caufa das muitas ilbas que a clla faii 
a,djace~tes : perdcqfe a nao, capitão 
Francilc~ de Brito, feLn della pare ... : 
cer coufa . algúa, & afsi fe perdeo o 
galeão· de dom Fernando de Mon .. : 
i:oy em os baixos de Melinde, ma$ 
faluoo[e a gente. E das carauellas fe 
perdeo a de Chriíl:ou;io R o fado : ~· 
a gente da de Mofem Gafpar, por fer 
homem dl:rangeiro o mata tão, .[o. 
bre paixões de mand~ü, & o fim qua , 
os autores-deíl:e feito ouueráo, a 1diá. · 
te fe verá. O almirante feguindo fua 
viagem com dlas velas. m ·nos;por 
letíar per regimento . que fezdfe feu 
caminho ·pc: la coita de Cambayai 
por ir dando v i ~a a cada a coíl:a da 
India : posa proa·naquellà pane ,lei .. 
xando a derrota do MalabJr: E por:.-
que com as grande$ calrnarL1s pád 
podia tomar eíl:a . cofia qoe i'à de ... 
mandar, na paragem da qual ellc i'a 
(em os pilotos o faberem, por nã.o 
ter tão curfada eíl:a nauegação,coino 
a que le.uauáo caminho d.-t Indía:· 
húa quarta feira vtfpor~ de no[fa s.e .. 
nhora de Setrembro às oito horas 
da noite -, faltou tamanho tremor 
en; todalas na.os, que cadahôa (e ou-
ue por perdida, parecendolbe que 
dla iô p~decià ~fie tremor, fem en-
tender a caufa. Tudo era com as· 
bombardas fazerem íinaes huas ás 
outras, cuidando ferem aguagesJo-
bre algús baixos, tudo era poH:o ' 
eni reuolta : hús acodindo ao leme; 
que náo po.dião ter,\outros á bom-· 
b'1.)á foflda, & m-u,itos a barrijs, ·~ ~ J 
---- - .. - -- ~~~o'~~~ 
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.,.'. :· -. . táilÕas: eni qu~ efperauão de (e fal~ . que ia do ef.1reito de M.echa pc(a 
'' Uar, não podendo entender. hús ao~ Cambaya, fobre a qual rodos arri~ 
,0 utros de cõnfofos deíl:e pengo. Ate baráp: & p~r lhe_cair mães endan. 
,que o mefmo al_miranre veyo en1 ço, o primeiro que chegou a ella cõ 
conhecimcnt o do que era,dizcndo: o feu galeão, foi dom Iorge de Me-
Amigos, praz.er & alegria, o mar nefes, q a fez amainar. O alm~ránte 
trem.e de n.Ós, náo ajáes medo, ·que . defpois que o capitáo,meíl:re, & pi:-
iíl:o be ,tremor da terra. Finalmente loto vierão ante elle,& delles·foube 
como iíl:o .era afsi na verdade , todo da viagem & fazenda qqe l\!·liauão: 
o temor & trifieza ddk nouo cafo; mandou meter ndla TriHáo d' Atai. 
ficou no pefar que oúueráo de horr:f de feu cunhado,_ & Fernão Maníz 
homem que fe lançou ao m:ir l cui- Euãgelho, & le~ad~ a Cbaul , valeo 

. da11do que a nao daua em algum. lá a fazenda que veyo a boa recada.~ 
baixo: & o prazer alem de fi<::ar em ção,'p.1aes de fdfenra mil cruzados. 
todos, por fc verem fóra daquelle· E per o piloto deíl:a nao . foube o 
perigo., particu-larm~nte ficou ef!l almirame queJe fazià elle per fua 
niuiros enfermos da nao, que ouue- conta perto da cof\:a de Dio, & que 
do faude. Cá o temor daqudle fu_ o tremor que as n_oífas n,aos teuerão, 
bito cafo que durqu hum quarc0 de tambem deu na fua: cõ a qual L?Õu~ 
hora, afsi deu animo a todos pera [e elle almirante mandou feguir ou-
leu;lntar donde jaiiáo cá foa febre, -rr0 rumo por dar húa viíl:a á cidade 
bufcando modo de íe faluar: q ficou Dio. E como per ef paço de feis dias 
a natureza fobrefaltada. E recolhen- cortarão as naos · fe.m ·darem com 
doÍe a qrient-ura das partes exteriores , tcrr_a, dizendo o Mouro piloto ao 
per q andaua derramada, a fou pro- , almirante q <lahi a rrcs dias a veria: 
pr.io centro & vafo : ficarão fcm a· faltou na gente cpmú ól:ltro mayor 
febre accidental <-1ue tinhão. PoH:o temor, dizendo que a,terra com~-
que paífado eile remor fobreucjo quel-le tremor per ventura [e alaga-
ourro cafo d e não menos admira~ ria. E a caufa de darem algú cr,ediro 
ção: & foi que frm vento & outros a tfto_, era ,h(ía opinião que de cá.do 
finaes precedentes> veyo húa chuiTrn Reyno leuauão autorizada per niui. 

· de aguoa táo groífa, que parecia al~ ·. fOS a(hologos da Europa. O_s quaes 
gum diluujo. Mas como iíl:o dqrou affirmau~0 que·ne.íle anno de ql~i-
pouco: ficou a geme cõ af gum ef- nhentos .& v~~1requarro, [e fazia hua 
piriro dequelles . dous ca(os· nunc·a conjunção de todolos planetas na 
viíl:os de quantos homês andauáo cafa de ·Pifces, q pronofücalla_qua4 
naque\la nauegaçáo da India'. E pera diluuio gêral,ou ao menos de muita 

_ leixar~m a _pratica delles, fobreueyo ' parte da terra, principalmente da 
' outro tod?· de feu prazer, que· foi , .cofia marírima. E_chegou eíla opi · 
~uer~m vi,fta de húanao d.e-M9uros! nião 'a tanto, q ouue peffoas nobres 

· ndtc . 
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neíl:e Reyno~que h:1àndarão fazerga.. tra coíl:a : &"qué'quãiiro á Cua conta 
falhado em ferras ak1s, & bilcour~. por aguelle caminho que fozJa a.o 
E (egnndo Alberto P1gbio Campél~ outro dia verião Cbaul. E poíl:o que 
conta em hnm trattado éj domam é.. não foi afsi, virão Baçaitn que he a 
re efcreueo contra dtJ opini~o : al- cima de Chau1 contra o Norte· na 
gús na fua patria, pola fê que tinh~o mefma cofra feis leguoas, 8ç ao .ou-
ndla, lcixaráo ~de fazer negocios de tro dia que eráo cü1co,de Sem::mbro; 
grande imporranc!ª· Porém cõ toda foi o almirante furgir com fua arma .. 
dta fê náo fabemos o gue fariáo ~- da no porto de Chaul. Na qual fo.r".' 
ftes que Alberto diz: & Cabemos g , taleza eílaua por capitão Chriíl:ouáo 
os noffos não lcixauã? de viuer a [eu de Soufa &lho de Diogo· Lopez de 
prazer, & nos viços que tinháo. Pa- Soufa: & achou ali duas naos qwe 
rece q como efl:es profetas da alho- deH:e Reyno partirão o anno pa!Ta~· 
logia náo'cráo mandados p~r Deos, do,capitães·dom Antonio d'Alrnei~ 
como o profeta lon~s aos Niniuiras, da & Pero d' Afonfeca, como a tra$ 
que fezerão penitencia por temerem efcreuemos. Os quaes pornão po-.. 
a Deos: & eHourros remiáo niaes a der.em tomar a cofia da Iodia,inuc;r-
morte, que a elle. Cá hús vdlião(ç: narão ali : & a[si achõu hum nauio~ --: 
de ci\icio orando, jejuando rres dias .capi.t!áo Nuno. Vaz de Caftel-brau~. 

, toda a alma,pedindo a Deos perdão co, que andaua. na coíl:a d_e Sofolla 
de feus peccados: & os Niniuitas do no refgate Elo.ouro, & viel'.a, ali bu[:. 
noífo tempo rendo bautifmo, a per- car roupa. Ao qual 0 almirante lei-
ct::biáofe de-bifcouro, & de outras . xou pera fazer feu negocio,& leu ou 
pr-ouifoés pera fegurar a vida, (etn as outras du~s Juos: & aqui tomou 
prepa~ar fua alma pera o que Deos o titulo de Vifo-Rey,por o leuar aC. 
·qui\eíle Ía·ler delles. A.fsi que deíla . fi ordenado p~r e!Rey,ql!e o to1:naC-. 
gêral opinião que a gente da noffa fe na primeira fortaleza da 'India que: 
·ariT1ada leuaua, ou (por melhor di- chegaífe. Imitando niíl:o.o pJo.do,q 
zér)fahmla de igooranres aH:rologos, elRcy dõ rv1ànuel [eu pa~ téue,quaüi.-. 
pois.o anno pec(ou maes de fcco} q do mandou dom Francifco d' Almer. 
de inuernofo : 'ião tão affombrados .da áquellas ·partes : ~que não fe inti~ 

'.com os finae$ precedentes, que con- tulou deíl:e i1orne,fenão ~ef pois quq 
ueyo ao almirante tornar our'ra vez lá foi, & ora:' bc dl:a dignidade maes 
.Perguntar ao piloto Mouro, porque corrente & barata_ ná h19ia. A qual 
.o engaliara no termo que lhe pos q não medrou Affonfo d'Alb~querq 
veria terra. Ao que elle ref pondeo, _andando nella noue annosJcom h:í-
que kfua fenhoria man<lára gouer- xar a dl:e Reyno tre.s fortalezas fri~ 
.par pera onde dizia,já teuera _viílo a tas, as maes importantes daquellas· 
co.íl:a de Dio, mas como polefa a panes : nem menos Nuno d' Acu-. 
proa em Chaul,,tinha e[conido a oq- nha que fez .outras tres,~ gouernot1: 

. . Ff aq~cll! 
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·áquelle Orientê dez aí"-nios, &·[e o 
111ereceráo ou náo,dl:a noíla hiíloria 
& .quantos nella vão nomeados,faó 
tdl:imunha. Tornando ao Vifo-Rey 
conde almirante partido de Cbaul a 
cloze de Settembro, alem de Dabul, 
·achou Antonio Corrca morad(l)r em 
Goa por capitão de tres naui,os per 
n1andado de Francifco Pereira Peíl:a-
~1a capitão da cidade, a fazer arribar 
as naos a Goa, q vinhão •do dheiro 
de Ormuz có cauallos:po·r andar ali 
·hú ladrão de Dabul, que as fazia en-
trar dentro : & já.Antonio Correa 
dali leuara húa cõ cauallos,& toma-
ua á mefma coufa,& efperar fevioha 
-9li rer algúa nao deíl:e Reyno, por 
fq já tempo, temendo que ddl:e la~ 
clráo podeffe receber- algum danno . 
. Aoqual Antonio Correa o Vi fo-Rey 
leixou a fim de impedir efie l:2drão 

< ' que não fezeíie entrar as naos em 
Dabul: cõ limita~ão do tempo 4 ali 

' auia de çindar , ,& def pois ~ fe folfe a 
Goa. Aa qual cidade o Vifo- Rey 
chegou nç fim de Settembro, onde 
f0i recebido cõ grande folennidade: 
leixando por capitão das naos que 
ficauão na barra, a dó Jorge de Me-
uefes,poréj os maes dos capitães del-
~as farão cõ cHe cm nauios de remo. 

C A P I T V L O II. 

f D~ q o vifo-Rey fez_ em q Oth 

f5 no caminho dahi ate(()chij, 
onde chegou : ê5' as armadas 
q ordenou p~r a diuerfas par-
tes, eff ando doente da enfer-

. ~tdade ,de que f aleceo. 

· ~~O tempo que o Vifo-Rey 
. ' ~ -chegoLl á India, era dom 
~. , r 
~ ·· Duarte de Meneies em 

Ormuz, & dom Lui'sfeu 
irm.ão em Cochij : dando ordem á 
carga das ef pccearias, que efk·anno 
auião de vir pera cá. E como o Vifo. 
Rey lenaua per regimento qu~ desfe. 
zeffe as fortalezas de Coülam Jde Cei. 
lani,de Calecm,& a de Pacem,& f~
zeffe húa em Sunda : & alem diíl:o, 
conuinha em breue _prouer muitas 
coufas : deufe elle Vito- Rey gra11de 
prdfa,Iogo em Goa a prouer algúas. 

'E a principal fo1 entéder nas de Fran-
cifco Pereira Peíl:ana capitão da ci..: 
dadre, ~o qual o yifo Rey teue algús 
queixumes, por ler homem forte de 
condiçã"o : & foráo. taes, que o tirou 
da capitania, & prom~o ddla a dom 
Henrique de Menefes,em quanto el-
le !a a Cochij ordenar as coufas da 
carga, por não fer vindo dó Fcrnan~ 
.do de Monroy, éj fc perdera ( como 
a tras diílemos ). E mandou o Vifo-
Rey a dõ Henriqne .qlle fe ali vidfc 
ter dom Duarte de Menefes,'q o não 
confentiíle Cair em terra,& lhe dilfef-
fe da fua parte que logo fe partiífe 
pera Cochij,onde o efperàua pera o 
defpachar,& partir cedo pera o Rey-
no. Partido o Vifo-Rey co. fua fro-
ta via de Cochij : pa(fou pera ca·na-
nor, & mc:teo dé po!Te da fortaleza 
dom Simão de Menefes, em lugar 
de dcm João da Silueira, que acaba-
ua leu tépo. E!Rey de Canarior por 
com prazer ao Vifo- Rey, logo de 
boa cbegflda lhe mandou entregar 
·hum Mouro principal da terra cha-

- ,::nado 
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mado Balá Hácem : o qual era fei~o. , -e!l:auão,quando o Vifo-Rey chegou-.'. 
coílairo com grande dailno dos q.uo E como ~llc: tinha .grande n0tne en. 
~nueaauáo per a'quella cofia, & afsi tre· os Mouros, · & o temiáo muito 
pera ~s ilhas de Maldiua,intitulai1do- polo q ali tinha feiio,por fer bomtmt 
[e por capitão mór do mar. O qu~ gue lhe não perdoaua os peccados 
0 Vifo-Rey mandou .cnrreg~r a do do penfan~ento, quanto maes os d,a 
Simão q o teoeífe ã bom recatfo pre- obra:em elle cbegando,foube de dó 
fo:até elle mandar recado de Cochij Ioáo éj <liziáo os Mouros cj não ~ra 
quefo faria ddk.Partido o Viío~ Rey verdade· fer elle vindo á India,& que 
daqui,foi ter~ Calc:cut, onde eíl:aua tudo era artificio noíTo, por temori~ , 
por capitão dó Ioâo de Lima, quaii · zJr o gentio ignor_ante. Por a qual 
em rompimento de guerra com ?s caufa quiz dar aos Mouros húa mo-
Mouros,& de man~ira q foi necdla- fira de íi,fàindo em terra,& rodeou a 
no leixarprouidas .algúas coufas até fortaleza~ dando entender q da tor-
elle deC,ochij prouq maes. E a cau- nada de Cochij auia de pór ·mãos 
fa principal deíl:e rópimento ( poíl:o nella pera fer maes forte. E rambem 
que c:ntre dó Ioão ,& os Mouros auia mandou notificar ao C,arnoriL fua · 
particulares efcandalos_) era por o chegada: & q folgara de o achar ali 
C,aU!orij Rey de Calc:cut paífado .pera algúas coufas q tinha que·prati-
fer morto, & reinar outro mui fo_ ticar com elle, as quaes leixalJa pera· 

. geito á vontade dos Mouros. E no . quando tornaffe inuernar a Goa.Par ... 
tempo que o Viío-Rey aqui chegou; tido o Vifo-Rey deíl:a fortaleza fen-· 
eíl:aua elle metido pelo fertáo ao pê do já a viíl:a de Cochij : veyo dom 
da ferra em guerra com hum Íenhor, . Luis de Menefes ao receber, & em 
q per aquella parte lhe fazia algúas terra foi recebido có tanta pompa & 
entradas no fel:l Reyno,& por caufa folennidade,como a feu titulo reque-
defra au[écia tomou o regedor maes ria. E peró éj de paífada não diífemos 
licença pera damnar a noífa forcalsza. o que lhe neíl:e ~aminho de Goa até 
Em tanto q mandando dom Ioáo fa_ Cocbij aconreceo, por não decepar 
zerlhe queixmne de algús efcandalos o curfo da jornada:aqui o queremos 
que i:ecebia d?s Mouros per hú Gon- fazer: gue ttJdo foráo afrontas, que 
çalo Tauares feitor da noffa fortale~ pera foa co~di~áo erão tão grandes, 
za, con1 dous homés éj o acampa- ·que lhe deráo preíTa ao q l~go arde--

, nhauâo:os Mouros os matarão a to-" nau em chegando a CochiJ. Elle a ... 
dos rres em.bum arruidó feitiço. Fi- chou neíl:e can1inho q fez,a Francif~ 
nghnente por cíl:e cafo,& por incó~ co de Mendoça com oito velas: que 
uenientes de .a traição quere_rem ma- and~ua guardando aquella coíl:_a, 
~ar a· dom João, & elle que ás vezes do qual os Mouros faziáo·pouca CQ-
não [e rnoíl:raua muito paciéte: aze~ ta. Porque como elles trazião na ... 
~qu o animo.a· to_ d_ o_ s n"- r_ot_ u __ ra em q'"' uios mui leues de remo,& os noílos 
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grãndes & pefados: âuiáofe com d- fes, & Hieronymo de Soufa,que era 
!es, como ginetés com os homés d€ capitão môr. Entregue a carauella o 
.;umas.Por a qual razão andauáo táo que leuaua, íairãofe dl:es capitães do 
oufad9s,que per todo lquelle cami- porto, & por a galé de Antonio da 

. nho, hús aqui ~urros ali appareciáo Silua fer peíada no remo,fi,çou a tras: 
·diante do Vifo-Rey~ mofirando que Cobre a qual como q a tinháo em o-
-o não tinháo em conta : ~chegou lbo,foiráo a elle cincoenta paraos dé 
a tanto,que mandou ellé cõ feu filho Calecur, com q pelejou obra de tres 
dom Eíl:euáo,Aúronio da S1loa,Tri- horas,em que lhe ferirão muitos ho-
fião d' Ataide, & o~tros fidalgos cõ més, & matarão tres. E roralmemo · 

- batêis a os a!fombrar, até que algús elle fora de todo desbaratado, fe lbe 
pagáráo p0r outros. Porque a baixo não acodirão feus companheiros: éi 
de Cananor correrão tras oito, t:!o fezerão fogir os carures,fazédo varar 

- apertadamente, que os fezeráo varar algús em terra. Alem ddlas duas ve-
c:rn t~rra, onds: ouue aigús morros, las, .que o Vífo. Rey ordenou q por 
& muitos feridos : & junto de Pa- então dleueíl'em no porto de Cale-
nane ouue outra· remetida já mae~ cur,pera andarem na coíl:a,maqdott 

. perigofa de doze pàraos. Os qoaes húa armada de outras fds todas de 
vendofe mui apertados d?,s noffos, remo,a capitania rnór das quaes dçll 
yaràr~o em terra,& por os defender, a Hieronymo de Soufà,pera caíl:igar 
acodio géte ·da rnefma terr:i, em que os Mouros daquelle M.1labar: comQ 
morrerão mu.ir-os delles, & dos hof- elle fez,deíl:ruindo maes de quarenta 
fos foráo feridos Antonio da Sílua- paraos~ o capitão dos go~es era hum ' 

,de Meriefes,Manuel da Sil ua de alc,u~ , Mouro chamado Cutj.illa1 que fe ar-
11b;i o Galego, & Ioão de Cordoua, rnou em Coulete per ·mandado do 
ambos capitáes 'de fu{hs, & rnonos C,amorij : pera tolher os manrimé-
forão dous. O Vifo-Rey como 1a ef- tos,éj de Canaí1or fe leuaaáo á noifa 
candalizado deíl:e defacatamenro,de fort?leza de Calecut. E ~lsi mandou 
o não dlimarem & pouco temor: recado a Fen ão Gomez de Lemos, 
chegando a Cocl1ij,a primeira coufa que dbua por capitão da fortaleza 
em que entendeo, foi mandar duas .da ilha Ceilam,quea derribalfe: por 

' galês,,& húa galeara, & húa. carauel- elRey maridar q [e feze!Te,& fe vief-
· Ia, com prouifaõ de poluora & ou.. fe em-os nauios que feu irmão An~ · 
tras coufas de que a fortaleza de Ca- t~mio de Lemos trazia em gl.larda 

, , leçut tinha necefsidade: & éj as tres daquelle porto, de que era capitão 
_velas de remo ànd~ffem per aguella mór do rpar, o gue dle fez. Tam-
cofrã caH:igando ©~ paraos dos Mou be n1 das primeiras coufos que orde-

( ros da feitura que trazião. Das quaes nou, foi mandar Simão Sodré com 
. cráo capitães Francifco de Mendoça . ·quatro velas ás ílhas de Maldiua fo-
o velho,Anto11io da ~1!u~ de Mene- - ,bre'algús Mouros quefazião guerra-
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aos oÇ?íTos ~ migos-)& im pedíáo mui- paraos dos MÕÜros güe er~o leues, & 
ras coufas de que fe prouião noífas muitos: deulbe maes duas galeoras-; 
armadas, principalmente cairo, fem pera andar n.a paragem de Calecut, , 
0 qual ellás não podem nauegar. E Com as quaes velas no rio d e Brace-
ddh ida desbaratou Simão Sodrê lor pelejou com oitenta para os, gue 

. feis foíla.s > dé que era· capitão hun1 i'~o carregados de efpecearia peta Cá 
Mouro dos princip~es de Ca'nanor, . baya: de que tomou doze, afsicomo 
das quae_s lhe ficará~ duas na mão, láo carregados, & os outros [e faloa-

. 'acbandofe cõ elle Simão Sodrê dks ráo, por fer já fobre 11oire:Na qual 
capiráes, Palos Nunez EH:aço, Pero -pdep rnorreráq dos noíTos quatro 
Velho, & Pedraluarez:.' E porl1ue de- homés, & farão muitos· feridos.&. ,J 

' terminou· de perfeguir eíl:e Mouro,éí lcixaráoCe ali dlar, porque os paraos 
G[capou a força de .remo, até lhe to- fe tornarão recolher ao do de Brace· 
mar i:od.alas vel·as : leixou pera íi húa lor, & tinha- os ali encerrados , por 
carauella & húa fL1íl:a, & as 9utras t1áo nauegarem a efpecearia . Neíl:e 
entregou a-Palos Nunez , q as carre- répo cómo a enfermidade do Vifo-. 
gaífe de cairõ,& [e vidfe a Cochij,~ Rey la moito em crecimento, ven-
dle inurrnou lá de balde ror não do[e já mui quebrado de fuasforças$ 
poder entre.ta.mas ilhas ·topar com o mandou c;bamar algúas peffops prin~ 
Mouro. Ncfl:emefm.o te~po defpa- cipaes, & reprefentandolhe_o e.íl:ado 
chou ~Fernão Maniz de Soufa com em que e1hL1a, & mofl:rando 'os po-
hú-.nauio & húa fufta pera a cofia de deres que tinh~ ·, diffe que elle per 
Melinde: o qual leuaua defl:e Reyóo virtude daquelles ·poderes aoia poi: 
a capitania mór do mar de Mala.ca, feruiço d'elRey feu [e11hor que Lopo 
em lugar de fou irmão Martim Affon Vaz de Sampayo capitão daguella · 
fo de Soufa, que tn<?treo das feridas fortaleza ma_nda ffe o que elle podia , 
que otrne.no desbarato das fuíl:as de mandar. Eleuandoo Deos/ermíle de 
LacGmana, como a dianre.Nerernos: gouernador da India: por ·quanc<;> ;;i. 

& por ainda não fer fatecido,ac~itou peiTo.a que foc~edia a elle Vifo-R_e~ 
dla ida que lhe o Vifo_ Rey deu pera podia fer aufente até v.ir receber a en 
lâ ir morrer; onde fe perdeo junto trega da India.E diíl:o mandou fazer 
de Melinde, faluai1dofe algúa gente. hum afierno, & deo juramento ao 
E afst ordenaua o Vifo-Rey bôa groí- , vêdor da fozenda Affonfo I\1exia, & 
fa armada pera ir ao mar Roxo feu fi_ ás ou(ras peffoas, que· pera eíl:a noti-
lho dom Eíl:euáo : mas leixou de i.r, ficação e_rào chamadas, que 'afsi o 
porq no fernor. deftas coufa:s adoe~ ' guardaffem : & elle lho mandaua d~ 
ceo feu'pae. E porque os n.'.lllios gue parte d'elRey feu fenhor,& afSinaráo .. 

· .Hierooymo de Soufa trazia , cráo todos no auto. Toda~, dhs coufas o 
poucos, & por fereril gales pofadas, V1fo.Rey ordenou, ante gue dom 
não·po.diáo fazer_ muíco danno aos Duart? de Menefes vidk de Ormuz~ 
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pera lhe entregar ã got1ernança da 
India~ o gue fazia algú efcrupolo aos 
fidalgos wfor elle ddte, officio , [em 
recebera entrega frgundo a ordem q 
niffo auia de ter.E porque no princi-
pio deíl:e nolleno liuro q\:iifem os dar 

, noticia da ordé gu.e elRey tinha na 
eleicáo dQs oouemadores da hidia, 

~ /:'.) ' 
& o modo de foccederé hús âos ou-

, tros, po_rg no futuro tempo' & alsi 
aos eíl:ranbos fe \'eja a forma da pro-
uifàõ d' ~IRey, per g bú gonernador 
ennega a India a outro: queremos a~ 
qui trd1adar a que leuou o Vifo Rey 
para receber a entrega de dõ Duarte 
de M enefes, & rambcm dar razão 
por éj vfou deHe officio,anre .da vin-
da del!e dom Duarte. 

D O M Ioão per graça de · Deos 
Rey de Portugal & dos Algar-

ues daquiE & dalé mar e,m Africa,le-
uhor de Guiné, & da é&qniíl:a,naue-
gaçáo,cõm,ercio de Ethiopia,Arabia, 
Pedia, '& da India . Fazemos faber a 

' ·vos dó Duarte de Menefes, capir5o 
& gouerrtador da noffa cidade de Tá 
ger, & .noífo capitão mór & gouer-
11ador nas partes da India: q nós vo·s 
efcreuemos per outra carta, que aue-
mos por bé q vos venhais ·embora 
pera dres Reynos ndl:a armada. Po-
rém vos mandamos g rnn'ro que vos 
eíl:a for aprefemada,emregueis a ditta 
capitania mór & gouern~mça a dom 

. Vafco da Gama códe da Vicligt;ieira, 
& almiráte do mar Indico : q enuia-
.mos pornoílo Vifo Rey a dfas par-
tes da lndia. E não vfareis maes da 
diua capitanüi mór & go'uernança, 
!?~1nda~ coqfas dajuíl:iça & de noffa 

I 

fozenda , i1em ?Du.tra JlgGa ele quaL 
quer qualidadç, & cõdiçáo que foja, 
que~m ditto cargo toque & perréça, 
& de ql1e dantes v{rneis, por virtude 
do poder ~ júrdiçáo & alçáda qu:e 
tinheis.Por quanto auemcs por.bê & 

. noíTo fc;-ruiço, como per. outra carta 
_vos efcreuemos que o di'tto Vifo-Rey 
fejl logo me.rido de poíle de tudo:& 
vfe lf)go do p~der,jurdiçáo & alçada 
que leu a por noífa carta ·patent~/em 
m~ies vós çntenderdes em -coufa al-
gúa. Porêm dedaramos -que o tépo' 
aue eíl:euerdes na · India até vos em-, 
barcardes,poílais eflar em Cochij,ou 
em Canano.r, gual vos m~es aprou-
uer: & qne acerca de voílos criado~ 
& peffoas de voffa cala , & dos cria-
dos.do conde voíTo pac,que cõuo[cG 
forão,& dos cri~idos de dó Luís voífo 
irmão, & voffos cunhados, & pef-
foas fuas, que o ditto conde n;io en- · 
téda có elles .em manei_ra algúa, nem 
,tenba fobre elles~ nem fobre cadahú 
delles mand,o ,Llé jui:dição & alçada, 
que tinbeis pela carta de voíl'o poder 
& alçada. Refaluando porém, que fe 
vôs ou os taes per algúas :pdfoas atsi 
no(fos narnraes,~orno dos mer~ado
res da terra , &; quaetquer outros.de 
gualquct qual~dade, eíl:ado & cõdi-
çáo que [ejáo, que lá ouueré de ficar, 
& não ouuerem de vir nell:a armada 
em qu.e vos aueis de. vir,fordes reque 
ridos & cita9ps & demandados, <lfsi 
em cafos ciueis:, c~mo em crimes: 
vos po!Taõ a vos & a elles demandar 
per :intc o ditto cçrndc , & ou,uidor 
que com.elle há de ficar ,, & não pec 
ançe vos) pera fe.fazer c.S'>mpriméro 
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de jufiiça. E fendo cafo que -quando nor,q vos obeqeçáo & cúpriovo.ffos 
o ditto conde chegará India vos não requirimentos & mãdados, como a 
ache nella,por ferdes fora della a pro. _ noffo capitão mór~ & _gouernador.11 
uer algúas coufas de noílo Íeruiço:. fobre aspenás q lhe poferdes,afsi nos 
ndh: cafo au~mos por bé q elle dit- corpos como nas fazédas. As guaes 
to conde vfe logo inteiramére de ~O- 3llemos_ por bem q deis á execução 
do poder}j,urdiçáo,& ~Içada 4 de 'no~ naquelles que nellas encorrercm: fe-
leua,como faria [e vos acba<fe,& vos gund? forma qo poder, jurdiçáo & . 
apre[enfaíTe dh carta pera lhe entre~ alçada éj vos remos dada,_ & he con-
gardes a capitania m Ór & g~uernáça, t~uda na carta_ do poder della . E afsi _ 
porq afsi ó aoemos por noífo ferui- auemos por bé que [e entenda, & o 
~º·E fendo cafo e] por impedimento _ f.1çai? n.o cafo que vos foíieis fóra da 
.de doéça, vós ditto dom Duárte vos ltidia por noíTo fcruiçó : & vieffeis a. 
náo poi1ais embarcar, & virneíl:a ar dla dd'pois da partida das riaos pera 
mada~& ficaífcis na India: ndl:e cáfo eíl:e~ Reynos,.deíl:a armada q leua o · 
auemos por bé qlle vo~ fiqµeis , & - Vifo-Rcy pera trazeré as ef pece~rias, _ 
vos recolhais cõ todos voílos criados, na qual vos aneis de vir. Refalu·ando 
& peffoas de voífa cala, & criados · poré que o ditto poder & alçad~ que 
âos fobredinos voílo irmão & cunha ·vos damos Tobre todos os acim·a de .. 
'dos, q ficare;m cõuofco ,:em a nóffa . darados, fe não eméderão em ·coufa 
fortaleza de Cananor.E g ~fieis nella que rogue á no(fa fazenda & trattos 
atê a voíla partida da lnqia: &-vfeis âa lndia. Porque no q a efbs coufas, 
de rodó o poder, jurcliçáo & alçada, · tocar, não aueis de entender, né vfar 
que tcnd~s de ca.Pitão mór & go.ucr- da dírra alçáda & poder éj vos leixa-
nador da India Íobre elles & fobre o ·mos nos cafos fobredittos: porq ifto 
capjrão,akaide mórJciror pz e[~riuá- bá de ficar ao d"i tro Vifo-:.Rcy ~ perª 
es da feitoria da fortaleza. E de todos .. nelks fazer como vir q he jllfüça., & 
[eus cafos ciueis & crimes conhece- · noffo feruiço,& vfar de todo feu _po-
reis,& os julgareis como vos parecer der & alçada, E da entrega q ao ditto 
juíl:iça fem fo5re os · dirtos né_ fobre Vifo-Rey fizercfes. da ditta capitani~ 
coufa foa que lhe togue,~ feja dantre môr & gouernança, como por ef\:a 
parte~ o ditto cõde poder ~fardo dit vos mandamos:cobrareis eH:oi:méro 
to 9fficio de _Vifo-Rey·, iiem poder publico,e~u .que.(e declart as na~s & 

· jurdição & alçada c'.j lhe temos dada, nauios q lhe enr,regaíl:ês, & arte~ha
porque queremos que tudo fiqúe a ria & armas q andáo ndles, & a~si a~ 
vos d.orn Duarte até voíl~ ·partida da forral,ezas, & armas, & artelharia,&~ 
India. E mandamos ao capitão,& al- mantimentos que ndlas auia,& gé-
caide mór, feitor, & efcriuáes da fei- te que andaua ndfas parr~s:& decla .. 
to ria,& a t0das as pdfoas qtetnos or· rando a forte & qualidade della, ~ 
dénadas na ditta fo~taleza de Cana-- todas as outras éoµfas q ao · ~argo d~, 
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éãpitáo m·cSr &gôuernadortoc~rcm, cebdfe & gouemarfe. As quaes fo_ 
pera rodo podermos ve~. E como af- dias: dle recebco,& diffe ter recebidas 
fi entregardes a _ditta capira~1ia m6r afsi & da maneira q as achou,& ellas 
& gvuernança)& cobrardes o dlor- :ora efiáo : & fe oúue por obrigaG!o 
méto da ditta-entrega no modo g·dit de dar cõta ddlas a foa Alteza,& au-
to be: vos auemos por bé defobriga:- . ue por'defobrigado ~o ditto dó Du-
do de toda a obrig~ção ein g nos Íe- arte da obrigação q tinha de dár cÕ-
jais pela dítta capitania môr & gouer ra dellas. E em tdhmunho de ver.da 
nança)~ vos· damos ppr g~ite & li- de lhe mandou dello fer feito dl:e 
ur.e ck agora pera em todo los tépos. dl:romcnto do recebimento Jellas: 
E dl:a carta per nós afsinada & aílel- tefiimunhas g eíl:auão prefét,es Lopo 
ladãdofdló reJõdo denoílas armas: . Vaz de Sampayo capitão ddb fort~
cõ o ditto eíl:ta'rnêto,tç-reis pera vpf- . · ]eza, Fernão Martíz de Soufa,dõ Pc-
fa g~arda. Dada em a üoffa .cidade de · dr.o,de Caflel. bráco) Affonfo Mexia 

· Euora a vintecincci dias de Feuereiro: veádor da fazÇda da India,Pero Maf~ 
Bartholomeu Fernand~z a fez anno carenbas,& o licéciado lo.ão.do Sou .. ' 
do nafciméto de no(fo Senhor Iefu ro o~uidor gêra~ da ln dia. E eu Ioáo 
Cl~rifl:o de mil & quinbéros & vime · Nmiez efcriuáo publico na ditta cí-
quatro. ~Per virtude da q·ual carta dade por efpecial mandado do ditco· 
dó Duarte fez a entrega da goúernãça fenho.r Vifo-Rey,q eíl:p çfcreui:& a-
da India,& della ouue eíl:e conheci- qui meu íimal publico. fiz. Per efre· 
m_éto publico de como a enrregc:rn. · efiro'mento ficou dõ Duarte defobri 
!-Saibáo quantos . efte eíl:rornéto de gado da gouerhança das Indías: & 

.conhecimento virem q no ann6 do quanto ao maes que .a carta d'elRey 
úa(cimenro de noffo Senhor Iefu manda: da entrega das.naos,nauios, 
Cbrifto de.mil & quínllétos ~vinte &e. de fóra deíl:e eíl:romento trouxe 
<lu.atro·annos,aos quar~o dias domes . certidões de todalas fortalezas afsina .. 
de Dezébro do ditto anno, em a ci- · da~ · pclos officiaes da fazéda,& feito-
dade de fanra Cruz. de Cochij em a rias d'elRey,& có iíl:o fe partio pera 
fortaleza ~,elRey. noJfà fenl?or eíl:á~ ~íl:~ Reyno, como no fim do liuro 

. do ahi dõ Vaíco da·Gama conde da oitauo efcreuemos. O Vifo-Rey ne ... 
Vidigueira almirãte do mar Indico, fl:e tépo afsi d~ fo~ça da enferm~dade 
& Vifo-R.ey das Indias: dilfe q rece~ como do trabalho do efpirito q te:-
bia ~e dõ Duarte de Menefes gouer- .. . ue,fobre.algúas coufas d0gouerno & 
aador que foi nellas ante delle Vifo- · entrega g lhe dó Duarte fez: veyo a . 
Rey,a gouernança das das djttas ln- tal e.fiado,é] chegou a fila hora limi-

. dias, do tépo ~a dlas chegou, & as cada.de viuer)gfoi aré·vefpora dafe~ 
começou d~ gouernar, fegundo per ih do nacimento de nolfo Senhor' · 

: fuas prouifoés,& patétes lhe era m;l- Iefu Chrilro de mil & quil1héros.& 
~~do por ~lRey nogo §i~hor·q as r~: , yincecinco,,em que faleceo.Afsi que. 

durou 
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Liur" Noriô . 
. durou a vida do conde almirante na . Goa. Lo pó Vaz~a qil é ficou o ca~gc1 
Jndia tres mefes & vime;dias,cótan- ' de go.uernador, mandou logo fazer 
Jo de cinco de Settêbro, g chegou a prdl:es cinco velas: a capitania môr 
c ba.nl aré vinrecinco dias de Dezé"'.' das quaes d.eu a Francifco de Sâ,q fof-
bro q faleceo em, Cochij : onde foi fe a Goa pera dó Henriqlle cõ as pro-. 
enterrado no mo{teiro de S .. Franóf- uifoés da fua fucceíYaõ de gouernador.1 

co dos frades delta o~dcm~E defpois . E paffou per Bacanor, & deu recado· 
foi uazida fuaoffada a eíl:e Reyno:& a Hieronymo ~fo Soufa deLopoVaz.11~ 
pdíl:a c 1~ f;u j~~ig~ na vHla# da Vidi- · ij fe fo!fe pera dqm He~uiqq~ : m~~ 
gueirn,o: q fo1 intitulado cod~. Eíl:e quand~ Francifco de Sa .chegou, J.ª 
conde do Vafco pe Gama alm1ral'lte elle [ab1a anoua do falecimento do· 

·do mar da_India filho de EH:euáo d~ Vifo. Rcy per recado de di) Simão de· 
Gama,era hom-é de meJ eíl:atura,hu Mcnefes capitão de Cananor. E aué-. 
pouco enu.olto err: carne: caualleiro do refjJe}to ás qualidade: d~.FranciÍ- '. 
de fua· peíloa, ou!ado em ~.o meter co de Sa em quanto nao ,ia fazer a 
qualquerfeito,no mandar,af per.o,~ & fortaleza de· Sunda, éj elRey manda-
niuiro pera temer em foa pa1xao:. ua,o proueo da capitania de Goa: & 
fofredor de trabalho, & grande exe- elle ernbarcou[e em os nauios,q pe-
cutor no çafiigo de qualquer culpa ra elle leuaua,& partio a oitc;> dias de. 
por hem de JUfiiça., . Ianeiro:& ao ~flril} nho o veyo tece .. 

, . CAPITVLO III~ 

f (omo ahertattfacce/fi/odocÕ-
. de almirãte, Je achou que .tZuia 
de O'Ouernar a lndia dõ Hen-
rique de Menejes, que pcára 
por capitão nn qoa:é§ o que 
fez_ nefie tepo ate lhe ir recado 

-· dd faccejfaõ. E partido de Go4 
.pera (ochij, fez. alguas'coufas 
no carninho. 

. ~ Epul~ado o Vifo-Rey coo.de .'éJJ da Vidigueira,f oi aberra a fua 
~~ fucceíf~õ cõ aquella foléni-
dade,<j a tras efcreuemos: n_a qual (e 
achou por_gouernador dii[Henriqee 
de,!vk~efes,,q cíl:~ua por ~api~~~ e~ 

ber Hieronyr.n0 f-le Soufa cõ as .cin-
co velas q tinha fobre Mangalor; E, 
a razão porg elle dó Henriquepartio 
de Goa tão rlefa<:om pat1l1ado, de v.e-. 
las,foi por não:aúer rnaes· quc1~quet .. : 
las que vieráo por elle: po.rq~náo-fô..; 
mente o Vifo.Rer, quando-per ali 
paffou, ~ éuou cõGgo Lui~ Mac_hado· 
capitão mór do inar daqueUa cofia 
'de Goa, com quàtro nanios,que tra. 
zia:: mas ainda elle dom J:-Ienrique 
búas que ordenou na partida do Vi-, 
foRey tinhaas mãdado ~óm ao éj ora 
v~remos. Partido elle ViÍo-Rey de 
Go~ peraCochij,quádo no cai;ninho· 
achou aquelle orande numero de pá· 
raos q cfcreue~os·, deíl:a fu~ paffagé. 
& entrada 1na India, nãn fazião os 
tv1ouros fenão o q faz CJUern ve vir 

· ~e !~11ge n~~~m~a'.rega~~ ~e ag;':~ 
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1); '!"'erêtira '.f)eêàJ4 
~Üe ã gr~~ prerfa :ãpãnba & recolhe · pera Cambaya ·1áo carregados de cf-
fua roupa,que tem eíl:édida no cam- . pecearia : & era capitão delles hum 
po.E o q dl:es Mouros quer~áofaluar, · Mouro de Calecut per nome China· 

· era pimenta q da coíl:a do Malabar Cutialle. Cem.os q~1aes dó Iorge pe. 
lc:uauão pera .Cambaya. E como a lejou, & afsi o fez elle & os outros 
entrada 'do Vifo·:_Rey na India, pera capitãe~ com fua·gente,éj .os desbara 
elles era húa nu tJé carrega~a .de mui~ ta~áo : dando có a ma yo-r parte del4 
tos trabalhos, que ef perauão ter polo · les á coH~; & tol)1.aráo quatro. E os 
nome q ·nella t~nba:feruiáo de baixo " qu~ não quife~ão faz~r experiencia do 
pera cima,paffando cada dia muitos noíTo frrro,fe faluarao: & dos mor-
á vif\:a de-Goa,onde dom Henrique tos fe acha_râ'o defpois ':1ª 'praya, q o 
eíl:au~;as-nquas da qual paffagern era mar lançou fóra,maes de ,íeílema. E 

, pera elle búa grande dor,& níffo re- as bandeiras · com q entrarão por o 
cebia tnuita afronta.E l]l.lerendo ata- riO" de Goa ddla vittona dous dias 
lhar eíl:a paffagem. : andou olhando ante N~tal: foráo corpos.de Mouros 
pela ribeira,onde achou· dons paraos, . enforcados dos para os q ouueráo á 
q tiazião fal pera a cid.ade,que con1... má~,porque os Canarqs de Goa fof-
prou a (eus donos,& mandou con- fem teílimunha d~q_lle cafo aos ou-,. 
cerrar ·a grão prdI.a. E a eíl:e feu de- tros dàs terras firmes. E os pr.oprios 
fejo fauoreceo Deós com ·vjrida de Canarijs ~emeiros d?s ·noífos · pa-
Antonio ·correa, que vinha de D<,1- - raos,por_glona do·éf fezerao,leuarão 
hui, onde o Vi[o-Rey ·º leixára, co- trinta cabeças cortadas.& ·d~ne MotJ 
mo efcreuemos:& trazia tres paraos .ros v1uos,que fé entregarão aos mo-
&.húa· galeota,éj fof pçi'a dom Hen- ços de Goa, pera os matarem ás pe~ 
riql1e gr~nde' prazer~ Os quaes dnco dr ada~ .E iílo. perm ittio dom Henri~ 
paraos repareio per eff~es capitães An que,porque andauão os Mouros táO' 

. tc,mio Correa,Payo Rodriguez d'A- foltos & acre,uidos,éj· conuinha mo-
radJo, Aluaro d' Araujo feu irmão, firas de t_emor,pera os tornar a enco. 
Ioáo Caldeira de T~nger,Duart~ Di-· lher. Dahi a tres dias.o tornou dom 
nis de Caruoeiros,& a galeota deu a . _He.nrique a q1andar1 : & deíl:a vez 

· feu íobrinho dó Iorge Tdlo filho de achou húa nao de Calecut, q també· 
dõ Ioáo Tello de Menefes,& ~ capi- i'a pera Cambaya:á qual dauáo guar. 
tania mór de todos : & com a gente da noue paraos, de q tamben:i ouue 
neceílaria·o. mandou Cair de Goa dia vittoria, comando algús delles,& có 
do Apoíl:olo faõ Thome. E c'omo a ô ao deu á coíl:a,. & .tornoufe are .. 
elle he noífo padr~eiro naqllas par- colher a Goa.Dom .Hérique p·or ter 
·tes,afsi guiou dó Iorge, q onde cba.. já recado ela gouerpança da In_dia q 
mão os Ilheos q.ueim~dos junto de fuccedera,& leu1ua comíigo dó for- . 
Goa, lhe deparou trinta & eito pa~ ge Tdlo:leixou orde_nado que Chri~ 
.raos,que d,e baixo da coíl:a Malapar .H:ouão de Brito alcaide mór de Goa - · ---- · -- - filho 



filho de Roi Meüdez de Brito foffe 
com búa armada> pera and~ai.: naqud-
la coíl:a deGoa até Oabul, porcaufa 
dos Mouros que ali andauão: & deu _ 
0 cuidado deíl:a .arm·ada a Franci!Co 
de Sâ capitá0 de Ge>a. O qual a fez 
prdl:es de fc:.tte nauios,hú:_ ga~eota,~ 
feis foíl:as,& catures : de g erao. capi-
tães PJyo Rodriguez d' Araujo,Al-
uaro d' Araujo feu irmão,Duarte Oi-

. 11is de Caruoeiros, Iurdáo Fidalgo, 
Bar tbolomeu Bi(po, Ioáo Caldeira 
de Tanaer. A qual frota leuaua een-
to & ta~tos homés, & com ella foi 
'corrédo toda aqudla c?íl:a até o n~ ~ 

, Zenguizar, éj eíl:á áqllem de Oab~1l 
cinco leguoas:fempre auendo enco-· 
tros com nauios de Mouros,que ca-
ftigaua. O qual auendo d.ous dias q 
dlaua dentro 110 rio,por kr dos fer-

. mofas daquella cofbJazendolhe os 
da terca todo feruiço que podiáo no~ 
mantimentos,que l be dauão : pare-
ce que per terra foi a noua a Dabul. 
O tanadar da qual cidade,por fer no[ · 
[o imigo,armou logo duas galeotas, 
& fettc fuíl:as com m.aes de trezen-
tos homés de gente limpa: & vierão 
bufcar os no(fos. Vendo que os ti-
nbáo tomados, por faberem quão 
pequenas vafilbas tinbão, & quão 
pouca gente: & por já· a e.f\:e tempo 
Cbriíl:ouáo de Brito [~r fa'ido dentro 
·do rio,,,pdejarão fóra no· mar largo: 
onde no primeiro rompiméto Chri-
íl:ouáo de Brito foi morto de duas 
fe~as,qm: lhe atraueffarão a garganta, 
falfandolbe hum gorjal q~e leuaua. 
Os noíl'os vendo feu capitão morto, 
afsi fe buueráq animofame'nre con1 

~~8 Foi . .t3o! 
. ' 

os ~ourÕs: pelejando de pda m~.: 
nhaã até as nque horas : co·m ,que a· 
mayor parte dos Mouros morreráç> 
a fe~-ro & ~fogados no mar_, & algGs 
forao c~~:rnos, entre os qqaes-foi ó 
feu capuao. E dos noífos Q1orrcráo 
dezafette, & a mayor parte forão fe~ 
ridos: porque a pelep foi rn uito cru~ 
el. Finalmente os noífos partirão cÕ' 
o feu capitão morro: & o dos Mou-
ros, que era_'Í'urco)chegando a Goa 
fe foz Cbriíl:ão, & logo morreo da$ 
feridas que leúi ua : o qual foi enrer~ 
rado no moH:eir'o de fac) Fr,anciÍcd 
júto com a fepulrnra de Cbriíl:ouáo· 
de Brito. Francifco de Sâ em lucrar 
delle,fez· capitão a Manuel de Ma~a.:.· 
lháes,& o mandou com os Mouros 
ca~tiuos aprefentar a dó Henrigue: éj 
ndle tempo já eH:aua em Cochij;da 
vi~gem do qual ~q~i daremos cõta . 
Elle partio' de Goa a dezafette 8e Ia-
neir6, em compai1hia do qnal i'a hú 
lvfouro per nome Cide Alle,que era 
vindo de Dio per mandado de Me-
lique Aliaz , a viíirar o Vi(o-Rey dá 
fua parte : & tr;izialhe de prefente 
húas cu berras de cauállo com rodos 
íeus comprimentos ao feu modo. E 
quando achou o Vifo-Rey morto, 
todauia fez a vifiração a dõ Hérique; 
mas elle não quiz aceitar o prefente: 
dizendo ferem peças q vinhão pera o . 
Vifo'- Rey, que quanto a viíitaçáo & 
~mizade;éj Melique queria tt':r cõ d.., 
le·,quefolgaua mllito;& porgne ellé 
eíl:aua embarcado pera Cochij, que· 
folie cõ elle,&.'lá o delpacharia. Em 
companhia do .qtial Cide Allc veyo 
~l~1~~~ ~eu~~z, que ~íl:aua e!n l)io 

'- l?º~ 
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feito foas tranqueiras & forças com dára a Chaul duas , éarauellas pera 
artelbaria,mas por .derradeiro foráo Antonio de Macedó,que tinha hum 
entrados, & lhe foi tomada: corn galeão, .q fe foffem ajuntar coni ello 
morte & feridas de muitos,_& iflo Aqtonio de Miranda, & lhe auia de. 
fez Heitor da Silueira em eípaço de , obedecer : & dandolhe regimento 
dous dias éj lá andou. E porque dó do que auia de fazer,o efpedio. E el-'. 
Sünáo de Menefes era. primo do go- le dom Henrique feguio feu cami.: 
uc:rnador dom Hennque: quiZJ ante nho, & de paffagem deu húa viíl:a 
andar em foa companhia, por'feruir a Calecut: & foube de dóm · Ioão . 
de capitão môr do mar,q da fortale~ como eíl:aaa em treguoas com ore-· 
za·de Cananor, da i..1ual elle proueo gedor de Calecut: até â{fenta·rem a· 
a Heiror da Silueira. E primeiro que . paz, par entre. elles auer rompimen-1 

fe daqoi partiífe, mandou-a fernão to de guerra. E deulhe conta como 
Gomez de Lemos em hum galeão auia poucos dias que per vezes viera . 
& duas gale~tas, capitães Gomez cometer queimarlbe a cafa da feitó-1 

:Martíc de Lemos feu irmão, lX. An- ria, & almazés que' rinháo fóra d~ 
ronio da Silua de Menefes,que fe fof- fortaleza: & \íl:o com fauor de rres 
[e. lançar fobre a barra do rio de Má- capitãés do C,amorij, que erão vin- · 
galor,que ficaua a tras_: & teueffe en- · dos a effa obra. Com que lhe con-l 
~arràdos ·maes de cento & tantos pa- ueyo fair da forrareza fl lba defender, 
raos,que d1:auáo carregados de efpe..., com até ciocoenra homés fômenre, 
cearia,pera partir cami~ho de ·cam- de que deu vintecinco a dom Vafço 
baya, fegundo -ali foube. Acàbadas de Lima, & elle outros vinrecinco: 
dtas coufas, mandoufe efpe<lir d'el... & no[o Senhor lhe fez tanta merce, 
Rey ~ & Íe'1l fe verem, partia pera fendo graí1de numero dos Mouro~ 
Cochij : no qu.al caminho veyo ter & Naires,que lhe matarão hun1 dos 
co·m elle Antonio de Miraudá, que princçipaes c~piráes,co~1 que os po-
Lopo Vaz defpachara cõ húaarma- feiáo todos em fugida, & não ror ... 
da,que o Vifo-Rey tinha ordénado n:iráo maes. No qual feito (e acha-
pera mandar ,ao eHreito de .Mecha ráo eíl:es fidalgos dom Vafco de 
com feu filho dom Eíl:euáo. E peró Lin~a capitão de vincecino l:omés,· 
qué Antoaio de Miranda não leua- Iqrge de Lima , Fernão d~ · Lima, 
ua tantas \'das corno dlauáo orde- Miguel de .Lima, Lione! de Mello, 
nadàs,aindadeífas lhe tirou dó Hen- Rui de Mello, · An.tonio de Sâ, feu 
rique algúas : porque o intento feu irmão, Diogo de Sâ: & omr~~, que 
era hum,~ o de Lopo Vaz era Olltro, por fer gente nobre/ezeráo maraui-
q era alimpar aqudla cofia do Ma- lhas.E as q ali fes Iorge de Lima,lhe 
labar daquelle feruor,que os. Mouros · cuH:ou fer muito · maes ferido, que 
tinháo de leuar ef pecearia. E diíle a todos : por º .feito fe( tão foriofo, 
An~oni~ d~ M~~a~~~~ que ell~ ~11~1~- q ~oi.h~a gran~e ~~~~e ~e Deos não 

. morrer 

\ , 



morrer algum ~eíl:es ~1omeados , (e_ 
gundo cad:thum [e offerecia ao ferro 
dos imigos. Finalmente có dbs & 
01:1tras coufas q ,dom I~·ão contou ao 
(1Jouernador do eíl:ado em q eíl:aua 
b 
com os ~Jouros, & q o goucrnador 
da cidade não tardaria fem 1 he logo 
rt1andar falar ·na paz: dom.H enrigue 
·por lhe não dar azo a fer ali cometi-
do, fe.partio prouendo dom Ioão· de 
alcrúa coufa pera fua ·defenfaõ. E ante 

ja particlq dom Duane de Menefes 
pera efl:e Reyno : & algús quiferão 
dizer, fü afsi foi na verdade, q a cauta 

· ddle' dom Henri9ue ná? vir maes 
cedo a Coc_l1ij, & vir fazendo as de, 
moras do cam~nho, pois logo auia 
de tornar dar viíl:a á coíl:a, fora por 
amor de-dom Duarte. Porgue como 
eráo.parenres, & tinha fabido q' não 
i'áo muito .cõtentc;s do Vifo-Rey elle 

b 1 • 

que Jom Henrique chegJ fk a Co- . 
cbij, mandou diaotc bum car_or cõ 
recado ao capitão & veador da fozen-
da q o não recebelTem cõ f. íl:a, por 
caufa do folecimem:o do Vi(o. Rcy: 

& 'fe'u irmão dom Luis polo modo 
que fe teue c~rn elles no de[pacho de 
fua embarcação, & elle era official a 

- & tambem éj não lhe fab(f em por 
' . fcnhoria: que ·não fe contentaua cõ 

coufas ernprdtadas:q prazeria a Deos 
que elle·faria taes feruiços a elRey fçu 
· fenhor por que lbe ficaffe em vida . E 
mac:s qo,e acerca dos homés honra-
dos , maes fe eíl:imaua os meritos da 
honra, que os vocabulos deHa. 

CAPITV!-0 nrr. · 
f (omo dom Henrique fe aper-

ce6eo em (ochij'de hua artna-
daque fez., de .cincoeta ~elas, 
(5 foi [obre o lug1,rde Pana-
ne de/Rey de Calecut, o qual 

· deftru'io: (5 pajfando per (tt-
.lecut ,lhe deu hu c;1fligo, f5 de 
hi foi ter tto lugar de Coulete. 

li, ~ Om Henrique de Menefcs 
~ q~ando a quatro de_ Feue-

• reiro ~hegou a Cochij, era 

que competia jufüça maes que paré-
refco,& todo ofauor auia(e de attri-
buir ao fangue: por euirãr efcandalos 
das partes, & maes fendo coufa, em 
9ue o Vif o-Rey po[era a mão, v.eyo 
fazendo a demora que vimos, g não 

. foi ociofa : & as cartas que ama de 
efcrelier a elRey dePortugal,do cami 
nho as mandou. E porque a ,princi. 
pal coufa que o trouxe a Cocbij foi, 
fazer húa armada para tornar a dar 
húa'viíl:a á coíl:a l\1alabar., começou 
logo entender niífo : & em quanto 
trabaihauáo .'no corregimento dos. 
nauios, m andoü fazer trcs ou quatro 
alardo.s de apur~çáo da gente~ ama 
m·iHer.Ao derradeiro dos quaes v~yo 
elRey de Cocbij , por comprazer a 
dom Henríque,& tambem dar mo-
_fira da fua gente, que dlaua· preH~s 
pera fe elle aproueirar della en:1 [erül· 
ço d'dRey de Portugal : nos .quaes 
alardos ouue rirar com c:f pingardas, 
& as 01 tras mofhas gue a gente de· 

-arnrns faz . E porque bum pião do~ 
noffos tirou com búa béíl:a com bu 
farpão, & pa!Iou o bra~o de bum 
. · - · Naire 

/ 
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Naíre d'~lRey de·Cochij,que be a foa 
oente maes nobre, ouue hi r~boliço 

· delles: ao que dó Henrique acodio, 
& mandaua enforcar o pião, por náa 
fer da eífencia do alardo tirar com 
farpão, & parecia fer malícia ma~s;
que defcuidc_>. Ao que elRey logo a-
codio, pedindo a vida do homem, 
com que não ouue e~eito a juíl:iça, 
de que elle ficou rqui contente:ven-
do que dom Henrique daua tal ca{H~ go, por tocarem em. coufa íua,& elle, 
dom Henrique a eíle fim moíl:raua 
fazer aquella juíl:iça. E!Rey -de Cale-
cur como trazia eípias· no que don1 

.. Henrique fozia, fabendo defl:a apu-
ração de oente, & armada que [e or-

, b l .. l denaua, como 1omem q tin 1a me-
recida ca!ligo de fuas culpas acerca 
de nós : efcreueo a dom Henriq1i1e 
fobre negocio de paz,& que folgaria 
de mandar entender niífo : ~o g reí-
pondeo, q elle efperaua de f er li_ ce-
do, & então poderia de maes perto 
mandar falar ni(fo. Partido eíl:e, per 
artificio do mefmo C,amoriJ , por 
ell'e fer [eu vaífallo, veyo hum men-
faoeiro do gouernador de Panane: o b • 
qual lhe mandaua iizer q feu [enho~ 
o CJamorij queria que lhe foffem en 
tregues certos paraos,gue eíl:alláo no 
feu ri.o, que os manda!fe recebcr,que 
elle os entregaria l'ogo. Ao que dom 
Henrique ref pondeo, ·que elle elhoa 
de caminho para lá , 'que entretanto 
que o foífe elle fazer preíl:es, & fo(fc 
de prefla : cá poderia fer que o a- . 
charia já la maes occupado, do que 
então eHaua , & com dla ref poíl:a: 
o ·efpedio fem os maes querer ou~ 

uir . . A ell:e tempo dl:aua já dó Hen"\"· 
rique tão apercebido,que fe embar.., 
cou logà , & partin a dezoito dt; 
Fcuereiro com húa armada de cin-
coenta velas : entre galeões , galés~' 
galearas, fuíl:as, bargantijs , & cam-
res, de que eíl:es eráo os principaes 
capitães, Pero ~1afcarcnhas, dom Si ... , 
mão de Menefes, dó Affonfo de Me~' 
nefes, dõ lorge de Menefes, dõ Iorgc · 
Tello de Menefes, Simão de Mello,· 
Iorge Cabra\,Ioão de Mdlo da Silua~ 
Rui, Vaz Pereira}Hieronymo ~e Sou 
fa, .Antonio da Silua de Menefcs;Frã.· 
ci[co de Mendoça o velho,Francitco 
de Mendoça o maÍlcebo,dom Iorge 
de Noronha, Aires d'Acunba} Fran-
cifco de Vafconcellos, Nuno Fernâ, . .' 
dez Freire, Diog? da Sih;eira, Anro-' 
nio d'Azeuedo, Gomez de Souto-1 

mayor, Antonio Peífoa, Rodrigo 
Aranha,Aircs Ca_bral,& algús mo~a-' · 
dores de Cochij,& o Arel de Porcâ có 

· vintefette Gatures.O qual era vaff~llo 
d'dRey de Cocbij,& viuia na pouoa 
çáo de PorcáJ q he abaixo de Cochij 
i.loue leguoas : cõ o gual dõ Luis de 
Menefes tinha aífenrado quafl per cé 
tratro,que cada vez~ foffe chamado 
perà f eruir e!Rey de Portugal com. 
os [eus camres, que foífe:& n~o que> .. · 
rendo elle meter niffo fua peífoa,que 
deffe os càtures ef quipados de remei .. 
ros , & por eíl:a obrigação quiz elle 
peífoalméte ir cõ dó Henrique . Afsi 
q cõ os feus ç.arnres fazião o numero 
das cincoenta velas, em que iriáo atb 
dous mil homés.Com aqual a_rmada -
chegou a Pànan~ a vinrecinco de 
Fcuereiro:q he húa pouoaçáo delRey 
- ._. de: 



. t1e Ca1ecut cias principacs que elle 
tem , íituada toda ab longo do rio q 
tem. E peró-que não era cercada de 
muro, por em todo aguelle Malabar . 
todalas pouoações o não fcré, dl:aua 
emlugar delle entre o rio & as cafas 
feito búa defenfaõ de palmeiras & 
madeira, replenada de terra , tão tai7 

pada.éj fopi:ia por hum forte muro. 
· 'E vinha torneando eíla defenfaó to-
da a poudaçáo pela parre do mar, .de 
maneira qµe não [e podia chegar ás 
cafas, que grão parte ddla.s e

1
ráo de 

pedra· & cal,fenão per cima de muita 
anelharia, q Gs Mouros tinháo poíl:a 

. 'naquell~ força. Da qual artdharia 

recado com a furia da artdhari~ náo 
fo~ ouuido nem refponqido , & tu. 
do eráo mentiras & manhas do C,a. 
mo!ij, gou~rnado per Mouros que 
cráo contra a pa.z: feito confelho cõ 
os capitães, a faida em terra foi pala 
informação q,ue lhe os bargantijs de~ 
rão, daquelle poúco que do rio po-
derão alcançar, mas não ouue dfeito 
a foida a.qLleHe dia que elle ordenou, 
& a caufa foi eíl:a. Qic:rendofe dom 
Henrique (a manbaã qu_e auião de 
falrar em terra)paífa~ de búa galé, em 
q i:a, a hum b:nel, lançou pelo om-
bro o braço de [eu lt1gar, que caufou 
anteparar a faida ' & tornarfe elle á 
galé, onde lhe cpncertarão o braço, 
& pofto bum emprafto ne1!e, faio a 
outro dia contra. vomade de muitos, 
por não crer em. agoiros. E ainda dif-
{e a hum.homem feu familiar) que o 
muito aperraua niífo: Se eH:e agoiro 
fora bareréme hum çaparo , como a 
meu tio dom Ioão lle , Menefes, per 
veomra me prouocarieis a não fair.~ 
mas iíl:o he lançarmc ombro fóra, q 
eu tomo por muito bõ pronofiico, 
que não tenho necefsi9ade delle pe:-
le3ar, fôt?ente p@r os pês em terra. E 
o negocio do çapato de dom Ioáo de 
Mendes, era húa coufa que andaua 
muito na boca dos capitães da guer~ 
ra, quando cometi ão algum feito : a 
qual hiíl:?ria conrâmos no liuro ter-
ceiro da legunda Decada no fim do 
capitulo decimo, quando matarão o 
Vifo.Rey dó Francifco, falando elle 
ndte ç~ pato de don1 Ioão de Menc .. 

· (como fe .defpois foube) era conde-
flabre hum.Porrngues arren~gado, q 
a·gouernaua, & dentro no rio auia 
muitos mauios de toda forte ~e carga 
•& remo:tambem poíl;os em ordem 
tle pelejar; fe alguem os foíTe come-
ter.Dom H.enriql!e primeiro que al-
gúa coufa cometelTe, mandou hum 
recado ao gouernador, dizendo que 
c:lle paffaua per ali, que bem lhe po-
deria mandar os p?raos,qqe lhe má-
dara dizer, que o C,amorij auia por 
,!?em que lhe fo'{fem entregues. E em 
quanto ,fa eíl:e recado, mandou cer-
tos barganújs que·enrra.Oem pelo rio 
·acima: moíhando que queriáo fázer 
aguada,por elle fer de aguoa doce,& 
-que o foífem fondando . Aos quaes 
'bargantijs os· Mo tiros, que eíl:auão 
-cm guarda dos nauios, & aísi na. for-
ça ao longo do rio , começarão de 
.esbombardear. Dom Henrique qua-
:do vio que bom~ardás não rdpon-
diâ?á elitrega.dos paraos,, ne.mo fc:u 

Gfes. Dom Henrique leixaqdo . ºs~
goiros, faio1~dla ordem,como tinha 

aíkntado 
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3 (fentado com os ~apiráes Per~ ~1af- · dou algúa.géte qlle lhe leixoll tom·ar 
care nhas a.cima, n1etido maes den- folego. E porém foi já a tempo q os 
tro no rio có trezentos _hornés : & Mouros [e p~nháo em fugida : & ao 
d.õ Simão có outro5 trezentos a bai- pê das bõbardas acharão o conde!b-
xo na praya do .mar,em companhia bre arrenegad~ morto,& o roíl:o to-
do qual ia dó Iorge feu ·irmáo .. E dle do retalhado em curiladas . Parece q 
dom Hendque entre ambos cõ todo quando fe vio na agonia da morte, 
0 maes corpo da .geme,pera dali aco com·o home,m de_fefperado de viuer, 

. dir a baixp ou a cima, ·onde neceffa- afsi .p(iJlas ferigas q tinha,como por.-. 
rio fo(fe_. A qual íaida,ainda que ella que:vindo a noffo poder, padeceria 
foi bé fdl:ejada dos noílos cõ trorn~ ·o q tinha merecido com fua infide-
bctas & gnras que rompiáo os ares lidade:por não-fer conhe!ido,man~ . -
daquella manbaá : teueráo·por r~f- · dou a algú Mouro que lhe retalhaíie 
poíl:a outro tom mui d_iffcr"enre,que o roíl:o. Dó 1=Jenrique co~10 via q 

, farão .moiras bõbardas, q encobrião afqa gente entrªua per cima da arre-
as -grita~ noífas & foas ,& de cnu?lra lhar'ia, & q começ'auáo a correr tras 
muita ef pingardaria , de q ue os Mau os Mouros : por fe não_ efpalbar pe-
ros eíl:auáo bem prouidos. E per to- · las rua~ da pouoa~ão per todaandar 
d alas partes ouue tanta furia,que hús . derramada, mandou aos·ca pitáes _que 
não enrendiáo os outrns naquella entrcteueffem a gente, até que o te-
primeira cheg·ad~ que os noíl'os che- mor que os Mouros lçuauão, ,os fez 
·garão,a querer entrar per cima da for não parar nas' cafas,,& acolhiãofe aos 
ça, que os Mouros tinbão feito : & · paipiares. E poíl:o gue a po_oo.~ ção· 
porém teuerão tempo que na parte, c:íl:aua deípepda de rodo,todaui3 por 
da praya,per q dõ Simão vinha, por d~r húa ceuadura ao gentio q com-
fer bú põuco longe; & afaíl:ado dos ·figo leuaua, deulbe lugar que foflCn.1 
outros dqu_s c<;>rpos da gére ,acodirão recolher algúa pouquidade q podia 
muitos a elle. Pero Mafcarenhas tá-· __ ficar: & ao mac:s mãdou pocr o fogo 
bem corno na parte que lhe coube, per muitas partes dá po_uoJçáo, & 
auia maes defenfaõ, teue aífaz traba- cortar palmeiras, q·he o mayor m<tl 
lho em chegar lá: ~lles cõtudo afell quelhe pode fazer. E rambé mandot1 
pefar tomarão entrada; & vindo já a entrar na ui os de remo per o rio,que 
bote d_e lança & fios da ~fpada, affi farão queimar os ·q1Je nelle eíl:auão; 
cortauáo_ nos Mouros de morte,gue com c:i u_e eíl:e lugar ficou deíl:ruido 
_ co'meçarão a defamparat a defenfaõ. . & cafhgado por hús dias. E entre 
Dom Henrigue por trazer o featido muito gran çle numero de peças de . 

, em -todalas panes pera acodir onde artelharia,que mandou recolher : a-
fo(Te neceífario, vendo qne Cobre dó chou algú? noffa que os Mouros erri 
Simão acodiáo muitos fy!ouros po- diuerfos lugares & tépos tinhão to-
la razão que a vima diílcmos..-: rnan- mado a nauios noífos. Todauia nãd 

Gg - cuHo l 
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ci1íl:~u eíl:e feiro· tão b.'.lrat'o ,que não der com artelbJria. ! de mantirn que 
mondTem nc1le noue homés de ar- quem ouueífe de ir ao lugar per eih 
mas,& feridos paílaráo de guarenra, frontaria do mar, lhe conoinba paL 
de gue os principaes furão Iorge de for per eH:Js duas-dhmcias.ia dos n~
Líma,Simão de Miranda, Payo Ro- uios & dos reple.nos, tudo com mui~ 
drigaez d' Araujo. Panido dó' Hcnr ta artelharia.Dom Henrique tanto q 
rigue,ao outro dia foi dar hú aço me mandou Ioáo de Mel lo da Silu'a a 
a Càlecur : mandandolhe queimar fondar dte porto com até dezoito 
·dez ou doze vdasA dlauáo no por- bargantijs & tamres, foífe logo nas 
to. E em quanro no mar faziáo eíl:a · cofias delle. E em defcobrindo húa 

'. obra,dõ Ioáo de Lima tarnbem com ponta, vio q fe vinha Ioáo de Mel lo 
fua gente ~i á cidade a lhe pór fogo recolhédo de cincoéra & {eis paraqs, 
.per partes nos arrabaldes delta: & que lhe Cairão . ante que chegaíle ao 
por os imigos acodiré,& elle fe me- porto : gue como gente que corre 
ter maes d~ n~ceOàrio no corpo del- pareo, vinhão a elJe cóm grandes a-
la,correo grãderifco até fe recolbcr. pupadas. Aos quaes Ioáo de Mello· 
Daqui rnmpem ma~dou dó Henri- leixalla porq não 1a a pelejar/ôméte 
que a Coulete onde era [eu principal ' a fondar o porto : & maes primeiro 
intento,a Ioáo de Mello da .S.ilua, có a elle o leixarãq doze dos catures, éf 
o pilow rpór da arrnada,que lhe fof_ leuaua do Arel de Porcá,todos efqui. 
fe fondar a eíl:ancia dos nauius, que pados de negros Malabares,que cor-
ancoraoáo no porto :l'c:ra faber o q riáo fugindo melhor gue os ou~ros; 
:mia de fazer, quando chegaíie: O que perfeguiáo a elle Ioáo de lvfello. · · 
qu21' bgar era leis leguoas de Calecut Porém quando os Mouros virão ap-
contra o Norte, aílentado em húa parecc:r diante da ponta, qúe os def-
pr.aya auruada, á man~ira de meya dobria, a dom Henrique, & enten-
lúa, tudo rafo, que cõ qualquer tiro deráo fcr elle o gouer.nad'?r : já fur-
podia offender a ambas as partes, & dos de fuas apupadas forãofe pór llO 

fôm ére· pegad<i na poµoação tinhao lugar de feu abrigo: que era ao fob-
hú dleiro pequeno .. Defrõte da qual pê da artelharia,que dl:aua nas eíl:an-
pouoaçáo fi(:;aua a praya hum pouco cias,que diífcm'o~ : auendo nelles & 
ingreme, & fobre ella por defenfaó nos Outros grande reuolta bufcando 
tinhão feito outro muro de madeira cadahum o lugar maes feguro ~ feu 
replenado de terra,á rpaneira de Pl- parecer,querendo o gouernador co-
nane, & das ilhargas tinha outro tal 'mctelos,de que tinháo grãnde te-
~tnparo, ficandolbe tudo em lugar mor polo feito de Panane: 
de muro. E ao fobpê tinhão rodo los que já ~mre elles era . 
feus nauios em ordem com as papas . fabido. 
quaíi em fe,co, afsi dcf poíl:os que das (.i .) 
!ranque~ras ~e cima os podião defen: 

CAP. 
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CAPITVLO v. 

!J Corpo do1n J-fenrique deter-
. minou de fair em (aulete, o 

·qual~omhua g;r~nde rvittoria 
·.· que out"-C dos Mouros, o quei-
- mou, ê5 f'fsj grande numero 
d~ nau.ios,_ q ejtauão noparto: 
($' dahife tornou a Cananor: 
f5 eJPedio do S imãl) de Me-
nefes com hua arrntida pera~
quella cofla de Malabar. 

~~ · ~ Ab~ndo dó Henrique 1de 
~~i · Menefes ~eloãode Mello 
~P.~o que paílara, & que [e 'ia 

~ .,,.. recolhédo pera elle,polas 
taizões que differnos : foi forgir com 
toda foa frota hum quarto de leguoa 
defmado da frontaria do lugar, pera 

. ali affentar o modo q auiáo de. ter, 
pera fair em terra . E comq toda a 
frota foi furta fez final que vieffeni a 
c~mfelbo á_galê 'onde d lc vinha: no 
qL1al ooue mui differentes vot'os, & · 
tbdos pararão gue o negocio era de · 
muito perigo. E q a faida nagudle 
lugar não era coufa de tanta fubfbn 
cia,<j por iífo auenruraíie canta gére: 
& toda a vinoria d0 cafo dhua em 
queimar húas poucas de ca(às palba-

·~as,& aquelles paraos q tin b:lo dian. 
te, o que efl:aua mui bem defendido 
per vinte mil homés de pel ej ~ A di-
zião efl:arem em terra. E ~rrendo a 
pratica maes,hú_s eráo que já g auiáo 
~e pelejar,foffe no rnar,pera r.om aré 
~~a'Cl!~s nau!o~ & par~os.,o~ ~s qoei: 

1 • 

marem J& nào fai!fem etn terra: ou .. ' 
tros que faiífem nella, & náq come • . 

· tdl~~l os Raraos : algús em q parte 
demao peleJar,porfemirem dõ Hen-
rique inclinado a iílo,& defejauáo de 
o comprazer,& tambem por ter ani 
mo differente.Dõ Henrique quando 
fe vio_ entre tão varias pareceres,quiz 
alargar o feu com algúas razões, di-
zendo : que a principal COllfa que ó 
mouera a partir de Cochij,fora cafti. 
gar elRey de Calecur,o qual (como 
dles fabiáo ) íimulaua efiar occupa-
do em guerra, & tinha em Calecut 
hú gouernador,que como de íi fazia. 
guerra á i~oífa fortaleza, em que dó 
·Ioão tinha recebido muita afronta.E 
como elle o não podia caíl:igar na 
pe!foa,nem em lugar onde dl:eudfe» 

' queria-o cafhgar nas partes em que 
tinl1a . rnaes olho : & elle não fabia 
outras maes importantes afeu eíla-
do,que Panane,& ·coulete,onde el-

-les dbuáo. E eíl:e Coulere defejaua 
elle m~es ddtruir}gue outro algum.v 
por quantos nauios ddle partiáo pe-
ra Mecha, & ifto o trouxera ali, & 
não pera andará ·caça de paraos,po.t 
eíl:e fer offiçio _de hú capiráo da c6-
íl:a,& não da pe-íf oa do goúernado.r. 
E fe iíl:o era verdade, que conta da-
ria_elle.de fr a todolos Moµros. dah1:. 
ê1ia~ chegar ali com tal armada, & 
não fair .em tefra,& aíl'olar tudo, çg. 
tanta & táo nobre gcpte como ali, 
vinha? que a elle lhe parecia que lei.,.. 

· xando de o fazer, faz ia os Mouro$ 
verdadeiros, com húa palaura coa·t· 

. que ameação aos PortugHefes dizen; .. 
do : V:x.a~ Çoulete., que quer dize·t 
- - - ·- -- ~g z, . guarda 

• 

' ' 
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e_n,, 'Terceira ~ecaJa 
gúãrda de êõulere .. Verdade era (co~ 
mo elles di~ i áo) fer pcrigofa coufa· 
quafi a efcala vi{h cometer aquella 
entrad:i,onde ft auemuraua tanta fi ... 
dalguia : porq eíl:es por bonra de feu 
fangoe fempre erão os primeiros) & 
não tédo elle efie refpciro, comeria 
dous erros . O primeiro não fazer o 
<jUe lhe elRey·mandaua em feu regi-
niento,que no cor:1eter de qualquer 
feito, fempre teud1e muito refguar-
do ávida dos homés;o fegundo erro 
era, não ter lei ·nem amizade com 
muitos parentes, & amigos que ali 
vinhão,todos tão caoalle1ros,que el-
le já na famafia os dlaua védo auoar 
per cima daqt1ellas tranqueiras. Po-
rém por[e cõformar cõ ogueelRey 
mand:wa, & cõ o parecer de todos, 
& tan1bern com o feu,que não que-
ria auémrat tanta gente:,& elle que-
ria tomar fômente trezentos homés 
que leuaria 1ped1úa parte dom Simão 
cle Mencfcs feu primo, & elle pera ii 

· queria f'ômente cento & cincoenta, 
pera dar per outra parte,que feria per 
ambas as ilhargas. E a. maes gere lhe 
pfirecia bem ficar na armada, pera 
.cometer os cento & cincoent3 na-
uios.,que tinháo diante dos Mouros. 
Os quacs quando viífem de terra a-
balar tanta gente per diuerfas partes, 
como não fabiáo a contia que auia 
·dç fr~ar n6 mar,& quanta poyar em 
terra, dl:a duuida os faria não fe de~ 
'tertpinàrem á parte principal, & o 
_temor 90 feito de Panane, gue tinha 
outra defenfa fomelhanre, o mereria 
em fugida. Porqlle ( louuado Deos) . 
âes que a na~~o Portogucs to~~édia 

com Mouros da ln.dia, aindá dhoa 
· por ve~ recolheretnfe ás embarca-
~ões fugindo : & eíl:a fó razão ·na-
quellc rempo~queria ter por fi contra 
toda las outras, que algú d~fconfiado 
de fi mefmo podia dar. Por iffo eíl:a 
rnerce pedia a todos, que cadahum 
confi:d1e '. de fi quanto elle confiaua 
ndles, porqae a defronfiança era o 
.maes forre imigo,que podião ter cõ. 
era fi. E bafiaua pera daquelle feito ' 
terem vitroria,a outra que auia pou-
cos dias que ti1)háo auido: de<] ain-
da não tinhã-o limpas as efpadas do 
fangue de outros taes Mouros. Final-
mente com dtai & outras razi>es) q 
lhe dom Henrique propos, todos fc 
conformarão com [eu voto fô: pera 
o outro dia pela 111:anhaá porem o 

' peito per mar,& em terra ao perigo. 
Vinda a hora da marê : começarão 
os nauios,que auiáo de pelejar,írde-
ti1andar os paraos dos Mouros, que 
(como qiílcmos) dhuáo abrigados 
aos [eus repairas, & defenfaõ da ter. 
-ra.No qual tempo dom Simão com 
a fua gente em vaíilhas pequenas 
tomarão húa parte da terra,que era á 
efquerda,& dom Henrique á direita,. 
em companhia do qual i'a Pero Maf-
carenb::is,fic-ando os paraos entre el-
les,& leuaua diarite Iéfrge Cabral em 
búa fu íl:a , q 1 he fo fondádo p cami-
nho. Poftas eHas tres alas,cadabú te-
uc tanto 9liJado de íi,como ti.nhão 
de animo: & poHo 9ue 'o lugar era 
bern pn~fo, o forno da artclbaria , 
os fez maes fegqros~ porque não a-
uia apontar a búa & outra parte,, có 
que [e chegarão ~o lugar df tomar 

cc:rra1 . - . 
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' rerra ·,.& virem a bote de lança' & grande; trabalho em todos : 'porque 

( c0 mo dizé ) mão por mão.~o_rque como os Mouros começarão a fal-
os Mouros tódos efl:auão offerecidos tar, acodiráo •dom Affonfo de Me-
a morrer: & afsi o fez~rão, éj logn,na . n~fes, ?om Iorge de Noronha, dom 
pri'meira chegada d:°s no.ífos: éH:eue~ _. Triíl:áo de Noronha) Hironymo de 
ráo ráo firmes & cofian"rcs, 9 cuíl:ou Sóufa, Antonio .Pefloa, & outra gen 
a vida de Dfogo ·Pereira de alçun<ba te nobre,- que começarão. Ieuar os 
0 Malabar, éj c<?mo.er_a capitão mót , Mouros ante G. Dom Henrique co~ -,. 
dos carures do Arcl de Pareá, poi: mo trazia os olhos em _todalas par.res 
cad~h11r:n acodir melbór a feu lugar, . pera íaber onde auia de acodir & má 
repartio-o5'per eíles capirães,per João dar, védo que .º Arel de Porcá neH:~ · 
de·Ccrqueira, Manuel da Gama, & . entrada dos no(fos fe leixaua eíl:ar cõ· 
à~tro~ :.& ·querendo faz.er _vatit~ge á algús·dos feus carures ,'como homé 
honra em querer Cair r!Írneiro em · que fe não queria me~er em perigo,, 
terra, não a fez ávida: Pº!·que o ma- defpois de lhe mandar bradar, & fa-
tarâo .ali. E Manuel dâ Gama pela zer muitos íinaes-que faiífe com ós 
garg?nra o.u.ue húa'f~ech~da'. mui pe- . feus: 'rnandou1be tirar com hum ber-
rigoia; {X als1 receber~o omros,outros ço; & foi elle tão 1:llofin~' , que lhe 
finaes de honrá ficando bé feri-dos. . qüebrou húa pe.rna. E fob~e iílo man 
No cometer dos quaes na.uios afsi da. doulbe dizer-dom Henrique que f~ 
fua parte como_da nqíla foi húa,nuué foíle: que não tinha necefsidade de · 
que ·cobrio a todos, chea dos fogue-;- . homés, que vinhão~ guérra porra-

' ces da luz de tanta artelharia, . aqual záo de apanhar o defpojo ·,como, 0s . 

nuuem foi aos nqffos ( como diífe- · feus Malabares fazião~& náo pcra_pe- . 
mos) mui proudtofa: porque pri-. · lejar.No qual tempo andaua já dom 
tnéirõ os Mouros fentirão o ferro em Henrique cõtente: .por ver éj muitos 
fi, que entendeíl'em que faltauáo nos dos n'offos tinhio j~ alem da força;: 
fcus nauios; táo cego,anda[,Ja o ar, éj que aos Mouros ferma de muro ;ar..J 

· a todos cobria. E aprimeira coufa, q uoraclo [eus guiões. Poréj os primei~ 
começou prometer a v1ttona aos ' ros nefl:a fobida forão ós' maes dito- · 
noífos, foi[entiremfe os Mouros do fos,éá o furuo·os cobria de maneira_, 
mar tão apertados delles, que por.fc & a luz da efcorua lhe dizia . on'dé 
{aluar, faltauáo em terr.a: & iãofe a- çíl:aúaa bombarda,por cima da qual 

. brigar áeíl:ancia quetinháo feita, em fob_iáo fem perigo-:& pa!Tados da par 
qúe ef\:aua a . fua arrelharia. E quem, te de dentro, por acodirem muitos 

· ndk abafroar dos paraos fe ouue ani Mouros, fezerão marauilhas. A eíl:e· 
mofamente, por fer o primeiro que tempo dom Henrique pela parte p_er 
abalroou ·&~enxorot1 os Mouros. elJl onde entrou , por [er onde eftaua o 
.terr~ do parao, que aferrou, foi Ro-. capitão rnór daquellas dhncias, co-
drigo Aranha, no qual tempo. ouue mo leuaua géce mui.to ~obre, faziáo 
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rn;rãuilha~: & ~rá j.á morto eflc ca · de que já ·e{áenemos) . E entre a1. 
pitão_ coh1 outros tres aos feus p~s, · gúas coufas que lhe elRey reqüereo, 

· qne rin hão jurado no [eu ~lcoréilo . fo1 a entrega de certas ilhas das chá- · 
-de aca ba rCf1:1 ali por defenfaõ de foa ma das de Maldiúa: de qlle lhe ap~e-
pdfoa . Da omra parte de dom Si- fentou búa prouifaó d'elRey. Agual 
ináod por ·o [eu caminho fer hum como vinha corn'búa -claufola, que 
po.uco longe, derem:fe_ pera en~aual- pagaria dellas o que bem paroceíTe 
gar per cima.da dl:anc1~ d~ tua ilbar- ao gouen~ador. , & elle Rey não fe 

r-ga, que tornou:· on d~ acod10 gra.~de. quiz obrigar a pagar a quapridade 
pefo de gent.e,por cmdare.m os Mou.- do cairo, que lhe doip Henrique pe-
ros que 4{i ia o go'l1ernàdor, ven~o dia , ficou fem às ilhas: & afsl fem 
que a gent~ era dobrada . Mas .como hús paraos com a artdharià de cer-
todos jâ -andauáo trauades,tciotoque tos l.ad~ões ' · qüe _[e acolhíáo U() feu 
a gc:-me do's natiios to~arão rcrra,foi · Reyno, porem concedeoq1e out~as 
elle mui bem ajudado, principalmé- coufas leueO?e'l1te. Com que ambos, 
te deftes fiêfalgo_s & caual k iros,Io rge ficarão content<:':s hú do outro, & [e 
Cabral, Ioão de ~1ello ,. Ioáo de Bt::- de,ráo p\:ças: elRey hum colar de ou, 
tancor, Manuel da G~:tna, Fernão de ro & pedraria a dom Henrique, que 
Moraés, Rui d' Acofta:co·m que aca- 1 elle .mandou a dle ,Reyno a elR,ey, 
bou de rematar neíl:e grã-de conflito & co_m eíl:a condição o tpmou; por 
a virtoria , po1t1dofe os Mouros em d le fe auer por injuriado em o não 
fqgil 1a. No qua! fic:o t) morro Diogo tomar dom Henrique, & dle em re 
Fereira., & outros quatorze em eH:e torno lhe deu outras peças. E daqui 

-t iro , & todolos acima nomeados mandou dom Henrique a _dom Si .. 
_ ferid os, a fóraourros em outras.par- n1áo de Menefes com vinte nauios,P 

tes, que p.or todos feriâo C]Uar'enta & em que irião ar~ qoin~entos homés, 
oito. Acabada efia vírtoria, farão re- pera correr aqt1dla coíl:a até Brace-
colhidas trezentas & feffe~ta p~ças lor:& primeir~ <jllC fe recolheífc Íll-

• de artelharia de tóda fort~, & grande . uernar a Cochij, fo!fe carregar de ar-
numerg de efpingardas, & tomad<'>s · roz a Baticalâ, & leixando algú em . 
cincoenra & tres nauios:m uita parte Calecut, o ·refio leuaíie a ·cochij. E 

, delfes carregados, de efpecearia, que afsi ef pedio a bum inenfagciro d' el-
dl:aoão _pera fazer viagé, & os maes, Rey de Ormuz,(] cõ aggrauos éj dizia 
pGr fe.re_m velhos '& ,não pera vfo ter do tempo de qom Duarte de Me 
noíTo,_ foráo quei.tnados~ ~ por der-;- . ne[es, & de Diogo de Mello capítão, · . 

_ radeito foi queimado todo o lugar. eforeuia ao Vifo-Rey ~onde da Vidi- 1 

<:om ~f\:a vittoria [e tornou dõ He11 ·: g uemi: & vendo q1era falecid0,apre~ 
r1que a c .ananor a onze dç Março, fenrou as çartas a dom Henrique~ & 
onde fe v10 com elRey em terfa , có . aíSi hú fio de pedas, & algús pannos 
~qu~lle app~~~t~ ( fegundo [e~ yfo, . fie Ceda, .éi lhe mandaua de prefcme. 

As 
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As quaes peças dom Henriqn~ lhe 
aceitou, polo não efcanda lizar, & as 
mJndou a efte Réyno a elRey , com 
0 colar que ,lhe deu elRey de· Catia- . 
nor: & e[creueo a elRey·,& a_ Raez 
Xarafo as palauras, que auiáo miíl:er 
queixumes, que erão de, confolaçáo _ 
& juíhça em feus aggr01uos : & outra 
a Diogo de Mello, encomendando-
lhe o bom. trattamento d'elRey & 
[eu gooernador,por não terem caufa 
de [e queixar. E daqui [e partio. 'para 
Cochij a ordenar as· coufas para o 
fundamento qqe .elle trazia; 

C API TVLO VI. 

![ Vo que pajfau <!.Antonio de 
.. lvftr anda d/A ~eu e do com~ 

· . -armada que foi' ao efi.reito: é5 
. afsi a dom Simão de lvienefls· _ na cofta" de Malabar ate fa 
ricolher a inuernar. 

dos noíf os ás prefas : á qual elle foi. 
tomar, & era da armada do conde 
almirante capitão Mofem Gafpar, · 
de ql;le a tras fizemos mé.ção. O qual . 
como era eíl:rangeiro Cobre palauras 
de querern1a11dar,éj algús dos noífos.:. 
mal fofrerão, elle foi morto: & te-
mendo o caíl:igo que por iíÍo auião 
de auer os autores de fua morte , de-
terminarao de fe fazer per ali riéos, 
an.darído ás prefas, fazendo feu C?pi-
rão hum Antonio Lopez , que não 
durou muito tépo no offic~o'. E em . 
Çeu lugar fezerão out~o de appc!lido 
Aguiar,. autor da morte de Mofem 

. Ga[par, que defpois foi degolado em 
C_ochij por eíl:eJeito : & dos outros 
dellcs foráo enforcados . etp Cbaul, 
& outros degredado~ pera · diuerfas 
partes, fegúdo fuas culpas . Feita eíl:a 
prefa de prefos, ajunroufe Manuel d® 
Macedo com Antonio de Miranda, 

. pera andar ali de armada: jâ defefpe-· 
rado da~ ~uos de _madeira, por ferem 
paffadas daguella paragem . O c1ual 

· <?Pt;~\ Oro recado que dom Hé ~vinha em húa galcaça, & ·com elles 
• ~1 

_flh riqoe mandou a Manuel dres capitães Rui Mendez de tv1e[.. 
:'4 ~ ;,t~J) b ri ;~ ~ ~~~ de Macedo a Cbaul, fo re ciuira em hum galeão, Francifco de 

. as naos de madeira g ião Vafconcellos>Rui Vaz Pereira,& fe-
pera Mecha, de que lhe A~uúo Mé- ria a gente ci~c leuou, até trezentos 
.dez deu conta, como a tras fica : elle & ch1coenta homés. E o modo que 
·parü? de Cbaul meado Ianeiro em tem as noffas armadas de andar guar-
hum galeão, & leu ou duas carauel- dando a bocá -daqu~lle eíl:rei~o: por , 
las, de húa era c~piráo Rui Vaz, & iião paffar algC1a vela de Mouros que 
qa ourra Rui Gonç1luez .. E porque lhe não caya na mão,he a·qlle fazem 
,elle foi primeiro que Antonio ·de Mi os pe adores na foa pd cari<i atraue[-

1 randa, o qual parno de q oa a cinco fando o rio de t:~rra aterra co'm foa 
de .Feuereiro , em chegando a Soco- , rede:··& por eíl:a fer ~ordem de tci-
torá, achou ali noua corno .no cabo . dJlas arrn,ada~ que vá9 ali, a eíl:e 61.11 
de Guardafú andaua húa. cara1.1ella o,c;fcreuemos aqui, por a não repetir 

---- -- ~ g 4 muiras 

• 

r 



• 

. , - .. . , <Da Tercei;-a 1Jecaaa 
.moitas vezes~ Do cabo de Gu.:irdafo 
que hc b ma~s aoíl:ral & oriental ter-
ra da pane Africa ao cabo de Farta .. 
que, que lhe fica ao Oriente na ter-
ra de Arabia: fe foz húa gar.ganta do 
mar,que vae fazer o dheito do mar 
Roxo. Eíl:a ·garganta ferá pouco 
n1aes de dncoenta leguoas pel.as car- · 
tas de marear : & neHa difl:ancia as 
noGas. armada~ com feus ·oauios fe 

. vão dlender,guaft hús á viíla de ou-
tros, porque não paffe vela que 
per e_l.ks não feja viíl:a. ,E per dle 
111odo fe ordenou Antonio de Mi-
randa>& deu a carauella dos. aleua·n- _ 
tados a Payo Rodriguez d'ArauJo: 
& nella pefcaria a pouco cufio de 
pelej:i,ouueráo dez zábucos carrega-
dos de rniua,coufa de poucQ preço; 
& tres naos. Das quaes ~ - maes rica 
tomou -Rui I\1cmdez de MefL]UÍta: 
& por o terem afsi por regimento, 
por nio andarem com naos çarre-
gadas tras íi, Rui Mendez por andar 
da banda da cofta de Arabia, a man-
dou por Francifco Borges a Chaul 
por ordenança de Antonio de Mi-
randa, da qual fazenda clle não deu 
boa conta. E'a Manuel de Macedo 
em feu lanço lhe coübe hum para.o 
carregado de pimenta :·que pelejou 

.. tão furiofamei.1te, que perecerão ro-
dos f em fe querer entregar,&· ficarão 
fômente dous víuos. E vindo o tem-
po erh que já não podi:~o.andar na~. 
qoella pefcaria, Antonio de rtiGm-
da foi dar húa_ viíl:a a Xad: onde dó 
~enrique lhe mandou que foíl'e pe-
dir algúa artelharia, ~ue dom· Luís· 
~: Me~efes ~~o p~d~ !e~olh~r co1n 

·o tempo. do mar, quando faquco11: , 
aquella cidade. E afsi que oul:leffe ou. 
tra artelbaria de búa nao, que indo 

· p~ra Ormu~ com tempo fe foi ali · 
perder : mas os Moor:os como eíl:~-
, uá<l> cfeandalizados do feito.de dom 
Luis, o náo quiferáo fazer. E con-
uerteo . Antonio de Miranda a furia 
em pór fogo a húas poucas de naoss 
porque acodin'do elles a ellas>os ca-
fl:igaífe, como fez, onde morrerão 
muitos fem Cair em terra,&) das naos 
forão queimadas fette,& cinco farão · 
tornadas, em que ouue' bom esbu-
lho. E porque o. tempo não fofria 
andar maes naquella coita, & o ga .. / 
leão de Manuel de Macedo fazia 
muita aguoa,Antonio de Miranda o 
efpedio que vidTe a Chaul~como ve-
yo : & elle inuernou em Ma~c~te., .& 
defpois , v~yo ter cõ dom Henrique 
a tempo que elle efraua fobre Calc-
cut, como fe verá a diante. Do1n Si-
~áó tambe-m neíl:e tempo com a 
armada c.1ue lc:uou pera andar na co-
Ha,foi correndo rodo los rios até che 
gar a M;mgalor. Onde dle . cuidou. 
achar F,ern·ão·Gomcz de Le1nos,por . 
leuar recad0 de dom..,Henrique que 
o tomaíl'c: de baixo de fua bandeira, 
& alimpaíTeaqu~lla cofia de ladri>es, · 
por dom Henrique ter fab1do ô que 
ali lhe tinha acontecido, de q eíl:a" 
ua defcoútente, & Fernão Gomez 
muito rnaes>& o cafo foieíl:e. Den• 
tro ddl:e rio dlaua gra~d~ numero 
de p.araos .carregados de pimenta; 
& com-0 ellç não tinha nauios pe-
quenos pera poder entrar, por o feu 
.uauio fer hum galeão, & as outras 

· . · duas · 
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duas peças,de(eu irmãoGomez Mar 
1tÍL de Lemos, & de Antonio da Sil~ 
ua ferem galearas : eíl:auão maes em 
auarda qnc não faiffem, que em au-
~o de poder ir a elles:, Os paraos co-
mo eílauão ah encarcerados fem 
poderem Cair, parece que derão aui-
fo per terra a Calcem do eíl:ado em 
qu e ficauáo, & ordenarão efl:e ar-
dil: qt1e vidTcm de mar .em fôra 
muitos paraos de· b a esbombarde-
ar Fernão Gomez. Porque · con1<? 
dle não tinha iiauios leucs, & elles 
o podiáo p>rouocar a fe inudar da 
boca do rioJ perJ no mar largo· vir 
pelejar com elles·: & [ô ndh mu-
dança ficauáo elles de dentro de~
pejados, pera fairé có fua carga, para 
o gual negocio eíl:auão prdles. _O 
qual ardil foi con10 elles º· cuid:rt rão, 
vindo hum grande numero de pa-
raos tC?dos a ponto ' de pelejar: & 
cometendo a Fernão Go\11eZ, foi 
tanta bombardada nelles, que lhe 
conueyo fa'ir[e do lugar ao mar lar;-
go com as galeotas. E Camdo os pa-
raos comrçarão de fe ef palhar:&' co-
mo cráo lcoes, não. lbe podiáo os 
noíios fazer danno,fenáo com algús 
pelouros da anelha.ria, fe os acerta-
uáo. No qual tempo os que eíl:aoão 
dentro, éomo prefa de aguoa que 
lhe tiráo o impedimento que tem, 
fairão os que dbuáo carregados & 
outros de pequeno porte vazios. E 
em Fernã.o Gome'z fozenâo- volta, 
como que queria acodtr aos entre.-
ter, {e meteráo pelo rio dentro : & 
per eíl:é rhodo os carregados forão 
. fua via de Cambaya, & Fl'.::rnáq Go~. 

. -- ~- ·· . ___ _.. 

1 1 

me"z ficotrnmi deícontente. E mui-
to tnaes ·quando Coube que os de 
dentro não tinhão carga algúa, çom 1 

que determin.oú de fe ir dali : quaíi · 
em bufe a dos outros que o f ezeráo -
mouer : atê . gue dom Simão veyo 
dar com elle, ,& com inclinação d 
cafo elle dó Simão fqi dar em Man-. 
galor,& o queimou, & dez ou doze 
nauios que ahi dlauão: & os outros 
de menos porte fe meterá.o 1por e!fos 
eH:eiros, onde os nóffos lhe n,io pó ... . 
diá~ fazer danno. PaFtido daqui, foi 
correndo a co!h já at<'>rn panhado 
de Fernão Gómez~ & peleiou tres 
ou quatro vezes cõ p~raes ; E a ma-
yor peleja éj teue, fo1 dia de Pafcboa 
com até fettenta paraos,de éj tomou· 
vinte,& com outros deu á coita. Ao<; 
quaes perfeguiáo Antonio Peffoa & 
Domingos Fernandez, por leuare\n 
catures de remo,que faõ nauios mui 

- leues : chegu1dofe tanto a elles, q1Jo 
vinháõ ao bote da lança,onde mata..: 
ráo muitos :Mouros. E vendo os ou~ 
tros q não tinbão falu:içáo,lançarão.~ 
fe ao mar,& o urros forão tomar por 
abrigo o Fio Marabea détro do·cJbo 
d.e Cananor. Seg.uindo . os quaes foi 
dó Simáo,Amonio da Silua, Gomez 

. Martíz. de Lemos:os Mouros do qual 
lugar vendo ir os noífos cõ grandé 
orita tras os paraos, como quem os 
quer ia defender, com cça ráo off end er 
os noíTos. E quê niíl:o fe ventajou de 
entrar pelo rio a cima,foi Domingos 
Fernandez, por ter leue nauio cõfia-· 
do na vittoria,que ouuera dos outrc.s 
paraos. Dó Simão quando o vio ir·1 

. 

a[si çó aquelle aluoro~o defattcntada".' 
~ - · - - -· -·-· - - mcnc~ 

. ' 
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m~nte & m,tnandou a Gomez ?vfar. uir a capitania deUa. Da chegada do 
tíz de Lemos filho de loáo Gomez qual a diante faremos relaçáo,falan .. 
de Lemo~,qoe la em bum batel,que do nas coufas deita cidade. 
lhe acod1lie : & elle•e1? lugaJ de ir 
faluar a vida do outro, perdeo a fua, · ·· CAP I TV LO VII. 
por dar em feco cõ aluoroço de che-

f Como o C,amorij de fal~cut 
defej4ndo de tomar a nojfa for 
t alez. a de e alecut : por artifi~ 
cio mandou cometer paz.es ao 
g ouern;ador do Henrique : f5 
por lhe nao ferem concedidas 
cÕ_as condições que elle queria, 
rveyo cercar ã. nojfa forta!e'{a. 

.f,ar. Ond; os Mouros de ~farabea o 
matarão as frechadas,& co elle dom 
Miguel de Lima filho de dó Affonfo 
de Lima,& quantos 'i3o no batel:em 
q~1 e entrarão Íette Por tugueíes,afóra 
dles doos fidalgos. Domjngos Fer-
nandez quanclo quiz torna_r í0bre el-
k ,era já o ca.fo fc:iro, & teue bem q 
fazer.em [e làluar: & fo1le pera do1n 
Simão, q não ficou m uito contente 
ddle, por o (eu açodaméw fcr cauta 
daqudle deíaíl:re,de g ficou mui tri-

1 111 
~~ C,amorij Rey de Calecut 

fie. E por não ter vaíilbas pequenas, • , como . ndle. rernpo qua 
leixou de ir delhuir .ºlugar de Ma- ~~'~ ' -·~ do~1 Hc:nri_que começou 
rabea, pofl:o q d'dRey de Cananor -~0'.'> ·· · gouernar, v10 a grande de-
fo!Te : & porque e[peraua de auer ·o íl:ruiç·59 que lhe fez em feus lu-
càíl:igo por o mefmo _Rey,& o teni- gares, & qoanros nal,lios- tin_ba per. 
po não fofria maes andar· na cofia, di do, & que elle defprezaua os co~ 
foi carregar de ;inoz a Baticàlá,como m en mentes de paz,e~1rre inclinação 
dom H enrique lhe mandaua,proué- fo a & conrelbo de Mouros merca-
ào delle Cat1anor & Calecm.E rarn- dores,que -muito o demoueráo: or-
bem lhe leixou algúa gente, por dh- denou de cercai aquelle inµerno a · 
rem , já de guerra cõ o C,amoriJ, & no(fa fortaleza, & a tomar fe podef-
dahi fe foi pera Cochij, inuernar: E fe. E <panda não o poddfe fazer, 
quando paíTou per Cananor,fez quei polaü em tJnta necefsidade,que eíl:a 
xume a elRey do que os (eus lhe fe- obriga1ia a dom Henrique coníen-
zeráo:ó qual polo farisfazer,man dou tir na paz, conforme ás capirnlações 
matar algús Naires, & Mouros q ué que elle quifçíTe : cá fegupdo aquel-
achou feré culpados. E neíl:e tempo, -· le bornem entraua em [cu gcmerno 
·que era no principio de MJyo í..1 uan fo riofo , feria o [eu Reyno de todo 
do chegou a Cochij,por fero tempo perdido/ em húa almad1a poder pef. 
ela móçáo/perair pera Maiaca:achou car, quanto maes nauegar nauio~ . 
q ue dom Henrique.acabaua de def- E porém primeiro qu iz vfar de hua 
pacha~ ~~r~ Mafcarenhas,pera ~r fe~~ . éautdla pera difsimular com elle1 

· man .. 
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rnln darl he ton.~eter pázes : porqac: tos. Eíl:a coft:a cm . qué a fortaleza 
quando vi íle qne.l has comcria;aíle~1 eH:á firnada, não tem rio nem por-
rari-:i cm [eu animo qoe elle C,amo.. to abrigado, onde os aauios poíiaó 
rij náo _auia de cercar a fortaleza, & efrar feguros:tudo he húa coH:a bra-' . 
não a proue;ia de nooo. A qual ten- ua, com _hllm recife. de pedras c61n 
ção· elle.fez logo na fim de Mayo, , algús cana.es pequet1os, per que po--
rnandalido a Cocbij hum Gentio dem. entrar nauios pequenos.'A qual 

· bomen1 príncipal pet nome La1n ... · coíl:a· fe corre Norte Sul, & tem a 
beá Morij : que dom Henrique ou- noffa fortaleza i~as . cofias da parte 
uio, & tudo c:ráo palauras de de[tül., do Oriente junto ácidade dos ~1ou,.
pas fer mouida aquella gueua com ros, & do Fonente o mar: tudo tão 
dom Ioáo de Lima, por fer hum pe[ab ~igado & patente aos ven~os, • 
hornem 1nao de c_Óntenrar·, & gran~ que pera fair .na fortaleza em paz, 
de executor crimcIIJenre em toda ha mifrer que íeja o dia quieto, pe-

, venia·l culpa. E feda parte do [eu ca . . ra o mar dar· faida e1n ter~a, qua~1"' . / 
pitão da Cidade Cqlecuc: fe ouue àl~ . to maes querer fair com mao ar-
gúa,foi por elle Rey fer ao pê d~ fer- . • mada: & o'·mar que rompe (como · 
ra n hú'l guerra, que teuera com feus · dizem ) em_ frol. Os Mouros a pri- . 
imigos, que tinha acabada. E defe- meira col:lÍá em que enteRderáo~ 
j'ando muito foa amizade delle dom foi cercarem a fortaleza com. húa 

. Henrique, tanto como os1 benefi- caua de até vinrecinco pal'l'nos de 
cios da paz, lha mandaua requere;r. largo, á maneira de meya lúa : cu-
Dorn Henrique a dtas foas razões jas duas pontas vinhão ,beber no 
deu outras, & per fi ,rn dos aponta.. mar. No fim das goaes pontas, . 
tnentos & condições da paz, o em- em cadahúa fezerão feu bal uarte 
baixador fetornou .não mui conten- mui forte com arrelharia, que ju-
re: fem o C,amorij maes a mandar gaua em reues, :;to longo da praya: 
requerer,& folgou de lhe não fer

1
cÕ- , pera qqe vindo focorro per mar,, 1 

cedida, pera pór em effeito mandar não poddfe e~1trar na fortaleza. E 
ce_rcar a fortaleza. E porque eíl:e cer- em €ontorno de toda eíl:'a caua em 

. > co foi húa das coufas maes perigo- Jugar de repairo, principalmente 
.fas que até aqaellc tempo tiuemos donde podião dar bateri<\ á forca-
na ln.dia, 'afsi por caufa ·do tempo leza , fezerão outros cinco baluar-
que era na forp do inuerno, como ~es : & toda a terra que t'irauâo da 
do fitio da fortaleza: pera fe melhor caua, faziáo húa trincheira pera ti· 
entender o modo do cerco, fo rá ne- rar com efpiogardas, & frechas, & 
cef!ario dàrmos maes particu lar de- fe amparar _dos noífos t'ros, & oer 
lclaraçáo della, poíl:o que já a tras d!es priocipáes baluaÚes pun l~ áo 
ern algúa maneira o tenhamos tf,i~ , a artell~aria. Da qual obra era me-
to na rda~io da cidade dos Mou- ihe hum Siciliano de na~ão arrene-· · --- ,_ --- -- · - - .. - -- - --· · gado,, 

'. 



1 ' 

'Da ~erceira 'Dectta'a 
- ' gãdo:quéerã grãí1de official: & ell~ 

fe glo'riaua que a prédera todos aquel-
les artificios da guerra no cerco q o 
Turco teue fobre Rodes.Finalmente-
quando.os Mouros.chegarão a fa.zer 
cfra catia & baluartes,já os no!fos ti., 
nháo paflad6 muito trabalho,~ dó 
loão de Lima faido per vezes fóra da 

1 fortaleza a.pelejar cõ elles. E o _pri-
'me1ro mouiméto q o G ,amori j teu e 

. neíl:e cerco,foi mandar dez ou doze 
, mil homés con;i hú feu capitão,~ o 
• Siciliano q diífemos,fazer a caua. A 

· , im peqir a qual ,dõ Ioão de Lima ·em 
· diuerfo's tempos do dia, ora cõ cinco-
enta,ora cõ cem homés(porq 1?ª for 
taleza não ~mia rnaes q trezent0s) lhe 
daua rebates,matando & ferinHo aos· 
_ éj andau~o nefra obra. E ainda pera o 
fazer maes a feu faluo,ferúiáolhe mqi 
to hú.is caías noffas,qt1e eíl:áuáo fóra_ . 

1 dos muros da fortaleza, éj feruiio de 
almazés & cafas de feitoria : porque 
emp<Jrauáo os n0ffos,<] fai:áo a tmpe 
d\r a obr~ q os Mouros faziáo. O ar. 
renegad~,védo quanto irn pediméto 
lhe fazia dó Ioáo com eíl:es rebates, 
cõ que lhe mataua muita gête:mal:l-
dou cobrir da caua parte deli a cõ ·vi-
gas & rama .& terra, pera os homés 
per baixo irem trabalhando. E.porq 
cõ fer muita gente,véciáo o trabálbo 
dos ~ó{fos,ante q lhe viefX'cm a quei 

. mar as cafas dos almazés & feitoria ,q 
eíl:auão fóra da fortaleza, dom Ioão , 
·mandou recolher dentro roda a f~zé 
da prindpal, [em derribar as cãfas, , 
por lhe {eruiré de amparo quando 
fafa dar os. r~bates. Tambem vendo 
~llc: que a ten~ão do? ~ouros era 

tomarlhc: a ferui'ntia do 01ar,coh1 os 
baluartes que jugauão em reues: <la 
porta da fortaleza até beber n0 mar, 
com pipas entulhadas de area & ou-
tros repairds, 1man'dou fazer húa rua , 
ao modo de Coiraça: Per~ per ella 
irem & virem os. noíf os feguros : & 

· maes pcr'entre pipa & pipa jogarem 
os noífos com a artelbaria :meuda -
& e fpingardas. A dl:e tempo, que 
era já na entrada. de Junho que a ca-
ua era:acabada, chegoµ o C,amonj: 
o qual diziáo frazer nouenta mil 

1 

homés. · E qoem vir_ dia gente eni 
campo, dirá [er menos ametade, 
porque éomo faz pouco apparato 
fômente com hum arco &. frechas, 
efpada ou cof~, & delles çfpingar..., 
das, & todos com hum panno der-
redor de fi fe111 luzirçm maes armas: 
fazem. pouca mofha em yiíl:a, & 
muita' no cometer. N.i qual geme· 

·vinhão Reys ,& {enhores, delles vaf-
fallos & outros ªmigos: & por af-
fombrar os noífos, & dle aboaar 
feus artificios, o Siciliano trouxe el-
Rey encubertamente a os ver :·dan-
dolhe efper~mça que comfua che-
gada em poucos dias os noífos fe-
rµe tomados ás mãos .. E elRey afsi 
lho pareceo, pc:>ndo os, olhos em a 
pouquidade da noífa fortaleza, & 
110 grande irnmcro da gent~ que ti-
nha : tanto que gloriandofe elle en-

. tre os feus do que vira,dizia que com 
pt,mhados1,de terra ·{~m maes arf!13s bs 
feus alagariáo afortaleza. Ao éj o (eu 
capitão q ali andaua, como efcalda4 

·<lodo que tiliha paffado,refpondeo: 
Aqudla . gente, fe nhor, não [e lei:xa 

alagar 
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alagar çom ter.ra,nem teme ferro,& 
be como húa pouca de poluora me .. 
tida eni hú pequeno v~fo,que [e lhe 
cbrga húa faifca de fogo,faz maraui-
lhas, de q muitos mortos,& feridos, 
& eu fomos tdl:imunha da fuaifuria •. 
Dó Ioáo de Lima porq 0 arrenegado 
veyo eíl:ar á fala cõ os da noíTa forta-
leza, dizendo q feria bom · daremf e, 
por fer vindo o e ,amorif cõ aquclle 
gr;mde exercito de. geme, com que 
virão o diad'antes aquellas prayas 
cubertas, mandoulhe' refi.~onde~ que 
~gora veria elle q os caualleiros,que 
eH:auão détro nal1uella fortakza,pe-
lejauáo de n,ielhor vótade,pois eráo 
v.iH:os de hú tal principe·. E por fazer 
fua pal:iura boa,& q não temia aquel-
la mulridáo'de gente, fafo per detras 
das cafas d a feitoria ,q eíl:auáo fóra do 
cafieJ lo,a dar nos imigos: o que lhe 
ouuera de cuíl:ar a vida,por feré tan~ 
tos fobre elle, q quafi o teuerão cer-
cado> & á força de f~rro & feridas, q 
leoaráo os feus,fe recolheo á fortale-
za.· E. por experimentar naquella fai-
da gue Já as cafas lhe não feruiáo de 
amparo,anre podiáo ferazo na có6-
aflça dellas de algú gr~nde defaíl:re: 
.per cõfelho q, Cobre ilTo teue, as mã-
dog derribar; ao qual feito os Mou-
r9s n~o a~odirão por odio,fegundo 
o danno q d~llas recebião. E porque 
ouueráo q o remorfezera aos no!Tos 
fazer aquella obra,apreífaráofe mui-
ro acabar a fua caua: & ordenar feus 
baluartes com toda a arcdb<lria que 
tinbáo, pera dar bateria á fortaleza, 
em gue entraua peça, qlle tiraua pe-
. ~ouro de ~eis pah?.o~ ~e-~~da. · , 

C A P I TV LO VIII. 

J (omo ef Rey de (alecut corne~ 
çou comhater a fortalet_a,(§ 
o (ocorro qf'e o gouern~dor d~ 
Henrique lhe mãdou: f5 do~ 
tra611lhos que os noffas pade~ 
cião nefte cerco. 

~-----º~~ P.ri:rieiro dia que con:e~ 
((/ .· ~ çarao dar dla batena, 

'-' ~ foi búa manhaá treze 
..,_' , t ~~ de Iunho, a qual ma~ 

- nbaã naguelle tempQ 
não teue maes claridade , que os 
·relarnpados do afuzilar do fogo, 
porque todo o maes f0i h~m grof- _ 
[o & efcuro fumo, que cobria ·o 
circuito da fortaleza, com t?man ho 
efirondo das bombardas & grita da 
gente, que por . alro que os noffos 
fala-uão del'ltro na fortaleza, não fe 
ouuião entre fi. Finalmente a ter-
ra tremia; o mar fe empolaua-. com 
algús pelouros que lá 1áo parar, & 
o ar roncaua com ac1uelle ~urnor -
defuairado do eíl:rondo das peças 
da artelharia, & tudo era húa fe-
mdhança do juizo final: porque 
o animo dos bom és & a palaura fo 
lhe: encolhia de horror, affi nos cer .. 
cados como ao gentio de fóra, ain- . 
de que autores daquella obra. Dom 
Ioáo neíl:c tempo tinha tepartido. , 
a guarda · da fortaleza em eíl:ancias, 
de q eíl:es erão as principaes pdToas,. 
dõVafco de Lima,Iorge de Ltma,Rµi, 
de Mello, Antonio de Sâ feu irmão, 1 

- - - - João 

/ 

( 



, -!)a "rerceirtt qJecada 
1, 
1, 

1, 

loao·Rabello feitor,Duarte de Faria, 
& Anr~ni~ de Serpa ambos eícriuáes 
da feitoria, com gente ordenada que 
continu.adamenre eíl:auáo nelles. E 
dom Ioáo andaoa com outra fobre-
faleme, pera acodir a qualguer parte 
maes necefiaria: mas naquelle dia 
não Ol'!ue maes que fogo , de que os 
Mouros receberão o mayor danno. 
Porq a fona da fua artdharia paraua 
cm o .mero da forrakza, & muira 
tlella.não lhe fazia coufa algúà, por 
não ferem os bombardeiros muiccr 
tos, & à noffa que lhe· re f pon d i~ , 
daua no cardume da geme & pês das 
palmeiras, _as codeas das qoaes era 
outro genero de tiros, que mar.ou & 
aleijou mu,itos . Paffado eíl:e dia, ef. 
pertou os noíT<?s de maneira, que foi 
tieceífano ef pertar outra vez a dom 
Henrique o goucrnador, dandolhe . 
conta cqroo tinbâo recebido o pri-
meiro combate,&dtado em que fi~ 
tauão, pedin3olhe dom loáo focot -
ro de gente:· porque a que tmh~, an -
daua mui caufada do trabalho de día 
& vigia da noite, & nas faidas que 
fezera., forâo algús feridos. Dom 

_ Henriqu~ tant'? que teue eíl:e recado 
per húa almadia, que foi milagre a.: 
portar lá ' com a furia do mar ' por 
fer na for~a do inuerno,que era a dez. 
de Iulho , ef pedi o a Chriüo'uáo lu-
farte filho de Bartholomeu Iufarre 
alcaide inór da villa Monforte, & 
com: elle Duarte d' Af onfeca filho 
do doutor Fernão d' Afonfeca de-, , 
baixo de fua bandeira. E ambos fe 
offereceráo a dl:e gr::inde perigo, por 
f:r ~~~Ça de muit~ ,~~~1~a à eP- d~a~ 

carauellas:·que ,lerlariáo cento & qua .:; 1 

renta homés,os maeli delles de bom 1, 

fa11gue, êom outra P.rouifaõ de pol- i· 
uora & coufas que mandaua pedir. 1, 

Chegando ambos ,a Calecut, teue. 1, 

ChriH:ouão Iularte húa vantage, que i: 
chegoµ primeiro, & a tempo que 1, 

·pode entrar dentro do recife: & a 1• 

Duarte d' Afonfeca acalmoulhe o i: 
tempo, & ficou de fóra Chriítouáo 1, 

Iufarte como nas coufas_ da guerra I, 
1, 

era fem medo & ardido,peró que dó 1, 

Ioão quando o vio no ,lug~r onde 1, 

eHaua, ~emeo- foa faida, & pozfe á i: 
porta da Coiraça que tinha feita;ace-
nandolhe com húa bandeira que não. 1 

fai!Te: comtúdo ou qué elle o não eti :: 
. tetldeo, ou que. teue pouca conta cõ 1, 

iífo, determinou íair: Cem ter aquella i 
cautella ~ refguardo , qµe lhe dom ( 

· Henrique mandaua ter na Jaida, ef. 1, 

colbeo entre oitenta homés trinta & 1• 
~ 1, 

cinco do íeu voto: &_aos outros gue 1. 

lhe comrariauão a fa1da) mandou fr. 1 
• 1' 

car em o nauio em guarda ddle, & 
1, 

tanto que lhe viffem comar terra, 1, 

vareja íle11\ aós Mouros q fobre elles 1, 

vieífem. E pera fer mayor milagre i· 
eíl:a fua faida , a força· da aguoa car- 1, 

regou tanto no parao ; em que íai'o: i' 

que náo foi direito á boca dà Coira- I, 
~a, ~nde dom loão ell:aua. E com0 1 

. os Mouros o virão ficar f ôra da gar- 1 

gama·della, de que podião receber 1 
danno das noífas eípingardas, que 1. 

.dhuão naqadle lugar:ainda o parno i' 
náo tomaua terr.a, quando a multi-
dão dos Moü ros ho collo quetiáo , 
to mar os 110ílos. O qual tomar d~ 
terra era quaíi cõ aguoa pe~os peitos, · 

. · onde 



Liurõ 
0 11 cle ós Mouros & gemio como 
não tem cuíl:o de defpír ve.fbdos, & 
fe mpre ~ndão pera nadar: andauáo a 
braços tom os noífos . E fe .lhe de 
terra os outros não tirau~o com cf--
pinaardas & frechas, era por teme-
rerr7 qoe feriílem os fens : tendo já 
Chrif\:ouáo Iufarte efpedido o parao 
pera o nauio, pplo não tomarem os 
frnigos. E eráo tantos a ellc, éj maes 
~fo2ados andauá0 os noífos delles, q 
da ;"guoa : & q'tiaíi remando vierão 
ter onde eíl:aua dom Vafco de Lima, 

. que per mandado .de dom Ioáo lhe 
'acodia, por Íc não perderem todos. 
E chegando ao lugar da entrada,por 
já irem hnm pouco folros da agooa, 
fo i a peleja tão trauada, que quafi os 
j miaos ouueráo de entrar de enuolta 
con~ os noffos:até g a poder de ferro 
& fogo Chriíl:ouáo Iufarte foi faloo: 
perdendo naquella entrada Fernão 
de Sequeira, & Ioáo de Macedo peÍ-
foas nobres , & doqs homés de ar-
m'as,& muitos feridos:entre os guaes 
foi Manuel Cerniche.O qual por fal-
uar bum homem (eu amigo, que fi-
caua entre os Mouros ~ tornou a tras 
como caualleiro q era,& rompendo 
pc:r elles,rnnto fez té que o faluou,& 
náo podefaluar a íi mefmode quan-
tas feridas lhe deráo , de que morreo 
dabi a poucos dias.E ndl:e tempo da 
entrada de Cbriftouáo Iu(àne, fe vio 
dó loáo em mayor perigo do que at~ 
li teuera ,, porque vendo os Mouros 
que elle auia de acodir a entrada dos 
que lhe vinhão pera focurro, ol1fa-
damente remeterão aos muros da 
Jbnaleza pela banda da terra, pondo , 

' . 
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nelle~ efcadas pera fubir. Dado dle 
rebate~ dom, ~oáo,acodio prcíl:es:& · 
com panellas de poluora, & muira 
efpingardada,& lançada, fe tornarão · 
queimados do fogo, & íãngrados dó 
ferro a fuas eíeinciás.Duarre d' Afon-
feca quando vio os perigos , per que 
Chriíl:ouão Iufarte paífara,poíl:o que 
era caualleiro J qniz obedecer ao re-
gimento que leuaua; & tomado có ... '· 
folho, pareceo a todos q deuia nmi-
ficar a dom loáo a duuída que tinha, 
& regimento que trazia,& comtudo 
faria o que a elle & afsi os fenhores 
que com elle eíl:auão,bem pareceífc. 
E eH:a notificaçáo foi per húa cana 
atada em búa fera: que mandou tirar 
do parao , que podia chegar bem a 
terra, & fegurar que não caia·e fóra 
da Coiraça. Viíl:a a carta em cõíelho; 
foi lhe ref põdido ·per outra carta por 
o mef m(.'.)) rnqdo da frecha: qne fua 
faida era tentar a I)eos, porgue def.-·, 
embarcar na praya , não podia· frr 
com menos de guinbentos .homés, 
& deíl:es tinha a fortaleza: necefsida-
de. Porque muitos dos que eíl:auáo. 
dentro,erão fe ridos, & os outros não 
podião vencer o trabalho, q'ue lhe 
dawáo os imigos, em cometimentos 
de refegas, & de repairar lugares pe-
rigofos : & que iíl:o efcreuia a do1n 
Henrique na outra cart11, éj com a-
quella lhe mandam1. Duarte d' Afon 
Jeca, viíl:a a carta & -tomada- a omra 
carauel_la cõfigo, partia daquelle por~ 
to,& veyo dar .cõ elle Francifco de 
Valconcellos, aqàem. entregou ~ca
rauella ' qne a leuaíle a c~inanor a 
Heit~r da Silueira que ali c:íl:aua p~r. 

capna~ 
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tapitao. Ao qual dom Henriqlle per . pedir. Porque.pela cartJ que l~1c, elle 
elle Francifco de Vafconcdlos man- cfcreueo, com menos gc:nre nao po-
daua qne focorrdl'e . com qualquer · dia tomar terra,fenáo com tanto pe. 
éoufa que pÇddie á dom Ioão: pois rigo cO'mo .foi a íàida de Çhriíl:ouáo . 
cJlaua tão vizinho delle. Chegado Iufarte, que ( frgundo lhe çomou 
Duarte d'Afonfeca a l:ochij, dom Duarred'Afonfeça) foi milagre não 
Henrique o rece_bco com gafalhado: . perecerem todos. Partido Antonio 
& louuon ranro o que fez,attribuin... da Silua JUlltamente ce>m os nauios 
doo a cauallaria,como a Chriíl:ouáo de fua companhia Jpor razão do répo 
Iufarte em entrar: poíl:o que não cõ fer forre,náo ouue nauio que p.odeffe 
prio fen regimento. E viíl:a a carta éj fegnir bandeira de capitão : porque 
lhe dom Ioão efcreuia, & noua do . feguiáo maes a vóntade do matJ gue 
modo que o C,amorij tinha íituado naquelle caminho fo1 ma~s forçofo 
feu arrayal,fegundo o que el le Duar. · capitão, que a VC?ntade ddles . E em 
te d' Afonfeca pode diuifar aquelle quanto Antonio da S1lua fez eHe ca. 
pouco tempo q ali efreue : ordenou minho, fe vio dom Ioáo em muita 
logo a mefma carat:_Idla de Du~rte afronta & perigo, purq o C,arnorij 
d'Afonfcca, & outro capitão P~ro tinha efpias per terra do que fazia dó 
Velho, & Do.arte d'Azeuedó em hú Henrique em Cochij, & do focorro 
nauio, & dom Affonfo de Menefe c, q mandaua, & como fe fazia prdl:es 
& Antonio da Siluá em dnas galeo- pera vir focorret a fortaleza : & ame 

,cas, & Hieronymo de Sou[~ em hú~ que· vieíTe cõ tal focorro, queria elle 
barcaça, & por capitão mor deíl:es romar conclufaõ com ella.·E como 
nauios Francifco Pereira Peíl:ana,q ue o arre negado Siciliano neíl:e negocio 
fora capitão de Goa. E porq'uc: em era o meíl:re de todo los artificias, & 
faindo pela barra de Cochij , com o elRey d.efejaua ver eíl:a cõclufaó ante 
temporal quebrou o l~me á galeara, que dom Henrique vie!fe: apertado 
cm que Francifco Pereira !a: pedio a delle, náo·ficou coqfa que por min· 

. dom Henriq~e que lhe ma1?daífe dar guoa de fua diligencia fica!f e por fa. 
hum galeão, que fe lanç·aua ·ao mar: zer. Ora com trabucos , que dauão 
que lhe dom He1irique. concedeo. grande oppreílaó, & faziáo muiro 
E porém porque ,conuinha fazer di- danno dentro na forcaleza,porq oáo 
ligencia, mandou que entretanto fe · auia já décro nella lugar feguro pera 
foífem os nauios,& por capit~o mór a genre dhr, ora com matas & mi-
delles Antonio daSilua,& erperaffem nas: até vir a fozér aqnellas grandes 
Francifco Pereira no porto de Cale_ · albarradas; éí. elte aprendeo no cerco 
cut: ·& não faiífe em 'terra até elle . de Rodes, ·quãdo o Turco o tomou. 
não chegar, p~ra junrarneute fairem As quaes albarràdas faõ húas fer~as de 
con1 o corpo d~s quin~1écos bornés, ajuntamento de terra que tr~zé .mr~. 
,que lhe dom loao de Lima mandaua fi, & vemfe ~om ella amparado qu~) 

~ -- - . · . lhe 
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lhe náà foça nojo à artelharia de den 
rro a fortaleza , até éj vê iguar i ferra 
c6o111uro:& ainda pera ficaré rriaes 
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fenhores dos de dérro,fempre a ferra 
be maes alta, q o me[ mo muro. No 
meyo dos quaes :artificias , q dauáo 
,muito trabalho na defenfaõ aos nof-
fos,Deos os quiz prouer de· hú fegu-
ro remedio não cuidado, porq ·dl:as 
faõ as f uas mi[ericordias. Andaua bú 
mãcebo grumete per nome Baíl:iáo 
lançado com os Mouros, o qual ás 
vezes falaua com os noffos, & tam-
be~ com dó Ioáo:& fcgundo pare-
ceo nos auifos que deu ,o [eu officio 
maes era de anjo q arrenegado, atê 
h0a mina éj os Mouros fazião, porq 
não achou outro modo) cc:1mando 
a denúciou. Finalmére em todo efl:e 
tempo com o trabalho de acodir a 
tanto artificio , como reGíl:ião : an-
dauáo os noffos de dia & de noite 
em pê, & Cem força, por razão do 
mantimento que 1 be faleGia, & não 
córnerem maes q hum poucó de ar-
roz cozido cõ aguoa tal. Mas o :mi-
mo & fangue gencrolo os ef penaua 
& trazia viuos: & aíSi pera impedir 
pelejaildo,como cauar, c1ueimar, & 
vfar de todolos anifici.os g podiáo . 
.Có q vieráo os Mouros a fe enfadar, 
. & o C,amorij anojar tanto, q man-
dou q não auueífe maes ar.tificios, por 
,não ver tanta morte dos frus,& ma .. 

. goa de quão pouco lhe aproueíta-
uáo: Cegundo logo eráo contrariados 
dos noaos : & aíSi mádou q ouue!Te 
combates, fx, bateria fem maes ou-

·-, çra coufa, pondo fua cfperança em 
,., os relider.> 0~1 matar por fome. 

CAPITVLO lX. 

f/ e omo o gou.er.nador do Jfen-
rique proue-o por alguas vezes 
a fortaleza de Calecut, com 
gente (5 1nantimetos, f5 ou· 
tr dS muniç Õe s , (§ as coufas 
que riella pajfarão ate elle 'Vir 
em ftu (ocorro:(§ as dijferen-
f as que teue no Jeu Cúnfelho fo ... 
~re f:iir elle corn r1 . g·ente em 
terr~r, e5 por -fim def/(ls. dijfe .. 
rençasfe ajfentouque faiffe." · 

~ Eíl:e tempo e.rãoJ jà dos 
'(J ~ no!Tos mortos maes de 

<?. '~~cÍncoenta homés:porque 
" · ' $onde ouue tanta defenfaõ 
& offenfaõ, não pode fer fem cuíl:ar 
vidas, & muito fangue. E verdadei-
ramente fe ouuefle de ·particularizar 
coofas gue pdfoas particulares feze~ 

- ráo, bem fe podia deíl:e cerco fazer 
húa particular hiíl:oria; mas nós fe-
goimos a figura de todo, & não os 
teus meudos membros. E eíl:ando 
nefk trabalho, chegou Antonio da 
Silça [ô, porque os"outros nauios, q 
partirão de Cochij com elle, a força 
do tempo os efpalbou. E de noite.a. 
nado per hui:_!? bom é foubeo. g dom 
Ioão queria que elle fezeíie ; &'ÇUe 
o n1andou amodlar gue não fai!f~ 

. em terra, fômente o p~oue!Ie cotn 
algúa poluora de noite: o que fe fez 
cõ mmto trabalho, pôr os Nlouros 
eflaren1 á lena, & a qualquer c-0ufa 

l-1 h que 
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éloe fentiao: erão lego ali. E porque chegou Francifco Pereira Peíl:ana: o 
i{br no recife náo feroia e o ufa alw · qual até então . eíl:euera ·metido no 
gúa, Antonio da Silu'a fe1-rornou : rio Cha:ua , por n~o poder nauegar 
Cocbij com recado do eíl:ado cm q 110 galcao em que vmha, como fe_ 
leixaua a fortaleza : & lá achou os zerá o os. outros que f orá o em peque. · 
outros ·nauios de fua cõpanh1a, que nas vafilhas. E por eíl:a razão de na~ 
arribarão cõ o tempo. Partido elle uio grande não" entrou dentro no 
de-Calecut,chegou.Heicor da Sijpei. recife, & pozfe qe largo,parecendo-
ra capitão de Canaoor,cõ a ear-lla 1 be q virião os outros nauios q elle 
& fo íl:a que leuou Franci[co de Vaf- cuidou àcb~r ali: até g per hú parao, 
concd los, & cinco paraos da terra: queleuaua comíigo ,,foube dç: dom 
com rnmros mantiméros,prouifoés Ioãó o que era paffado,dizendo que 
de poll'.lora,& de outras coufas, de q ao prefonte não auia miHer maes 
oi fortaleza tinha necefsidade. E a-u~- que prouelo de algGas coufas , que 
do recado de-dó loáo de como o a- lhe pedio. E como a noite em que o 
uia d~ proue~ das coufas q trazia de proueo , era de grande lú.ar, acodio 
noite, eHe mel mo dom Ioáo acodio grande numero de Mouros a in1pe .. 
cõ gente á boca da Coiraça: & a po-- dir d1a prouifaõ: magoados das qt1e 
der de ferro, poluora,& t11uito ttaba- lhe eráo dado fegundo virão em os 
lho, Heicor da Silueira o proueo de íioaes do refrefco,. que o moço Ba-
tudo o que ttazia, & fe tornoll pera fiiáo moíl:rou.E foi tamanha a rc:uol 
Cananor.Porg dom Ioáo neíl:e tem- ta, por acodir quaíi rndo ·o arrayal 

· po não queria maes geme,por ver q per búa & . omra parte, que matarão 
os Mouros já de cáfados ou defefpe~ cinco. dos noífos, & foráo muitos 
rados de poder tomar a fortaleza-per feridos, acé dom Ioáo com húa cf .. 
co. obate_,não os âauáo tãóa"meude; pingarda o ferirão em húa perna: de 

· & fazião maes fond~rpento de a to.- maneira que não podendo ir per íi; 
mar per fome. E. porque dizião a dõ Iorge de Lima o tomou ás c~ilas,& 
leão que os l'Aouros canrnüáo can- mereo na fo~raleza, & foi lançado 

· .. tigas no arrayJl ddb fome, em que na cama, por a ferida fer pera íffo. E 
efperauáo de os pór: mádoy chamar querendo Francifco Pereira dabi a. 
o moço Bafiião ao pê do muro,& o dous dias prouer a md4 a fortaleza, 
conuidou cõ taffalhos de can1e freC [em ter recado de. dom Ioáo , nem 
ca,& oLJtras coufas,atéfolbas dobe- ter Cabido como fo.ra ferido, por lhe 
telle de que dles muito vfaú trazer parecer q era mdhor tépo pela feíl:a, , 

-na boca, por derramar a humidade em q roda a gente eíl:á em repoufo, 
do eibmago, dizendo lhe que cor1.. como qu~m lbe fottaua a voha: má 
llidaíTe feus amigos. A cíl:e tempo dou o paraocõ a marê.O qual foi re 
que era já ,na fim de Settembro,& batido da ciguoa de mandraJq a por- '. " 

. ~ ~erã~ c~me~a naqudlas partes,, tou abaixodaCoiraça em poder do~. ~ . 
· · Mouros,_ 
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Mouros,fem os noffos Ü1e podcren1 pelejar. A qual coufa defeja11do o 
valer:& ouuerão á 1não cinco n1ari- C,amorij foberpolo odio que lhe ti-
nheiros en~re mortos & cattiuos. E nha, como fabia que o arrencgado 
teueráC?OS Mouros ainda outro ar- .Bafiião ás vezes falaua cõ elle,man-
dil, éj primeiro éj vidfcm ao p;arao, dcmlhe <j foubeífe fe eíl:aua doente, 
hú capitão delles íe lãçou como en_ ou como não apparecia : & [e lhe 
cilada junto da boca da Coiraça: & ditfeffetn que cfbu~ doente, pediífe / 
em vindo dom Vafco de Lima,com feguro pera o ir viíiéár, como logo 
fertcnra homés pera receber o ~at:el: afsi (e fez . Quando dóm Ioão vio 
fa!o eíl:e capitão c~m fua gente, & , Bafl:iáo ante fi, fezlbégi'ãde gaf<!lha-
ouue entre elles hua peleja tão bra- do, & entédeo a caufa de foa vinda, 
-ua, gµe dos Mourqs foráo muitos .. q o rnefmo Baíl:ião lhe confdfou:& 
tnortos,& ferí,dos .No meyodo qual fobre eíl:e propofitodo C;amorij dó 
c;onflito por a grande rcuolra q auia, Ioáo praticou muitas coufas có e~lc.. 
não [e pode dó Ioáo fofrer na cama: r .E mandoulhe dizer per dle que [e · 
& chegou a húa jJnella ferrada, que efpantaua de hum tal principe tão 
d\,;;rna [obre a Coiraç~ : & vendo a caualltiro auer tanto tépo que du- · 
pelejá, tão bem dali quiz ajudar os raua aquelle cerco, & nunca o ver: 
.feos. E porgue não tinha comíigo· coufa éj os príncipes fazc:m, por ani-. 
homé, (ômenre hGa efcraua,db lhe mar os teus naquelles lugares, & ~[si 
acodio com duas ef pingardas : dali, outras palauras recorei das é\ fraqúeza. 
húa carregada & outra de[carregada, Partido,Baíháo contente do vdhdo 
·pelejou tambem empregando teus & _mimos, que lhe dom Ioáo fe_z, 
tiros, como' os q anc.fauâo embaixo. ficou o C,amo~ij tão corrido do que 
Finalmente afuria foi tal, que Iorge lhe diífe, q eutre indinaçáo ô_c coníe 
de Lnna foi ferido cõ hCia dpingar- lho dos rvlomos: mandou logo pór 
da, g lhe meteo o capacete pela car- - fo.go a hum b;:iluarte de made'ira~ q 
,ne, & afsi o farão_ algC1s d~s noffos. d,õ Ioão tinha feito á porta 'da fort,:1-
Até que cõ morte do capixâ() Mon- leza, por fegurar aguella entrada. E 
ro,, que dom Vafco de Lima. maroo, verdadeiramente que eHa foi a maés 
que foi caufa pera ~s feus alargarem trabalhofa coufa & de mayor peri~ ., 
-0 logar, & os noíl~s fe recolherão: go, em que os noffos até-li fe tinháo 
.do qual .trabalho dõ lo;io ficou mal viH:o: por o balaarte a._rde_r, fem aue+ 
tranado·, porque o moner da perna modo de o apagar,nem impedir;por 
& acendi111ent0 do efpiriro lha àça- a grande mulridáo dos Mouros que 
nhou. Eainda fez· dta lua perna ou~ crão a dle feiro. Mas .onde desfalece. 
tro danno alem ck fo pór em. perigo a.força & induíl:ria humana, a code 
de morte, porque lhe ouuna de fal- Deos com feu remedia, &.foi eíl:e: 

. ~ tar erpes: que deu prefunçáo emre : ·não de .cbuiua pera a pagar o -fogo, 
"9s imigos fer .n1orto pole não verem mas có vinda d · Heitor da Siluejnr,i 

- H h z · que 
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que cbegôu neílc infbnte. o qu1al 
· vinha com os proprios. naajoslj ve .. 
yo da ouua .vez,& trazia algúas pro~ 
mfoés pera a fortaleza, & leixaua em 
Cananor dó Simão de Menefes,cuja 
el la e a : por vir defau~ndo de dom 
Henrique, por lhe não querer dar o 
ordenado, <]lle lhe pedia do capitão 
n1ór do mar,como trazia dó EH:eoáo 
da Gama filbo do conde almiran[e, 
que leuou eíl:e cargo, ·quan.do deite 
·Rcyno partio .. E cpmo dõ Henrique 
era 11? ui regulado em dar ordenados, 
q as partes não tinhão [enáo por el-
Rey ,,& dó Simão eíperaua iHo dellc,. 
& cõ e{fo propofiw leixara a forrale-
z~ de Cananor : tornoufe a ella ; o q 
.dom Henrique moiro feotio,por ra-
zão do grande parérefco que tinh .~ .º· 
Efb foi a cauía pC?rq Heitor . da Sil-_ 

. ueir:i 1eixou a forraleza de Cananor: 
& quando chegou naquelle accídéce 
~o baluJrte ardia á porta da fortale:. 
za, chego~fe quanto pode ao porto, 
& começou de esbõbardear contra a 
gr.me,que andaua derredor do fogo. · 
Os Mouros védo fette ou oito vdas 
no porto,& _o q faziáo : pJrecendo-
lhe q eráo da armada do goucrnador 
q vinha,& q cõfiados nella, queriáo 
tomar terr~; lei:x:aráo o baluarte, & 
a grão preíla acodirão á boca da. Coi 
raça, com o qual folego q os noffos 
receberá'o na fortaleza, reueráo tem-
po de apagar o fogo cõ terra. E pera 
os Mouros ficarem maes certos em 
fua opiniáci : entráráo Cobre elle vin;.. 
tecinco velas com até trezenro.s & 
trinta homés, que trazia Pero de Fa- . 
r~a: O qual pe~ ª?ifo ~~ don1 Hcn-

I 

rique, que m~mdou per terra, partia 
de Goa em fim de folho; & com os 
fortes tempos que paffou, não pode 
chegar maes cedo. Eíl:es dous capi-
tães como erão caualleiros . & pru-

. dentes no gouerno: todo feu officio , 
em quãto o gouernàdor nao vinha, 
foi prouer a fortaleza de algúa confa 
llue don'i Ioão pedia, & de fóra cf-
bor;nbardear aos imigos, q nio lhe 
fozeffem danno.Atê que dom Hen-
rique chegou a.vinte de Sette.mbro 
·com vinte velas>em que leuaria mil 
& quinhentos bomés: da qual frota ' 
dles e1ão os ca pitáes , dom Affonfo . 
de Meneíes,dom Iorge Tello de Me-
nefes,dó Iorge de Mencfes,dom Ior~ 
ge de Caíl:ro, dom Pedro de Cafiel~ 

' branco, Iorge Cjbral, dó Diogo de 
Lima, dó Tri'íl:áo de Noronha,Ioáo 
de Mellõ da Silua,Ahtoqio'da Siluei • 
ra, Fernão Gomez de Lemo's,Amo-
nio de Lernos, Antonio da Sílua de 
M!'.'nefe~, Antonio d' Azeuedó, Ma .. 
m1el de l\bcedo, Henrique de Ma-
cedo feu irmáo,Iorge de Vaíconcel ... 
los> D uarte d'Afoníeca, Antonio· 
·Pdloa,Rodt igo Aranha. E alem das 
velas principaes,em que vinhão dl:es 

.ca,pit~es, auia tambem-outros de ca-
. turcs : de maneira gue c6 os_ nauios 
que achou no porto de Calecut, & 
Antonio de Mira nda,que era ,vindo 
donde inuernara·( com.o díffemos), 
enchiá9 to~ aquella frõtaria de Ca~ 
lecut. Dom Henriqne deípo1s que 
foi mui particularmente informado 
do eH:ad,o da fortaleza, & notou per 
fi com algús c,apiráes, que a iíTo le-. 
uou> ticua~áo do arrayal,com todo· 

o maes 
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0 ma~s que elle podia ver do mar, na armada qcié dR~y dom Manuel 
donde efias coufas notaua : teu e tres f cz pera . L\zamor aquell~ anno de 
ou quatro confelhos,c~ todo los ca... oito. Sobre o qual caíl:ello cílaua el-
pirães no feu galeão. Os quaes dura- Rey de _fez çotn tanta potemcia de 
ráo outros tantos dias, & outle. mui , gente, como o C,a1norij.: & tendo. 
differentes votos : (em dõ Henrique outros baluartes cõ tanta & melhor · , 
[e determinar no q auia de fazer de:. .artelharia, & a faida da gc;nte auia de 
fejando elle muito de fair ~m terra. frr p_er maes perigofo recife de per 
Sêmen~~ algús feus parentes ,& ami- dras.,& o mar maes fonofo :·& tudq 
gos como conhecião foa natureza, · iíl:o não foi itnpedimento pera dom . 
eráo em cõtrario parecer de outros, Ioão de Meni::fes leixar de fair em 
que não approuaoá.o a fa\da : viíl:o terra. E o primdro que a t©mou,foi 
·comodRcy mádauadesfazeraguel~ h~ primo dellc dom Henrique per 
la fortakza,fegundo fe dizia q o tó- nome dõ Triíl:ão de Meneíes filho· 
~de almirantéleuaua iífo em regimé~ bafl:ardo de dó Rodrigo de Menefes: 
J;O;Dom Henrique a muitas razões que ganhou o preço de trezem0s 
que algC1s · deites dauão do perigo da cruzados,g feu rio dó Ioáo prometea, 

! faida por caufa do arrecife"& que auia ao primeiro g pofelfe o pê em terra. 
miíl:er hú dia muito bràndó, & ou- Pois vé<loc!õ Hérique efie perigo da-
:tras ra'Z.Óes do grande poder do C,a- faida do mar~ &. potencia da terra, 
111.orij, & artelharia q tinha aíldl:ada de bom és armados a cauallo, & a: 
·nos baluartes que diffemos, tinha a pê,& elle p'aífou pelo perigo.delles, 
experiencia em contrario. Porq fa- como caualleiro tnanqebo fem algú· 
bia qaão poucos homés já por aqael- · temon como o poderia elle ter ain-
les perigos ehtraráo a peC1r dqs Mou- da que capitão & de ~aes maduro 
ros dentro na fortaleza: & a maes c.onfelho, v.eudo Indíos rnenos a(-

. principal e o ufa qoe tinha ante os o- mados,poílo que maes freche,iros éj . 
lhos, era ver ouw1 fcmelhança da- os Alarues de Berberia r Afs-i q o feu ' 
,qudle ca[o em outra pJrte,em q ou- animo dlaua pofl:o en.cre prudencia _, 
.ue outras tantas & taes duuidas: & & cautellas de capirãoJ & animo de 
quando fe poso peito em terr_a,ficou caualleiro j~ mui experimécado ne ... 
o cafo leue. E iH:o fora 1u villa de fias p~rres cá de Berberia: & naquel .. 
Arzilla c1n Africa, qo;:;ndo o anno las de lá nas coufas que paífou em 
de quinhentos & oito e.lRer" de Fez . "Coulete,~Panance,que fabia até 011-
a cercou, & entrou a v1lla, fomente de chçgayao os receyos & temore$ 
o caíl:ello ficou por entrar em poder das cou{as ;mte ~e ç9mctidas. R 
de dom Vafco Coutinho cond~ de maes conhecia os bom.és, que eráo 

~ . Borba capitão ddla : á qual. chegou ·em hum voto & outro : cujos ºº"' 
dó Ioao de Menefes tio àdle do1n mes ficão na pena, por náQ d~tm'o.s 
Henrique,.em cuja cópanbia ~elle fa noticia dos dittos de cadahum, quQ 

, H h? muitas 
., . 

·, 

" 

' 



1 

i . ~~ Te~ce'ii·;, TJecâd; -, \,-
tt' uitâs·· vezês 11éítes c~fos taes, q,ue . gia ~ra n~ praya;; [e d~fe.tnbarcauáo.; 

~ 11áo faõ fraqueza do anime,mas par~ 
1 
cm dando nelles, ficarão ·táo fobr~

~iculares ref peitos. E porq Antonio faltados;que maes tento teueráo et11 
crAzeuedo vio ,d.ó l'-kt1rique inclina'- íe,,afait~r, q,ue defen~er a artelharia." 
· cl9 a Càit em terra,& era grande anli:· . No qual tempo 'porque-os Mouros 
go d~ dó loão de Lirlia: mando.ulhe ~uiáo de· fazer gr,andc rumor ~dom 
'húa carta . per hú [eu cria0o, que foi .João de Lima t-nandou def parar 
& veyo a nado,em q~1e lhe refumia tnuita artelharia 1nas fuas_ efl:ancias, 
a, corifofaõ, em_ q ~ó Henriqµe dla- que etl:auáo no muro contra e;> cor_-
ua. ~ de:-iia hú dia fair a tomar h~a po de todo 6 ~rr.ayal. E. '10 primeiro 

· bõb.arda gro(fa, ~ o,mros tiros Pº"' que pos _os pês ·em cima da bomba(~ 
fios no balu·arte da p.r~*1cipal de[ern~ · da groffa, que era bom camelo, foi 
barcaçáo: ,porque todos em feus pa- Belchior de Brito, filho de Iorge de 
réceres tira o ão áquelles tiros. "Efte Brito copeiro mór·que fora d'dRey 

, baluarte na verdade_efl:aua a baixo da dom Manuel : dizchdo cm alta voz 
, banda do Sul, onde dle~ ch~maoão aqadlas palauras,que. os homés.mã .. 
Cota China: por raz~-0 que quan~o cebos .~caualleiros como elle era, 

-os pouos Chijs teuerão o ~õmerc10 dizem : Amores, an1ores. No qual 
da pimenta,.teuerão ah liúa fortaleza., infhmte era já tão 9t'ande a grita c:n ... 

, - a que os da .terra cham?o Cota ' & tre os 'Mouros, po~ acodirem: qlllc 
China;por, fer dos Chijs, de que ain- reuerão os no{fos tempo pera çirar 
(fa'ali efiauáo ·as ruinas della, & por - dali as peça~ da artelharia~ As qYaes 
efi:a razão era maes prejudicial, que a cufbrão a vida de dous homés, hú 
om:ra de cima. Algús qüiferão dizer eira Iorg~ Vaz alm'oxerife da forta-
que,eíl:a ~àrta, & modo de .~onreter kza, , & outro hum amo de dom 
~quelias bõ~ardas, dó Hem·~que in.:. ·Diogo_ de Lima : tendo' dom João 
dpfhiara tudo: porque quando ap- prouido com fua peíioa. ·Porque 
prbuqffe·o feito"" qáo diíleífem q rn~ como via que Iorge de Vafconcel;.. 
do ordenauã:o aofou v·0ro,pofto que lo's era comc~ido dos Mouros : aco-
até ali nã~fe tinha determinado.Dó , dio com gente que tinha ·prefies: 

" ·lO"ão. como ~ntendeo que dó Henri-. & não fe poderão ef pedir hús dos 
que teria diffo prazer : íld outro diâ outros fem .-a vida de.íl:es dou·s, & 
pela fef\;a mandou fair até cincoenta outros feridos : dos Mouros ram-
bomés efcolbidos,& por, capit~o del bem Je_uaráo parte de feu danno.· 

,,, leslorge de Vafconcellos)1ú fidalgo o-qual feito i::euc -canta pa(té de 
qu,e tinha prudcnda & :)nÜno pei-a prudencia, , como· de cauallaria pe .. 
:aqaelle fei~ê>}o qual cometeo o ca[o' , 10_ m'odo que [e cometeo : & gê..:. 
'com,o fe delle -efperaua. E por,q foa , ralmente foi gabado na frota',, dç 

_ · faida foi pda feíl:a, eÚ'\ éj os'Moqros 'que dom He11riqqe teue muito pra .. · 
"- . 'tªª~áo ~efcu~~a~os" &; ~oda füa' -.:í- zer,. por abçn~ar feu veto . Do qual : 
- · - ' " ·- - ' · - crcreueo-

~ ' ,Ll 
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efcreueo logo os agradecimento~ à fo_as de qualida~e,q eft~uáo na f0rra-
dõ João, & a t:odolos q forão nelle: · leza : .& '.afsi o feu cõ a.s m~es ,razões 
pedindo a dôioâo que lh~ mandaífo p1era cõfirmação do feu patecer. lorol> 

· hú homem honrado) q lhe poddfe ge de Lima defpois de propor o quê 
, dar informação do éj lbe pergumaífe. . tnandaua dizer dom Ioão;& o vote) 

Pera a qual ida fe offereceo Iorge de dos que cõ elle eíl:auão,,êí tudo vinh ... 
Lima: & ainda pedindo. a cm modo a cõcluir que elle dó Henrique f~iífo 
de merce a leu tío, por elle duuidar .em t~rra por h~ra<loc.íl:adod•elReyJ 
(ua id·~ -por caufa do perigo. Todauia & de quanta hdalguia ~ra prefen~e, 

. como veyo a noite,em húa fnáchua, p0flo q logo-ao outro di~ ouueífe de 
"lt,Je eltaua dentro na.fortalcza,coufa ínandar derr-ib,?r a fort,aleza : come ... 
mui pequena, elle Iorge de Lima [e , çou de dar [eu parecer> q era eíl:e, &. 
meteu com hum marinbeiro,quc [e. ben1 cõfirniado cõ muitas razões do 
chamaua de <d cunha Guifodo : mas - que era paíla~o)& fe pódia fazer perà 
J1áo pode iíl:o fe.r tão furdo, qu{ os fazer 0 cafo maes leme, do~ erão os 
Mouros o não· femiíTem. E tirando remores & inconueniéres,que fe po-
a montão, onde vião a ardentia da . dião pór. E porq o negocio dos yo .. 
aguoa,bú tiro arrõbou à manchua,& t0s foi húa ºº!.!ªpeleja de pedias,re ... 
fi~~ráo ~H~bos a nado, & fàluarãofe matou dó He.nrique o· ~afo. em duas 
po primeiro nauio,cj podt:ráo tom.ar. palauras: & pór magoar a búa certa . 
Leuado Iorge de Lima ao galeão do / peffoa, q comrariaqa muit? o. c·afo, 
'gouernador,quando avio fabéd.o as & difie com grande c,011fiança d~ 
í:Oufas qoe tinha feito,& aquelle pe- foa cauallaria : Ora .bem lá iremp~ 
rigo ,a q [e offerecera,& q tudo pro- '&veremos· ó que caclabú faz. _;Ref-
cedia.de animo de caualleiro,, fendo pondeo dom Henrigue: ,Eu jnro ~ . 
d k de idade de vinte ~Hrnos : gueria- dte ~iuro,qa.e teobo na máo,.e.rt') q1u~· 
o ·mc-rer tu al ma cõ amor: & não o' ell:á© os Euangelhos,.q9e foqte oca- . · 
qu1z n10ito deter, por lhe el le pedir [o náe tenha rtlaes confolbo fe Cairei 
q o leixaíTe ª Eluella noirejr dormir á em terra, roas 'o n.1odo da fªida : vi-
:11ao cd.e dõ Diogo de Lima fe u tiol& fio o parecer & razões. de dom Ioão, 
afsi ... o fez. QuandQ, veyo a' outro dia, & 'dos q rern experimentado poder · 
mandou chamar Jorge de Lima, & dos i1nigos ha rres mefe.s & meyo,& 
afai a con[elho: .pera ame os capi(~e~ tarnbé de _muitos ddles fet;\hores C<J.~ 
dar o parç.cer de dó Ioão de Li ma, q· pitáes,i] aqui eíl:ão .. Eafsi juro de dar· 
.elle ·trazia fobre o que entendia g·ue · trezécos .cruzados ao primeiro q for 
-àeuia fazer· naRue\le çafo,em .que a~é · · dial1te doJenbor Iorge de Lima,q,a~ ' 
então fe não determina o a.· Poíl:o dõ agui eíl:á~ &Jerá ~ cadahú <;laqudle~ 
l-denriqae en\ contelho/1uiz que dif- q contraria o feu voco : cor;n o qoa1- · · · 
f effe Iorge' de/Lima primeiro o pa e- (ne eu contemo ': & leuanwu[e po_r 

' ccr de do loáo,& afai das outx..is p~J. ·então, por euitar maes per.fias .. . .., · 
-,- - . . ·H~ ~ ' ,e A P. 

,, ·' 
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, , fo~áo . cenro & cinco.enta homes,ca,. 
C A P l T·V LO X. , , pitão fieit9r da Silueira, que e.ntrou 
. . com aífaz t~abalho: ~na feguime 

'f C~m.o .Jorn f{enrique logo a~ _. noite leuou dõ .J?iog.o ~e Lima pri-
' q,uellanoite dejpois de ter e!}e mo de .do~ Ioao de L1ma outros 

cõfelho ,ordenou de meter gete cento & cmcoenta. Quando vey~ 
· d t fi t le A • e~ def · ao quarto da alaá pelo final que do en ro na or a.1:~ 7

{/JJ. ~ • . • • 1 d d e · ' ~ -p .. ·, "-E ,ff d. Hennque tm 1a man a ·º rázer na 
Pots ato em.ferra.· ' Pª11ª os d r l ~ H d s·1 ;. · . · . ,__ · gauea o rnu ga eao, ettor a i - . 

~ certos~t~ de_ treguoA q lhe o , ueira por fua parte com a gente que 
C,a.mqrq pedto per4 enter:d.e_- leuou,&.dom Vafco_ de Lima com 
tem na paz.: porque não {eco- duzento.s. homés, co!Peterão dar re-
cert ar ão nas capitulações de/: ·bate nos Mouros,& enrretanto o go, 

··/a~· dom Henrique derri6o11 . u~rnador chegou ~ defernba~car. E 
a fort,á!ez.a, f5 fe partio, f5 0 diante íi mandou 1_r dorn Iorge de 

e "p' ;n;fi· Menefcs,&domiorgeTdlodeMe-que o ,amort] or tJJo ez,. r. b · r . - r. • , . " " ne1es,arn os ieus pnmos,co· ieílenta 
. homés cadabum .com panellas d~ 

;<9"li~ Affadoaque .ca~fell10,em poluora: & bú entraffc pela caua da 
. ~ . que dom Henngueaífén- pare~ do Notte)j vinha dar no mar,, 
!~ tou de fair em -~erra, po.r & o outro ·pela outra da ban,da·do 

;. 

~-~ embaraçar .os Mol.:lrns, & · súl : & fo.àem queimando os Mou..: 
a1áo er~tendçrem efie feu propoíiw, ros,tjue acbaífem dentro, pera ir fa_' 
p.or lhe não darmateria de fazerem zendo caminho á géte de tras. E pet , · 
al g:l~s minas de. poluora, & outros outra parte 1a Heitor da Silueira le-· 
~i:riíidos de que p~deífe 

1
receber dá- · · uando ame fi Fernão de Moracs com 

· no : & tambem pera ter gente em vinte homés com p.anellas de pol-
, tena,que vie!fe·cntreter aos Mouros,. , uora : & dom Vafco per o ,mefino . 
quando dle quifeífe poyar ndl~: lo- modo. Pofios todos na ordem, fe- · 
go aquella. noite ordenou de meter gundo lhe era mandado (barba em 
dentro Ça fortalezà hú bom golpe certa como dizem):· começou o go-

" âe gente)& afsi o fez a noite feguinte. uernador dar ás trombetas, & dom 
.. ,Com qu~ os Moqros tomarão fof_ 1Ioão· em terra da parte d_a fortaleza , 
· peita que dlc .não queria maes qué refpondédo com as fuas._E bem co-

focorrer a f~rtaleza, que pera o C,a- mo quádo fe folra búa grande prcfa. 
' morij foi hú grande prazer, porc.1,ue de aguoa, a ·gual não cabe no açude, 

lhe pareceo que dom Hénrigue lei- ·a quebra per pan'es, foe tão furiofa q 
:xaua de o faz~r com temor dclle: & leua quanto acha ante íi: afsi rom·· 
afsi lho d,máo a entender os Ivlou-. perão os díameiros, & eras ' elles os 
l~~~ ~a pry~ei~a ge1~~~ que m.~teo,, t:rafeiros,)que não ouue naquclle ~ri- ' 
1 ,J lllClto 

1 
'· 
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meiro impeto tou(a que os.efpera!fe. -feir~ g·ra11de mal com (ua~ ebrag, FiJ, 
A grita delles,dos da fottaleza,& dos fü1lmeme foi a coufa tão baralhad:J ' 
que fi.cauáo em_ os n~uio~, por rque- que não fe pode particularizar o qu~· 
brar o anjmo aos Mouros:&.Gétios, cadabµm fez; baíl:a que os capitâe1i 
era coufa que rompia bs ares : tpdo q no!meamos, como andauão maes 
eráo gritas dà gére,fom das úombe- na viíl:a da g~nte pala obrigação do· 

, tas, dlróndo da arrelhana, & fumo fa11gue, & principalméte de [c:a çar~ 
da fua poluora, gue cegau·a a luz da · go: fatisfezerão com feu oJlicio. Af-'. 
manhaá,que ron1pia. De maneira q ·, fi como dom Ioão de Lima capitão 
os itnigos naquella primeira faida · da forràleza1 dom Vàfco de Lima~ 
não [abiáo onde auiáo de acodir: có ~ dom Ioáo de Lima feu irmão cha-' 

- 1 

que muita da noffa gente ao defe1n- mado o moço, a d-iffcrença do cio;' 
barcar não teueráo impedimento al- Iorge de Lima, Antonio de Sâ, Rui 
gutrt. Os que leuauáo as panellas de· · de Mcllo feu irmão cadahum per' . 
poluora,com ellas!áo deípejando as . fua ·parre, como homés .que recebc .. 1 

' , 

cauas: & qYando os imigos querião. rão danno dos imigos: tidl:e temp,a 
fobir pera cima, ~chauão dos no(fos quiferáo vingar foa inclinação. E ain~ 
efpingardas,lançadas,bombas de,fo. da dorn Vafco.de Lima; por fe mo-
go,& mil gel'1eros de morre. Outros fira~ an_te o gouernador, & toda a.: 

. dos noifos,a qu,e dte oflicio era en,.. qudta ~<lalgoia, quiz perfeguir ran..: 
comédado; punhão fog9 aos trabu- to hum Caimal.,, pdfoa bert:l tíobre · 
cos, que tanto mal tinb~o feito na dos gentios, o qual fe 1a recolhendo 
fortaleza:·& a poluora que acbauão pera a cidade com ham corpo dOi 
nas eíl:ancias,lançauão nas caoas que gente d~ .até quatrocentos homés,& 
laurau.a nos imigos cõ furiado fogo, quizfc: mc:ter tanto entre eUes, por 
que lhe lançauáo. E em hlia grande chegar ao Cai111al ·, que 1a diante:· 
cafa qaefora_noífo almazem de re- confiado em húa -efpada de amba~: 
colher o gengiore, aqui foi grande las mãos, que fe ouuera de perder,,' 
morrindade delles : porque maes(de fe lbe ·não acod1rão. Heitor da Sil ... 
trezentos homés, q eíl:auáo recolhi- ueira qnan0o já acodio a efle peri"'r' 
dos détro,,~odos for~o queimados.E go de dom Vafco, t~nha feito ma,.; 
em hú dos feus baluartes em guarda rauilhas pda parte que ll~e coube , 
da artelharia, morrerão maes de du- em forte: em corppanhi~ do qual · 
zétos com o feu,capitio : & tendo 'ia Feri1ão de Moraes com as panei~ 
húa bombarda groffa , de toruaçáo · las de poluo~a , & Belchior de 
ou(por melhor dizer) polo Deos im- Brito , Chrifiouáo · Iufarce. Poi,$; 
pedir, nunca lhe quiz tom'ar fogo. dom Jorge de Menefes ,l1as cauas . 
Porque fem duuidafezera iuuito dáw per onde foi o feu caminho: tam. 
no em os noffos: & aqui morreo o ben1 com outra efpada , de ambas . , 

'Siciliano ~uenegado .que nos tinha as ;não~ f~~ . ~efpejo ~~§ que _ 1~~ / - - · ·- - - -- · - --- · _, - · cortara~ 
• "'-' .... ~ r""' 
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é0t~ãrãoiroáo direi.ta: & comprio- no· eíl:ado da gucrra,he feremlhe co~ 
lhe por faluar: vida , <]trocou a e~ . tado fuas palmeiras,porque íignifica 

· pada graade co outra pequena a ~u · fer fenhor do campo .quem faz eíl:a 
. ·Balthafar Fernandez> éj andaua com ohra~& junto da fortaleza tmhão hú 
. elle, criado de dó Antão d' Almada palmar nouo, o C,amoriJ temendo 
. 'capitão de Lisboa .: , Finalmcn~e ~s que o gouernadqr. o ~a11da!fe c9r~ 

Mouros_, q ficarão viu os, def peJ-arao _ tar : mandoulhe dizer q. deífe fegura 
fuas efhmcias, & os mortos ficarão · a Coge Bequij que;, o queria enuiar a 
~nterrados nas cauas , & delles onde dle ·1obre coufas que faz-ião ao bem 

· ,á morre os derribou : & ·P.or ferem da paz. Eíl:e Coge BequiJ era J1um· 
~antos ~com fedor '& quentura do __ Mouro honrado~ que no tempo do 
,fol podiã.o corrõp@r o ár, dom Ioão .. le1.:1aptaméto quando-matarão Aires 
mãdou notificará cidade aos Mou- Correa eíl:àndo Ptdrall:larez Cabral 

' [rqs q vieffem enterrar os corpos. dos naqlle porto;& dcfpois tinha ferui-
feus;que elle os feguraua de lbe .não . do bem a elRey. de Pornigal : & ti-
rtiraré com arédharia,né for feito-ou- ,; 11ha dellc vinte mil reis de tença ca. 

1 ftro danno. E ante gue eHes Mouros ·da anno aífentados na feitoria de Ca~ 
vieílem,o gouernador dõ HenriqL1e nanor. E como era táe conhecido 
mandou éj rodolos mar:ínheiros ~· defpois q~e dom H~nrique deu licé!. 
~grumetes vi fiem .com enxadas, & ça que vie.ífe a: ellc, por o maes hon-
pas, com que abaterão -os· valos das rar,entr~ndo em o noífo arrayal;elle · 
eíl:ancias fobre as camas. , onde fica:: o ma11dou rec'eber cõ trombetas, & 
rio enterradas muitos daqudles cor fidalgos gnc lho leuar~o á tenda que 

.. pos mor;os-.,E affirmaf~ q perecerão · tinha, mofl:rãdolhe muit,e amor i1o 
aqucllédia macs de tresmil homés, agafalhado qlhe fez, por faberquáo 
& dos poíTos paíl'arão de trinta, fem leal fempre fora ás cqufas do feruiço 
auerentre clles peífoa norauel,-& fe.. d'elRey feu fenhor. Coge BGquij 
,ridos duzentos· & trjnta.E não fôiné def pois de lhe agradecer as .pal~uras, 
te as enxadas vieráo pera a go.~1te do. que ll11e diíle em-foa chegada, logo , 

- mar enterrarem os mortos,mas ain- naquelle negocio a que . vinha, quiz -
rela pera aífentarem feo arrayal. Na pagar a confiança que [e tinha de [ua 
'qual 9bra não ficoti ·fidalgo, que cá lealdade, dizendo que o C,amorij o 
enxada -c?m pâ, cõ tefto, ou com mandaua a e.lle pera cõrrattarem de 
madeira ás cofias não trabalbaífe: paz, mas que dle e11tendia q-nunca a 
1de maneir7 g o refie q ficaua do dia, poderia ter ·co elle,por muitas razões 
fe g:ftou em forcalecer aqlla pra ya, que logo apomou~ E porém não (e 
em q a(frn.tou feu arrayal : & os fe_ perdia ouuir as condições ddla, & 
ridos ~0::~0 leuados aos nauios.E por taes_ podião [er,lj foa Cenhoria folga- . 

:.quel1µ~- das mayores ipjunas, que ., ria d9 a cçmcedH: & de fe cóprirem, 
p ge~t~q r~c~!?~ p~qúelle · ~alaba~ · iíl:o he o que elle duuidaua. E que· 

J ~~ 

1 
' 

~-------~~~~---=--~~~~~--------'-~ 



Liurõ Nono 
' per1 tr3tt~r 'dle negocio'·, pedia elle 
C,amorij quatro dias de treguoa: & 
el'e tempo pola lealdade com que 
fempr.e foruira elRey de Portugal, 
pedia aJoa fenhoria ferlhe a dle có-
·cedido. E afs.i [e fezJmandando logo 
'ô gouernador arregoar eíl:a treguoa, 
& o C,amor.ij fez outro tanto· ~10 
feu arrayal : que foi mui proueitof~ 
aos noffos, porque vinhão muitos 
gen~iosao noífo arrayal vender m~-. 
timento, & rodo refre[co de que n-
nbão necefsidade. O C;amorij quã-

. <lo foube de Coge Bcquij com quáta . 
honra fora recebido,corno home1n 

' ~ defejau;i ficar em paz , pro~eteo
lhe -a clle Coge Bequij o officio de 
Xabandar , q he o maes honrado & 
proúçitofo, que elle tem pera dar, q 
he fer o fuprcmo ná -.j u fliça 'entre os 
Mouros:fe elle feze.ífe com o goue.r-
nádor que lhe concedeíf e a paz,com 
as' cendiçóes que elle apontaífe . Ao 
que elle refpondco que ,fem ,cílt pre-
mio trabalharia polo fernir, quanto 
nellc foífe, & querendolhe remune-
rar feu trabalbo, como elle dizia, 
eíl:a merce . podia fazer a feu filho, 

, por elle já não ter idade pera iílb. O 
C,amorij logo polo maes obrigar,, 
deu o officioaofilho ,como lbepc;;-
dia: có grande cerimonia de honra, 
fegundô [eu vfo. Satisfeito Coge Be-
quiJ, tornou ao gouernador com as 
capitulações da pàz , que eráo eíl:as. 
~rer dle C,ámorij a fua cofia tor-
nar pür a fortaleza no eíl:ado em ~ue . 
ef\:aua ante que fo(fe combatida .: & · 
pagar as perdas & dannos, que el-
R~y ~e ~ortugal por ca~Ça _ daq_ue~la 

guerra tinha rece·bido, & a liquida~ 
çáo fe faria defpois de a paz jurad~~ 
& maes queria dar a pitnenta , que 
ouueíf e no feri Reyno ao modG & , , 
pelo preço q daua elRey de Cochij: 
&~maes queria entregar a artelharia, J. d ~ 
que em f eu Reyno fe acluaíte fer del-
Rey de Portugal .' Dom Henrique 
vifto eíl:es apontamentos, nio ficou 
fatisfeiw delles, & accre[c~ntou ou-11 

tros, hum dos quaes foi que lhe aufa 
de entregar o Arel de Porcá , que [e 
paG'ar~ naquella guerra 'd'elRc:y do 
Coch11 para elle C,amorij : & iíl:o 
em odio dellc dom Henrique, polo· 
q lhe 1acõteceo com elle em Coule..! 
te, quando per dcfaíl:re c.om o tiro · 
q~1e lhe n1andou tirar -~ lhe quebrá~ ' 
rão húa perna. Coge Bequij polo-q 
tinh~ dicto à dlc dom Henriqwc do, 
que Íentia

1
daquella pa~ que o CJa.; , 

n1orij ~ornetia, como homem que 
fabia os confelhos 9ue lhe dauáo os 
Moutos, defojaoa não perder no.ífa 
amizade:& como dífcreto quiz vfar 
de húa cautella, por não cntre:uir no 
aff enrar pas capitulações do con_: 
rratto. E _dií1e a dom Henrique que 
por não auer 'tantas idas & vindas, 
em que [e podião paífar os quatro · 
dfas da treguoa:que lhe parecia bcn1 
mandar fua fenhoria hum botnem 
de autoridade ao C,amorij com are 
foluçáo deJu~ vontade: o q pareceo 
bem a dom Het?tit]Lle, & por entáo-
eH:e [ô recado leuoo ao C,amórij. ~ 
QEJndo vey~ aq outro dia, mádou 
dõ Hériqne a eíl:enegocio das pazes 
Peqláo Martiz EuangelhoJ hutil ca.: 
~a!!~i~~ hqt;J.cp:i~~tigo n~ !ndia: & · . s~ 
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flUC trattara tnumts vezes tom pnn-
~ipes gentios & Mol}ros coufas de 
muita irnportancia , & fabia bê fetls 
modps & coíl:umes. O qual PernáQ · 
MártÍZ foi & veyo duas vezes,fcrn o 
C,:imorij querer conceder o q dom 
'fienrique queria : príncipalmente o 
Arel de Porcá . E .macs de[ejauáo Gs 
Mot1ros tanto de fe não fozcré eH:as 
;pazes,,que ~fiando Fetnáo Martíz có 
-0 C,amorij, moul"rãohum arroido 
fóra da cafa onde elRey cfbrna , por 
mararern dous Portugµefos /j lcuaua 
,em.Jua companhia: que fe nao fora 
por algGs Naires, & polo p1dmo , 
C,an1orij acodir a iífp, Fernão Mar-
tiz viera fcm dles. E ainda temendo 
clle C,amorij que no caminho re-
ccbeffe d_lealgúa afronta dos Mou~ 
ros: mandou com elle hum capitão 
Naire até o pôr dentro dos noffos. 
A qual coufa tanto defcontenrou ao 
goocrnador cGm o maes que o C,a .. 
n1orij negaúa, que não quiz que tor-
11aíie lá maes Fernão Martíz:& nillo 
fo acabarão os quatro dias da tre-
guo~, com que tornarão a ficar nó 
.eíl:ado da guerra. Finalmente vendo 
dom Henrique qui= com eíl:es r~ca
dos de: ir & vir fe começaua çle en-
cruar m~es.odio, que termos de paz> 
por o não obrigar a maes, teoe con.-
fclbo fobre o que faria da fottaleza. 
E pofio que nelle ouue mui diffcren-
tes pareceres ) viíl:o como o conde 
ãlmirãte lcuaua recado cl' elRey que 
a d~rnbaíle: aíie~tou que logo fe fe_ 
zeíle. E moíl:rando aos Mouros que 
a m;mdaua .rcf armar ,, por não f cr 
~~l!es [e1~t~do ~ n1a1~dº::.ª picar per 

' 
partes, & n1etcdhe ppluora etn cer_ 
tos lug3tes:no qual tempo por mo-
do que não fofft': Cenrído,fe recolheo 
quanto auia nella & uo arrayal .i & 
húa ante manbaá apparcceo aos 
Mouros embarcado na fua frota., & 
todas foa~ eftãcías começarão arder .. 
Os Mouros Farecédolbe que i1a for-
taleza podião acharalgúa rabufca da 
fazenda, que os noíl'os tinbáo den-
tro? acodiráo logo aella: & como o 
fogo i'a pêr baixo da terra· perfeu ca-
minho laúrando,tanro que chegou 
aos lngares da poluora , fez inaraui-
lhas nas pa~edes do muro: onde 
morreráo grande nnmero delles, & 
outros ficarão tão aleijados & . feri-
dos, que lbefora melhor a morte. E. 

· todauia ainda que Manuel d.e ~,face
do,éj ficou pera fazér eíl:a obra,traba 
lhou pera a pol uora obrar per todas 
partes: ainda ficou da torre da m e11a- .. 
gc h ·m cllnhal todo inteiro , com 
grande p.,rte da parede. O C,àmorij 
vendo , .~ouernador partido, toda a 
furi:.l de fua indin~çã0, por ficar fem 
as p";'.l i s q11e come.tia , pos contra 
Coge Beqmj : dizendo que elle lhe 
eftornara ttJdo, porque ninguem fa-
bia fer o Arcl de Porcá vindo a feu 
fewiço, fe11ão ellê, por auc:r dous 
dias _que viera , . quando o gouema-
dor lho manliou pedir. Aqual indi-
na~áo parou em lhe mandar cortar 
a C<lbt:ça, & OS filhos ncfta reuolta 
fogiráo pera Cauanor, por fe ampa-
rai naqüella fortaleza notfa, onde 
for:•pr{l lbcfoi paga a tença, gue lhe 
elP ey dom M~nuel tinha dada a 
feu p~c. 

LIVRO 
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. ~ S 1 A D E 1 O A O D E B A R~ O S : D O ~ F EITO S QY ~ 
os Portuguefes fezeráo no defcobrimento, & conquifra dQs tnare~ 

& terras ·do Oriente: em que fe conthem parte das cou~ ~ 
fas, que fe nelle f~zeráó em quanto dom Hen-

rique de Menefes nelle · ·-· -
' -
gouernou~ 

(.i.) . 

. ' !f (apitulo 1. (omo dom F1. enrique de Menefes deJPois que aê~Jou 
as coufas de e alecut, ordenou outras cqm fundarnento de ir to-
rnar a cidade T>io: entre as quaes f 'i mandar hua armada, ca-
pitao Heitor da Silueira, o qual por lhe nao ir o recado que elle 
·effe.raua, fJi hufcar, por lhe fer mandado, dortJ Rodrigo d~ Lima 
ao Reyno do Prefíe João. · 

r~ ... :::::::~~..Jl Om [Ienrique de Mene-
. ~ ~ ll [es leixando a fortaleza 
··· ~~de Calecut pofta per terra 

• ~ ~ · ·pelo modo que efcreue-
mos ndle precedente. limo, como 
quem fe queria recol ber a Cocbij 
ddpachar as .naos, q eíl:e anno auiáo 
de vir com carga da ef pecearia, & 
outras coufas q·ue ,tinha por fazer:lo-
go dali e[pedio a Pero. de Faria com 
todalas velas ~que trouxe de Goa, pe-
ra andar per aquella coíl.'.l do Mala-
bar. Chegado a C,ochiJ, ordenou q . 
foffem logo defpacbadas cinco naos, 
que eíl:e anno de quinbéros & v\n-
tefeis vieífem com a carga da efpe-
cearia: os capit,ãcs das quaes fotão, 
dom Diogo de Lima, filho do .biC-
conde dom Ioão de Lima, Diogo 
de Scpul~cda, qu~ ~.~n~~ de fei:uü: 

\ 

de capitâo de Sotatla, Ioáo de ~kllo 
da Silua, que ndl:e cani1nho fo per"'i 
deo, fem ft faber ónde nem como.1 
E def pois defias tres naos p<! rtidas; 
partirão maes,dom Icáo de Lima,& 
Diogo de Mello,que [e perdeo em-a 
barra de Lisqoa: mas fo luou[e toda a 
gente. E'eíl:e Diogo de Mello era bú 
dos quatro capitães das naos, que de· 
Lisboa partirão o anno de quinhen~ 
tos & vintecinco ,pera trazer eíl:a car 
ga:& os outros tres capitães eráo dó 
Lqpo d' Alrneida,filbo de dó Diogo 
d' Almeida Prior do· Crato da ordé 
de S. João, o qual 1a pera capitão de 
Sofalla,em lugar de Diogo de Sepul 
ueJa,& Francifco d' Anbaya fi!bo de 
Pero d'Anbaya, g [e perdeo també 'á 
faida da barra de Lisboa. E o capitão 
mor de toda €ra Philippe de Ca!lro 

~ ~- , -~ - -· fillno 



- .6.lbo de·Aiuãrõ de Caíl:ró·. O qual . fazer húa armada de· íeis velas, a.c,a_ 
fe foi perder na ·c~fia da Ara~ia jú~o , pitan.iá mór das quaes deu a Heitor 
do cabo Rofçaigate por ma v1g1a, da Si~ueira: com fama que o man-
dando o piloto com a nao em rtrra. daua ao rn-ar Roxo a trazer dõ'Ro. 

! E d.?qoi mandou recado á v1lla Ca~ drigo de Lim<)) que leixou de vir cõ. 
layate do n.oílo Rcyno de Orhltiz dom Lu-is de Menefes polas .· razões 
<}lhe manpou húa n.ao, en1 q reco- que a tras d.iíkmos.E em fegredo lhe 
lheo 0 qúe fe foluou: af~i que á ida fe mandou que foa derrota foffe dir.ei-
perdcráo duas , ~ á vin~a outras to á ilba So.cotorâ: &'feita fua agua, ·· 

· duas. 'De[pachadas eflas naos pera ' d~, andaíie no roího do cabo Farta-
eíl:e Reyno , começo o dom Hen~i~. que att quinze .de Março ., & f e elle 
qtle entender nas coufas que elle tra~ dom Henrique não foíleatê eíl:e ré- · 
z1a no peit~, feni as communicar po _com ellc, entáo fezdle fua viag·é 
com alguem: efperando d~ as pór , ao efhei~oJ & dahi a MaÇuá tra'?er 

· em orde~ pera então a.s dcfcobrir, dom Rodrigo de Lima.Defpacbado 
q era_ ir remar a cida~e Oió do Rey- Heiwr da Silueíra do gou~rnador, 
no de ·cam baya. Co o qual funda- panio de Goa a dous dias de Feuerei-
n1ento peró que de Aluara Mendez, ·rodo armo de quinhetJtos & vinte-
quc viera de lá com Cíde Alle,tinha . fois com ·quatro galeões, húa galeo-
n1uita informação da fortaleza del.. ta, & húa c·arauella: de qu~ eráo ca-
rla, como de homem q lá ~fbua por pirães do feu delle Heit-.}r da Siluei ... 

j • efcriuáo da feiroria có GaCpar Paez, ra, Nono Barreto,& dos ·aurros.Ma-
·como di!femos: todauia quiz man- nuel de Macedo, Hc:nrigue. de Ma-
dar Ol!tra pe!Ioa de maes autoridade cedo feu irmão, & Francifco de Mé 
a ver o íitio della, & a lhe fundar a doç.~ .E das omras dnas peças Fernão 
entrada da barra, & foi 'Antonio da de Mctaes da carauella1 & Franci[co 
Si.lua de Nlenefes. E a voz da fua ida, de Vafconcellos da galeota, o qual 
era ir bufe.ar roupas,éj lhe au i::i de cn logo fe perdeo da armada: & iriáo 
tregar o feitor G:ifpar Paez, que lá nella até quinhentos homés. Che-
efiaua, & as léuar a Malaca, per fer gado a Socótorâ,onde fez foa agua-
capitão dos nauios que andanáo de da, foife p.6r na paragem das P.refas, 
Cochi) \?era Malaca, pera rrnzer as como lhe dom Hendque ~andou, 
drogas, que daquellas partes vê pera onde [e dereue até vinte de Março, 
·e{te Reyno. E por outra via, ,por· [e maes cinco dias do que trazia em re-
1naes certificar do cafo,mandou Pe-' gimento. E t1 :1o vendo re~ado de 
ro Barreto:,pera per íi norar o Íltio & dom Henriq e,quiz fozc:r maes eHa 
entradas & faidas da cidade: & com dil igencia, ver íe oer ventura naco .. 
elle o piloto mór da India, pera lbe fl:a de Dofar; qu~ he na Arabia, a: 
fondar a barra & rio. Tambem, por chaua algum nauio cnm recado:por 
~ão fazer gr~n~e efirol1do,maí1dou que os nauíos fen~pre [e . inclináo 

macs 
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maes *quella cofb por caofa das pre 
j ~ s, q ao mar largo. Na qual traudfa 
telle cantas calmarias andando já 
á vifla de ce,r~a, gue primeiro d~ 
chegará cidade Dofar , os Mouros 
a rinhão tlef pojado d0 futo : de que 
.eta frnhor hum Mouro Arabio, que 
fe intirulaua por Rey. E peró que 
ella era pequena ,,por íitio era forte: 
por dhraffentada em coíl:a braua, · 
& cet os rnarc:s de leua'dia, & mui 
bem cercada de muros & torres de 
pedra & cal, ao modo de He(pa-
11ha. Heitor da Silueira chegando ao 
porto já qua ... G n~ite , quando veyo 
pela manbaa, v10 a praya cbea de 

·gente: poíl::r em annas,c?mo quém 
não confentta a lguem foir em terra 

·contra fua vontade. A' qual moíl:ra 
deu maes fabor a Hejtor da S1lueira 
& a todol0s noíf os , de ir exprimen-
tar a rabolaria daquella gente:& afsi 

·fe fez, faindo logo com a~é trezen-
tos & cincoem:a bomé~ . Ao qual 
.os Mouros oufadamente vierão re-
ceber, como gente que amda náo 
tinha experimentado o. noíTo ferro: 
mas deípois que o fentiráo nas car .. 
nes, virarão as coíl:as acolbendo[e 
á cidade. E na entrada da porra foi 
tamanha ·a reuolta , que matarão 
dous dos noífos , & ferirão oito ou 
noue: na 'qual porta tanto que foi 
fechada,de dous berços de ferro que 
lhe feruia de tiros, f~zerão vae & 
vem, com que a quebrarão, pera 
entrar.Ao qual tc:n1po j<i° outros dos 
nof(os entrauáo per cima do muro 
com e[cadas, que pera iffo traziáo: 
o primeiro_ dos quaes foi hú Diogo 

Correa criado de dó .Hé'rique de No 
ronha irmão do Marques de Villa .. 
real, fendo bom~ tão fraco nas força! 
corporaes,éj náoefpcrauáo ifro delle, 
mas no ferir do· fcu ferro moíl:rou as 
q tinha no animq.Abertas dbs duas 
entradas a do muro pelas efcada~, & 
do rachar das portas: começarão O$ 

Mouros de fe acolher,náo pera o caW: 
frello q a cidade tin,,ha, mas pera fó ... 
ra. No qual nos no!Ios não acharão 
fazenda:iôrrieqte acharão algúas al-
mas Ce.m corpos,& forças pera fogir,; 
q erão. velhos, vel!us & meninos,§ 
fc meterá a em éiíl:ernas fecas pera [e 
[aluar : mas a fua idade foi a propria 
defenfa©, pera 6:caré viuos & liures, 
porq não lhe foi feito mal. Né me-
nos oa cidade ouue coufa de foíl:ácia: 
poréj (como diíf emos ) nos tres dias: . · 
:q o~ nolf os andarão em cal maria á. 
viíl:a della, teuerão tetnpo de faluar 
as fazendas. E ao embarcar de húa 
pouca de pobreza que acharão, & 
algúa ártelbaria: aconteceolhe com 
ella, o que paífou dorn Luís de Me ... 
nefes, quando quiz embarcar a que 
ouue no efcalamento da cidade 
Xaer, porque os mares dos lugares 
daquella cofl:a,todos com leue cem-

. po faõ poH:os em as · nuués . Afsi 
que á faida neH:a cidade coíl:ou aos 
noffos os dous > que diífemos , fe ... 
rem mort0.s á entra.da da porta; & 
vinte & tantos feridos, & dos Mou-
ros afsi.na praya como pelas ruas 
ficarão muitos eíl:irados . Tornado 

. Heitor da Silueira em bar com af-
faz trabalho, & . mãos vazias do. 
defpoio ~ f-ez f.ua ~iage1n ás por~s 

J '-1 
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Clo dlreirõ,& dahi pera Maçuà,onde · 
chegou nos primeiros dias de Abril. 
A qual ilha M.açuá eíl:ana de guerra 
cornnofoo, & per6 q Heitor da Sil-
ueira a mandou rodear de batéis da-

, quella parte que ella tem , pera dali 
fe paffar a tctrra firme, por impe.dir 
aos moradores q o não fezdfem,por 
efta terra firme fer de Rey da Abaffia, 
a q nos chamamos Preíl:e Ioáo,onde . 
ia bufcar dõ Rodrigo de Lima : não 
pode elle fazer iíl:o con tanta diligé-
Cia, que não foffem já paffados mui~ 
tos, por auerem viHa dq foa au~1ada, 
& conhecerem [er nolf.a, com quem 

' ef\;auáo mal. E os que não, tem;rão 
prdl:es embarcaçáo,no rneyo doca-
minho forão tornados : & no lugar, 
<:JOe feria de dous ~1il vizinhos,acha-
rão os no~os p;innos de algodão, a 
que chamão teaJas, & faõ trazidas 
pelos Mouros da India áquella ilha, 
'porq os feus moradores as ref gatão 
per ouro com os Abafsijs. Da-qual 
roupa por Íer boa quantidade, Hei-

, tor da Sil~eira a mandou Raífa'r ás 
n:ios; &-em Arquico lugflr do Prdl:e 

_ fe vendeo, & trocou por efcrauos & 
mantimentos aos proprios namraes 
do lug.ar Maçuá, que ali dlauio, & 
fe lhe fez bom barato, por feré feus. 

' Os quaes ficarão em noífa amizade, 
Jem ferem caíl:igad_os : & aíientarão 
paz com Heito~ da Silueira, com pa~ 
rcas de trezentos pardaos pór anno, 
d~ que logo fezeráo·a primeira paga. 1 

A exemplo das quaes, a ilha· Daláca 
que he de tres leguas eq:1 torno ali 
vizinha, temendo ferlhe dado outro 
ta~ fal~-º~ ajun~arão trcs mil ,pardaos, 

·. 

que lhe logo trouxerão, & queriao . 
pagar de pareas cada anno , ficando 
em noffa paz & amizaqe. O que lhe, 
Heitor da Silueira aceitou, por a vi-
rem de mandar & requerer humil .. 
mente : peró que entenddf e que era 
prudencia foa· delles,corno quem vi-
n ba comprar, ou (por melhor dizer) 
refgatar peífoas & fazenda , por dle 
não fair com a m~o armada fobre 
dles. E em doze dias que Heitor da 
Silueira ali eíl:eue, em quanto não 
vinha dó Rodrigo de Lima, que elle 
mandar~ cbamar; fez eíl:as coufas c~ 
os moradores deíl:as doas ilhas Mà. 
çuá & Dalaca . Chegado dom Ro-
drigo com fua gente ,·foi emregue a · 
Heitor d~ Sih1eíra por aquelle feohor 
chamado Barnagax, que o recebeo 
quando Diogo Lopez de Sequeira 
lho entrégou , como a eras cfcreue. A 

mos~ & afsi lhe sntregou bum em-
·baixador homem religiofo , que Q 

Prefte Ioã9 mandaua a elRey dom 
Ioão ~e Por.tugal, o qual veyo a eíl:.e 
Reyno. E pa!fadas as entregas de~le 
Barnagax, dç qoe leuop fua ccrtjdao 
ao Prefte,& dadas de húa parte a ou-
tra dadiuas: Heitor da Silueira fe par ... 
tio daquelle porto a vimeoi~o de A-
bril de quinhentos & vintdeis, ca-
minho da ilha Camarão, ond,e che-
gou ao primeiro-de Mayo.E em quá 
to ali eíl:eue fazendo foa aguada, o 
padre Francifco Aloarez, <-1ue foi cÕ' 
dom Rodrigo de Lima, & vinha có 
elle, lembrado da criação que rece-
bera de Duarte Galoão, & fabia on-
de o leixara encerrado ( como a tras 

d ( cfcreuemos ) : fecrctaméte có Ga par 
de Sâ, 

li" • 



Liuro !Jecimõ. Foi . .14, , 
de Sâ, ~oni qu~m tinha razáo,foráo 
bufou os feus offos.Os qulcs o mef-
mo Fi;áci[co Aluarez dc(pois trouxe 
a eíle ·Reyno,& entregou a feus her-
deiros: pera ~be 3arem natu.ral fepul 
tora, & não tão dhanba como era 
a ilha Carnararn. E como· vieráo os' 
Pone1~rcs, que be apropria monçáo 
per::i fair dJquelle eíl.reito, Heíror da 
S1lüeira partio .: & tanto que foi def-
em boc;ido delle, faltou tamanho 
rcmpora l com dle, por começar já 
0 inuemo, que não pode dar viíl:a á 
.cidade Ad_em, como.lhe dom Hen- , 
rique ma!1daua: & contcntoufe·com 
fabcr nouas qo dlado da terra p~r al-
ol1s Mouros 4ella J p·era dar razão a 
b . . 
dom Henrique. Porque_ a primeira 
coufa q o téporal fez, foi derrar:nar-
lhe as velas, de maneira que cadabú 
corçco por· onde o vento a ·teuou, 
paffando todas grádc rifco de fe per-
der: & o mayor 'q Heitor da Sil~eir: 
paffou, foi fede, em tanta maneira q 
lhe faleceo crente por falta de aguoa, 

b . 
né o tépo lhe dar lugar pera· a 1r· to-
mar a terra,até q Oeos o leuou aMaf 
care, & dahi foi muemar a Ormuz. 

CAPITVL _O II. 

• 
--=-.:!O.-IWI,_ Era ir entian'do oo!Ta hi.o' 
~~ froria no tempo & na or~ 

dem que d~mos no prin 
. cipio do óit~U(i) liuro de ... 
fia terceira Decada., como auiamos 
de ajuntar as C0.ufas de .. Malaca por· 
diante com as ·da India,até o .Ponéte 
da nofla fortaleza Sofalla : conuem 
qae demos oi:a_conta do eíl:.ado em 
que Pero Mafcarenhas achou acida.-1 
de Malaca, .pois o . gouernador donl 
Henrique o deípachou pera ir focce-
dera lorge d~Alboquerque. EUe Pe..; 
ro Mafçarenhas partia d.e Cochij a ' 
bito de Ma-yo do anno de quin~1en
tos & vintecinco com quatro velas,,' 
em que leuaua trezentos & cincoen-
ta 1homé~, & muira.s munições, de q 
a-cidade ·efraua mui desfalecida,&:. · · 
Ior·g~ d' Alb9,q11erque por a necctsi-
·âade·quc ~iífo tinha, o chamaua -p~r 
cartas' com a ·qual prouifaõ chegou 
.a faluamento.A tempo que a êidade- -
dtaua 'bem necefsirada de todaias 
coufas que elle kuaua ~ aísi da gen- . 
·re, . como uauios t3{. mm1 ições, por 
os trabaLbos que .tinhão ·paíl~do. 
Dos qnt1.es nr.:is conuem dar razão 
ante q Iorge d' Alboquerque capitáO' 
da cidade fe parta della , pois elle os 

~ Emqu~(econfa a idtt dePe· · paífou, & nós pa!fa de hum anno q 
ro Mafcarenhas a Mt1lac1J., leixamos de falar nella>& afsi Di\ for • 
. (5 alguas cou/as que lâ erão , caleza de,Maluco ,de que també he 
11contecidas no tempo do gouer ~ necdfario q demos cõta. Por os grá~ 

J d;J T 1 · d J1 ,r des trabalhos & nece[sidades q"' IorgCl naaor o n enrtqite e ~ v.1 e- , . r - h . ~ · d · d. Alboquerque pade~ia, e1creueo ~ 
rie(es, que o deJPac ou. 1tn °. dó Duarte cle .Mendes gouernadm: , 
capitão 1 or,ge d'.AJ6oquerqu,e da India,pedindolbe que o proudfo 
aquem ·elle Per~ M t?.fcare- de géte)nauios,& muniçõçsjpera po.· 

· nhas !Ucced(o. · .der ',rc_íif\i.r ~l ,conrinua guerra, éj iba 
J v. ----- - ·- I i fazia. 
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" t'T\ • m' va Terceira ..vecacta 
~ ··-- - ·'· fazia elRey de Biotam,:dandolhe cõ-
ta mcudamente dos trabalhos ·q pa-
decia aquella cidade. E porq dó Du-
arte ao tempo deíl:a carta era em Or-
n1uz, & dõ Lu.is de Menefes feu ir-
n1.áo cem os feus poderes eíl:aua em 
C0cbiJ : mandou cõ eíl:e focorro a. 
Martim Affonfo de Soufa filho de 
Manud de Sol;líà.O qualandaua p~r 
capitão môr da armada q trazia do 
monte Delij até a ilha Ceilam, de q 
_o gouernador dõ Duarte o prouera: · 
em lugar de Pero Lopez de Sam·payo 
~ali andára em guarda daquc~fa co-
fia. E leuou Martim Affonfo de Sou: 
fa íeis vela.s có até duzentos homés · 
de armas ·: cfas quaes erão capitães-de 
'baixo de fua bandeira (por elle leuar 
·officio de ci.1pitão mór do mar)Alua-
ro de ~rito,Andre de Vargas, Anto-
nio de Mdlo,Vafco Louréço,Andre 
Diaz, & dle em omra vela . Iorge 
til' Alboquerque tanto q elle .chegou, 
como :ia cõ gente fref ca & bé proui- . 
<lo,& efiaua-~agoado do qu,e Lacfa-
maná capitãod'elRey de Bintam lhe 
tinha feito(como a tras fica)em ten1. 
pode dó Duarte: logo ,o tT1andou q 
fe foíTe lançar fobre o rio da ilha Bin~ 
taro ,pela mandra q elle mandára feu 
cut1hado dó GarciaHenriguez,aqué 
-acootecc:o o q a tras efcreuemos .Pe-
·ró Lacfamaó~ védo l\1artim Aff onfo 
na 'boca do rio~ & q não pod-ia Cair 
perafóra,por fe não atréuer pelej01r cõ 
os no!fos, nem menos vfar de outro 
.tal ardil,,como fez a dõ Garcia,& e-
il:aua fegoro de Martim Affonfo po· 
der fübir ~ cima á cidade por muitas 

-~Hac~~ ~õ q o ri~ ~lta~a peja d~ ~de-

terminou de o enfadar,& cõ boà vi-
gia leixoufe eíl:ar'. Porq como elRey 
de Bintam tinha Cua? intelligécias de 
tudo o q fo fazia em Malaca,tanto q 
Martim Affonfo chegou : foube lo-
go d~ fua vin'da,& gente q trazia, & 
como vinha de andar por capitão 

-: môr da cofia do Malabar & era já 
ofEcial velho de mandar géce & pe~ . 
leja. A noticia das qu.aes coufas, fez 
entreter Lacfoman4 pera o enfadar: 
ou acodindo a _doéça -g ali acode em 
certos me[es)o fezeffe acolher. Eco~ 
mo elle Lacfomapá o cuidoo,,afsifoi, 
q enfadado Martim Affonfo de di1e-
rar q faiífe:teue _con[elho cõ os capi. 
tãçs q le~rnua,q lheaconfelharáo o q 
fez. Porq como ali 1áo homés çíl~n 
tes em Malaca, efcandalízados da 
guerra·paffada,em q tinháo perdido 
muito do feu,& també faberé a terra 
f~r doentia, diíleráolbe que [e foífe á. 
cofia de Malaca cõrra o, Reyno de, 
Pam,porq fozia nifió duas co.ufas,dar 
faida áquelle M·qu.ro ,q dl:aua encur-
relado ,& no 'mar largo fe podia vin .. 
uar ddle. E a outra coufa era ir fazer 
guerra á colla de Pam,por cafügo d.a 
morte de dó Sancho Henriquez,; l?t 
Andre de Brito: pera a qual coHa eíl:e 
Lacfamai16 cada anÚo 1'1auegaua ,por 
dar fauor aos feus nauios, &. vindo · 
elle a iffo, vinhalhe cair na ·rede. 
~fartim Affon[o com© homé nouo 
na terra, & o parecer & voto daql la 
.mudança era de homés cofiumados 
a peleja d'ella, aceitou.o confelbo~& 
çome~ou de ir fazédo guerra a fogo 
& fangue per toda aqlla Çofia ·cami~ 

n~o d~ ~i~o,até o p~r~o ~~ ~aláramd. 
. On e 
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Onde queimou l~um juncb de hum 
noífo a.mígo, & dabi até Patane fez 
ellrago~cujo Rey por fer vaífollo dcl 
Rey de Si.ílm, era ido a ell·e. E ante 
qe chegar é á cidade q dhu~ pelo rio 
dentro , ddhuiráo alglias aldeas. A 
qual nolia fabida em Siain, fez que 
ouuerão de tomar Doarte Coel_ho, 
& os juncos éj fora bu[car, corn:o a 
eras difk rnos: por çfras terras ferem 
dos vaífallos d'dRey de Siam. Mas 
como Duartl!' Coelho era muito co-
tihecido d'elRey: ·b apagou dle dá-
110, de maneira éj (e veyo pera Mala-
ca. Onde já achou Martim Affonío, 
& tão ferido que dabi a pçrncas di(ls 
·monco: do q tinha pa.íla.do em N'la-
laca defpois ·de foa chegada,& o cato 
foi cfre. Com aqqella obra q dle foi 
fazendo per roda a co{la em danno 
de muitos amigos delRey de Bioram 
& de algús noilos, ficarão rodo~ rã.o 
efcãdalizados, que acho~ o mefmo 
Rey de Binram ajuda enftodo~, pera 
ir cercar ~1alaca corn obra de mil & 
·tr.ezétos bomés em vinte lancbáras. 
Da qual armada era capitão n:ór . 
Lacfamaná, & C~ja CJ.meçum fota 
capitão:& .com dle vi_nha oca pirão 
dos Luções, 9uehe hua géce da ilha 
de Borneo, a maes gnerreirà & bel-
.licofa daqudlas partes . E teue Lac-
famaná eíl:e.ardíl po'r não fer fenrida 

~ fua chegada-:·-veofo a longo da ilha 
de C,amatra, & de noite atraueíTou 
a coll:_a _dç Malaca. De maneim que 
ame manha~ v~yo lançar hô gol pé 
de gente junto de Vpe,que efiá mui 
perto da pouoaçáo dos Mooros: a 
~empo que ~orge d'~lb()quqqu~ 

< -

dl:aua o uuindo MÜfa, dia da Annú .. ' 
ciaçáo de no(fa Se.nbora, que hé a 
vinrecin co de Março. E fabendo dle 
a chegada.da armada , & reuolta da 
pouoação dos Mouros:a grão preífa 

. mandou o feitor Garcia Chainho c5 
até ,oitenra homés que ·acodiffem á.-
·quella parte, em que emrauáo dl:as · 
peífoas nobres, que erão officiaes da 

. fozenda d'elRcy: Gafpar Velho, Si\'" 
mão Mendez, Francifco Bocarro, 
Nicolao de Sâ, & Antão d' Aguiar. 
E aíSi mandou Nlartim Affof)lo de 
Soufa tapicáo mór d.o mar em du~ -
fuíl:as q aoia abi maes, elle e.m húa . ,. 
& Ioáo . Vaz Serráo por capitão _de 

~ • - I • outra: em que mao ate outras oiten-
ta peíl'oas. Enrre a.s guaes eráo dl:as 
d~ nome, Aires Coelho, Go11çtlo 
d' Ata ide, Garcia ~~imado~Aluaro 
Botelho, Fr"1ncifco Femádez Leme~ 
Francifco Rabello, Gafp.a·r Barbudo; · 

. JAmonio Caq.ialbo., Duarte Borges. 
Os que for~~ per.rerra, como eráo 
os primei,ros qíle tomarão as armas: 
<lerão primeiro vifta de li aos imigos 
t.1ue faltarão em terra: os quaes quá..: 
do-viráp q os noffos não do,rmiáo, 
& que acodiáo 111'\eS prcíl:es_ do que 
cuidauáo,fem oufar experimen.tar o · 
feu fe.rro, a grande-preffa fe tornarão 
recolher. Os que acodirão ao mar, 
porgue os rnaes delles andauão of ... 
fendidos de Lacíamaná, paferáo a 
rcvllo nelle có rl':mo teío,& grandes. 
apupadas cb~mando por no!Ia Se-
11bora,cujo dia era. O Mouro coma. 
era Faga.z , afargoufe ao mar, & fo~
.duas parres das tuas velas J çercandq 
;is no.lfa_s: çÕ dperança q os auia d~ . 
· · · I i ; to mar 
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. ton'i:ir ~ n1~o_,qu~fi abafados da rúui a gente ferida ctn 'tc.'rra ) pois nas fo_ 
ta crente que trazia. A ferra dcs hús ridas trazião finaes·q pelejarão, elle 
no~ outros}era já oar feito tão e[cu- çom a outra [e foífe prefenrar a Rája 
ra noirc;cj [e não víio:tucb era fumo, Nára feu capitão, qu~ eíl:aua fobre 
fogo_, ferro, & fangue) em q morreo elRey de Linga, & fezeffe o qµe lhe· 
muita gente. E foi tanta n fcrida,que ellc mandaffe.A.o éj Lacfaman~ logo:· 
i1ão auia j~ quem remaffe: fômenre obedecco, Eíl:e Rey de Línga era grá 
andauão trauados· hús nos outros á de l'lofio amigo, & por dl:a caufa el~ 
vontade do mar, que os leuaua de R.ey de Bintam o queria deíl:ruir: & 
húa parte á outra: en1 a qual peleja mandou a eíl:e Rája Nára feu genro,, 

· morreo·Ioáo Serrão em a proa do · cafado com húa fua filha, & fe inti. 
·feu bargantim,Aires Coelhb de Tá7 tulaua por Rey de Andre Gerij vizi-
ger,que fora alcaide mór de Pacem_, . nho a Linga, que he na ilha .de C,a- . 
Duarte Borges, Gonçalo d' Ataide marta,q o foíle cercar. Iíl:o mandou 
fobrinho do capitão mór, & ourros elle no tépo gue tacíanuná vinha. 
que não erão de tanto nome : oca- cercar Malaca: porque cõ dte impe-. 
pitão mór ficou tão ferido,g faleceo ' diméto g nós reriamos, tiáo poderia 
a vinrecinco de !unho de quiohétos fe~ajudado per pós eíl:e ·· H~ífo amiw : 
& vintecinco, viuen<lo nefl:e officio go. Lacfaman~ · obedecendo ao que 
de 'capirão mór hú anno & dez dia.s, lhe elRey mandaua, foi[e ajuntar cõ 
poréj começou a fernir a quinze de ~ája Nára, & não como homé que 
Julho_ de qumhétos & vintequatro. 1~ tneyo corrido, mas mofl:randofe · 
E como a·noite foi o partidor defia mui foberbo & virtoriofo de nós: 
furia que lhe deu a mo~te, pela ma- mandou dizer a eÍRey de Linga que 
nhaã m~ndou Iorge d'Alboquerque defpeja(fe a terra, eia fe fczeffe vaífal-
em bufca dos.noffos: & eH:auão os lo d'elRey feu [enhor, & leixalfe a 
m:aes delles· táo feridos & canfados:, . amizade qne tinha có os Porcugue- . 
que não aúfa quem remaffe: & os fes, porque elle vinha de os desbara- . 
11amos andauão ~vontade da aguoa tar, & leixaua morto o [eu capitão 

·fem maes go,uerno. Lacfamaná rábé mór do mar.Ao que e.lRey de Linga. 
ficou com tanta gente morta & feri- refpondco que outra nouatioha elle 
da, q não tédo quem lhe remaffe .os em contrario,porque a noite paífada 
nauios: foi[e merer no rio de Muar, lhe era vindo recado de Malaca que · 
onde fercfez de remeiros, & dahi fe elie fora o desbaratado.: & com pra .. 
acolheo a Bintam. ElRey pnmeiro _ zer deíl:a vittoria que os Portl1guc:fe~. ' 
que elle faiffe·das lancháras com que ddle ouuerão, celebrara a fefl:a com. 
efcapou, Cabendo que fômente dous mandar matar cincoenta C'lbras,, E 
11auios noíios o desbaratarão : mui gue antes de poucos días efperaua de 
inclinado cõtra elle, mandoulbe di- ma nd~r matar cento,pol~ vittoria q 
:?e! q não lh~ ~.iífe o ~olho~ ~ po íl:a . ddle & de f ua cõpanhia auia de ter. 

"' - .. - Efia 
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Eflai1oua era verdâde;a .. quaLeJlé fou~ 
be ·per hú feu .criado,c] tin-h~_manda~ 
do a lvfalac;:a, pedindolhe foco.rro co · 
.tra aquelle Raja Nara,q o v.inha ce~-, 
·car.per mádado·d'elRey de Bintam: 
2cfq Iorgc d' Alboquerq logo acodio1 
com lhe mandar oitenta. homés , & 
d~us nalii0s,de q er.áo capiti(es A lua-
ro· de·B'r-ito~ & · Baltbafar Rodrig9CZ 
Rapofo-de lleja. Os~uac;s cheg~dos 
ao p0r-t0 d0~r.~o de Lmga, por~ c1_da-
de ·eH.iar pcr1 elle acima: hn· dia· pela1 

1n1'a111haã-forã0 vi{:\:os; ·das vigias. q.ue ' 
Làd~·c1na11á trazia no mar;& rncean~ 
der q ·a · tomaffem~den~ro no r!o, co- · 

· me~oü de fc: defornarraf, &1fa1r ~era 
fórá . Aluaro de Brito indo .per~ em-
bocar o ri~ , o.uue v.iíl:a ddles por fe 
aju1~taré ·ambos, ·L:cfaman.á & ~~a 
Nar~, que faziáo hu corpo de 01ten~ 

·, ta laflcharas cõ B1:1e óc.cu.pau.ão t.odo · 
'Ô rio:& forgio delles a tiro de bom-
barda, até aguoa ficar eíl:ofa [em va-
zar né encher. f t~t\t.ç> q a teµe a feu 
propofito quc:rédofe ir a elles" el~es 
mdinos os,vierão cercar,dc mJnelfa 
q· os nauios dos n~ílos ambo: jút~s,_ 

1 & afferraclos hum no outro, hca.pao . 'no meyo como baluarte:~ as lan: 
cháras ~úa praça de madeira , per q 

i .de húa em outra fe podião correr ~o
das. Finalmente: a peleja foi trauada, 
& tal que maes pareceo a vittoria> q 
cs _noífos ouueráo,m1lagre de Deos, 

!que forças humanas:- por perecerem 
' 'maes de feifcentos Mouros de dous 

mil que eráo, & dos noíTos hum fô-
i11cnte foi morto,& muita parte de:~-
1,ês feridos, cõ q Lacfamaná .& Raja 
~ara fc fotão c:õ ame.tade d~s lan~h~ __ .. _ -·- _... . ---·· ·- .,. -

Decimo,, Fóf. 2 5 r _, ·, 
r~.s p~rdidas & qu~ima~as. ElR_ey de . 
hmga v.endo[e em hum mçyo dia 
li_tJrc de feus imig.?5,fem faber .q d.ta 
a1uda lhe era che.gadacm fauor: pa..: 
i:ecendolh9 q ipart~réfe.afsi as lanchá-' 
ras pelo ric;fa baixo fem tornaré maes 

, ~i 

era algum ardjl dclles : mandou húa:t. · 
ef pia defcobrir o que faz.ião.E quan~ 
, do lhe leuoua noua da.v-i.ttoria, veyo: 
com grande fefta em fe_us .paraos re~ · 
ceber os noffos .nauios,.8,t ~os leuo'u ái 
cidade : onde celebrou efra -vittoriai 
cõ grat1de feíl:~ a feu :modo. Porque, · 
alé de per os. noíf os . fer defcercado; 
& ficaréJenbores de muito def pojo 
do lugar, onde tinhão. os it:pigos íi-
~uado o cerco,erri terra : recebeq hú; 

· gráde prdeme,q lhe Iorge d'Alboq~ 
CJlle mádou;O qual elle molhou efl:i 
mar em tanto , por, íer íinat de hõra. 
& a·mizade, c_oino a vittoEia; & dl~ 
tãbé o gratificou. cõ coufas dq t<:rra, 
t] inãdo.u a forge _d' A1boqu.erque, ~
afsi deu outro aos càpicáes. Os quae~ 
fe tomarão a Ma laça, onde (oráo b& 
·J:ada.méce receqidos , por fer eíl:a húa. · 
vitroria q alegou muiitoa todos: pot -
os trabálhos & perdas de gente & b(i, 
ra .& fazéda; éj rmbio pe·rdid,o todo 
·o tempo a tras, p.er untos de(afhc's· .. 

<S ~ P I TV L O- UI. 

! (omo hu arrenegado ·de ap~ · 
. peilido_Auelar /j an,d{'ua,/1ça · 

do' cõ ~l R1ey de <]3int am,/ht ma 
.ueo húmodode g11errear M~ 
" /dca:ê5 com~ não aprouei~a~d 
_fotts indufi_rias coufa ;ilg Uff ~ 

I i 3 ' f1ndaua 
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· ~ if'{f~ Nd~uã ndl:d tempo fua graça) de qll~ ª?daua m.niro def~ ' 
, &/,\ ~ ]\ lançado c~m e,lRey ~e caido: por neíl:e feito de, .~mga p~r-m . ~ Bintam hu. portugues, d_er ~anta genr~ & lancbar~s,com os . 

--); ~6 cujo appelhdo eraAue. - . noílos fçrem 01_renca ho~ne: & q~us 
lar: porqu,e nome da: · na~i9s1& pelo outro em q ·Marmn 

pia ·j~' o náó podià ter, pois era' a_r~e- A~ffo~fo ~oi morto: ,Aco.rda~o eH:e 
negado. O qo~l védo elRey de Bin- · -cofelh,0 q Lac~aman~ mmto appro-
tam: mui agaíl:ado dag~ella gran~e u?u pola: raz

1
oes a·c1ma:elle fe~ pr~

pcrda_, q!Je ouue ·em Lrn&~: o.qmz. H:es fuas lad1~ras,& ~o Audar forao 
cõforrar cõ efperáça defe vingar per dados tr~s mrl h?ff1e.s, & per,terra [e 
cfl:c modo. Dizendo : Senhor, tu,es . veyo lan~ar_ obra de meya leguoa de . 
cfperit?érado q Malac~, [e lhe roem : M~lac.~, naqud~a parte: a q dles ~ba~ 
a mão,rn1 garganta, na9 ~e_m v1?a:&: mao Campucbma.E com0. nacid'}-
eíl:a mão he rolhedhe os mant1me11 de, pera poder. pelepr, auena pouco 
tos.E por te.rmos.fdbido q ellcs dl:áo maes de·cem ~omés & ainda del.les 

, · ,€m grande. necefsidadc, parecem e doentes :daqa eH:e arrenegado_ muito 
que feria ~em arormenrar c:íl:a,gen- ~rabaiho com foas corridas·. Porq~c 

·te ·per duas partes , per. 'mar tolhen- ·como Iorge d' Alboquerque fenuo 
<lo lhe os mam:imcncos,no qual mi- o cerco, per~ que lhe. conueyo pór a 
fl:er. ·& defenfa _andara Lac,famaná géte em fuas eíl:ancias.: foi neceíiario 
coin fuas lancháras:& pe_r terra dan- por a páuca que auia, mandar a elles 
dolhe a me:ude rl';bates com-corridas õs homis enfermos, que era hum 
pera os ·canfar ,_por r~r mui pouca grãde trabalho a9s fáos, quãto maes 
gente,&._ muita della ~om á fome ; elle~, cá no tempo q lhe a dles pa~ 
fraca & tão debilitada., que não po- recia poder ter repoufo , acodiáo o~ 
derá refifür a tanto .trabalhà. E-fe tu Mouros com rebates, omitas vezes 
ouuc:res por bem que eu fe1á o capi_- deltas de noite. Em tanto q húa vé-
táo deíl:~ geme da terra; eu me offe...: do o Auelar que todas fuas arremeti-
reço a iílo,& efpero~e te fazer gran- das erão maes·danno feu q noífo,por 
de feru,iço. A aqual coufa dan~o el·- lhe cufiar caro a refi11encia qachaua: 
Rcy orelhas, quiz ter p1:atica com· determinou de fazer búacntrada real, 
Lacfamaná, & com outros feu·s má- porque até H tudo erão com,etimen-· 
ciari)s & capitães . 0 qoal modo de tos, por afadigar & canfar os noífos. 
nos guerrear, ·dizem que o meÍmd Cá a .tenção delles já era maes mata-
Lacfamaná induíl:ri1~u cõ . efie A ue- _ los per fome & canfeira, q per ferro: 
l .. a.r, ~or fer gra~de, .feu amigo : & ,e & a efle tempo tinha Lacfamaná per 
q oena m~ter co elRey em negpcios foa parte bem de fendido q não vief-
~e. confian~a.E tambcm alegra_r a êl- ,, fem nallios á cidade ,cõ mantimétos 
~,ey d_a trilleza que·cinha do cafo de da Iaüa, de Siam, & de outras partes 

- l mga,, ~ el!~ f~ ·~ºEllar a :refiituir na co_íl:umados a os traze(. E ·era cama 
- -·- -- - 1 .. a nec,efsi-: 
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a necefsida-dc dellesJj valifl eni Ma- o lugar,& não pararão ll)enos de fec .. -r 
laca húa ganta de ar~oz dez cruza~ te leguoas, onde o Auelar os leuou. 
dos,& húa galinha dous. E fe Iorge · E como homem q via a géte recéo-
d' Alboquerque, · & Garcia ChJinbo fade cbegar áqudle -rrabalbo, por . 
feitor, que era hú homem largo & andar.efcaldada do ferroA fenri.áo no 
rico,náo der;lo de comer a l11 uita gé- cometer fuas eÍ1tradas,quiz conréta-
te,& podião fufientar,a def pela,m1:1i- lC?s:ajudado do cõ[elho de Lacfamas· 
ta della perecera. Finalm~nte o que · ná,por fe cõmunicarem por recados 
Auelar húa noire acometeo com &.auifos do q cadahum fazia.E hum 
grantle ímpeto, foi com· a força de dia de pro,poíiro lá onde efl:aua,quiz _ 
toda a geme que tinha,quercr entrar dar aos principaes hum jantar a feu 
a cidade pela part_e onde babirauáo modo: porq [~n:1pre fobre efl:e·co.- · 
os ~lijs (que íaõ os mercadores) mer & beber, os homés ( como-fo _, 
por teré bairro apartado per fi. Cuja diz) eíl:áo defpoíl:Õs com coração de 
cerca era de madeira,& por auer mui poufada. E no fim da pratica q teue-
to tempo que.itl:o .era' f~iro,efl:aua já rão Cobre comerer, fe. determinarão 
tão podre, que em-dte im peto dos cincoe1ira homés per voto, q todos 
Mouros lhe p~ndo os peiros,a leu a- fezeráo ,de hús morrerem por outros: 
rãa ante fi como húa fraca febe, & até fazerem bú feito grandc,de trazer 
náe foi tão pequeno lanço,c'j não fe_ a cabeça do capitáo,,ou do friror Gar 
zdfe húa enrrada de fette braças. Ao ciaCbainho,& ~ leuar a elRey de Bin 
cair da qual foi tamanho o efirondo, tam. Sabido o qual v'oto d~ outra._ 
que acodio toda a gente que dormia, geme, foi cm rodos tanta a com pe-
canfada do trabalho & do pouco re- tencta de honi·a, que fe offereceráo 
poufo q tinha de dia~& vigb de noi- outros, com que feierão numero· 
te:ao qae acodio GarciaChainbo,cõ de duzentos & cincoenta. NorHi-
a outra da vigia daquelle lanço derri- cada .efl:a derermi_riação a Lacfan1a-
bado; o qual foi grande defenfa aos ná per Auelar que lhe maodaffe va. 
Mouros não entrarem. Porq como filhas_, p~ra fe embarcarem a vir co- · 
era d~ madeira,& elles á força de pei meter o feiro, ellé lhe mandou do-
tas alaíl:raráo todo aquelle lanço,fi- ze peças as maes pequeDas~ que en-
cou de maneira retorcido & quebrà- · trarão per hum eHeiro até írem dar 
do1 éj de dia qáq oufara hú homem onde eíl:auáo. E dahi fo vierao lançar 

. ·paífar per ella,quanto maes de noite. em cilada obra de duas leguoas da -
E fobre eíl:a defenfa cõ a grande gri- cidade, & mandarão algús como ' 
·ta dos no!fos acodio tanta gente,que · defcobridores, goe foílem fazer al~ 
-os mefmos Mouros ficarão no ani- gum danno:& acodindo algús Por-
mo rnaes cortados,q·rrn,carne;& CO- rnguefes, OS foffem ceuaodo & C0° 

.mo q i.'a tras elles o mundo de gente, · tretéUo aré os meter na cibda.,Che-
fem a~er.-9a~ & ~~~ar,defenip_araráo gados á parte. encuberca que de[eja- . 

- - !i ,4 LláO~ 
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ÚÃo: n1êtênclo -os ''nau1os no maes era maes em modo d~ anagaça, por 
efp ffo lugar do anrnredo =. foráo al. ·" terem Das cofi~s- gente .cm fua guar-. 
gus fo ltcar búas vaccas~ que anda- . ·da, ·que per outro ref peiro. Os noC. 
.u;lo l ::icendo, do gual folto os que fos vendo <-1ue elles não oufauão de 
.gl a1da Jáo as vac~as appellidarão ~ fatr a terreiro defcuberro, inads que 

O"Cnte da cidà.de: ao que acodio GJr- dez ou doze, moíl:rando [er verda-
~ia ~bainho, que elles de(ejauáo. O de o que cl les fofpcit~uáo que ti~háo 
qual por o mato fer efpeffo, vendo a.lguem em fua guar?a, com húa 
·ciue os Mouros fogiáo, não os quiz · grande grita Cairão ímpetuofamente 
feguir, aoen 10 que foriáo algC1s la- dos pês dJs aruore~. ~ndo os 
chões, que vinhão roubar as vaccas: Mouros os virão remeter, ouuerão 
& fazendo volra, veyofe de feu ·va- que vinha o mundo tras ell~s de gé-
gar pera a cidade. Da companh1a te: & quem maes corria, melhor 
do qu~1l logo no primeiro impetó caualleiro era; com que de todo lei~ 
de fua chegada concrio eras os Mou. x,aráo o lugar & a em preza: ficando 
ros : & não vendo como GJrcfa ah 9uatorze mor~os~ dos feis nof-
Chainho fe rnrnaua, os primeiros q (os ficou.·hum bombardeiro, Ô(, iíl:o 
1áo dianre, feguirão hun1 _bom pe- por cobiça de querer .ir tomar búa 
daço aquc le curfo~ até irem dar na arma, ague elks chamão cris ,' ao 
cil da. qs guaes quando [e acharão modo de adaga, por fer lanrado de 
r o me) o de t.1nta gente, quiferão ouro. E nefia contenda que foi duas 
fogir: mas vendo Francifco Correi, · horas de rempo,trazendo os quatro 
CJUe era hum dos [eis que efiauão na- fobraçado Francifco Correa, maes 
quelle pengo,_qne não tinha pernas por não poder vir de Íua mâ defpo-. 
pera fr acolher, por ir muíro doente Gção, que por ferido: teue Iorge 
da enfermidade da terra : raes pala.. d' AlbogtJergue auifo per elles do 
uras lhes diífe, que tomarão por re..: que paílarão· com os Mouros, & 
medio raccidemal ampJrarem[e co- que i'áo fogidos,, como gente que 
dos íeis a búas ·amores mui baíl:as, · cuidaua leuar tras íi o mundo de ho-
que per húa parte os pês & ramJs més. E porque aos ternerofos o ma~ 
lhe go'4raauão .as cofias, & .o roíl:o do os vence: detenninou logo Gar-
lhe ficaua contra hum defcuberco, eia Chainbo e1ú conemente com li-
per onde os Mouros os comerião cença de Iorgc d' Alboquerque ir pe-
com frechadas. Poíl:o que os noffos lo rafiro delles)& afsi.ofez. E o me-
dl:auáo .ali como leões açanhados: lbor & maes certc) final que leuou 
& com tres efpingardas que tinbão, pera ir dar com elles, foi o fangue, 
em os Mouros vindo a ellesJficauão ao modo que foz o monteiro,quan-
logo ali efürados. E fempre remero- do o veado vae d<1 foa mão ferido: 
fos,parec-~ndolhe que a eH:an cía que por a terra ter mato efpeífo a.té jun-
~5. n?!!'os ~01na!~º naauelle _lugar~ to da praya, onde Garcia Cbainho 

~ · . - lhe 
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lhe deu ~al cafl:igo~ que 1e p.oferáo tão rn.ór do màr de Malaca: leuou 
em fugida. E defpois que os fez aco- .: . húa prouifaõ a Iorge d'Alboquerque 
lber;forão os no(fos dar com os bar de dom. Duarte de Menefes, que ellc.! 
cos, que tinbão efcondidos: os ma- mef mo mand5ra pedir. A qual era 
yorcs dos quaes forão arrombadosj per que fazia mçrcc a elle Iorgc d' Al 
pera não feruirem rnaes: & . os ou- boquerque cm nome d'dRey, da 
~ros marídou leuar á.fortaleza. E elle capita.nia de Malüco pera huni de 

· per t"'rra ao outro dia chegou a dia, feus cunhados: dom Sancho Hen.-' 
& eíl:e foi por então o remate dos rig·ucz, ou dom Garcia Henriq4ez: 
cometimentos daquelle arrenegado. · ~ efras cc~ufàs guando os gouernado.' 
E porque nd.te tempo dom Garcia res da India as proué,como hecargo,i 
Henriquez cunhado de Jorge d'Al~ officio,ou merce de qualquer quali-: 
boquerque, era ido a Maluco a lei- da de q feja,[empre na tal prouifaõ diz 
uir de capitão d~quella fortaleza e1n que faz merce de tal coufa em nome 
lucrar de Antonio de Brito,& he ne- d'dRey noffoJenhor a foáo:,·auendo 
ceITario dar conta das coufas da'quel- ref peito aos (eruiços que tem feitos a 
las , paires : contaremos o que dle fua Alteza.E per eíl:e modo fez dom 
fez neíl:e caminho atê chegar a Ma- Duarte eíl:á a Jorge d'Alboquerque: 
luco,~ o qu~ lá tambem lhe acon- nomeando ambos os cunhac,fos,por 
receo no modo da entrega da for-:: terem as qualidades em feruiço,fidal 
taleza. gnia,& peífoaA o tal cargo requeria.1 

-

CAPITVLO IIII. 
1 

5" Como dõ Garcia Jíenriqu~ZJ 
par tio de Malaca per a feruir 
de capitão de .ll4.aluco em lu~ 
gar de Jntonio de Brito: f5 
corno na ilha de '.Batida· achou 
Martim .Ajfonfa ,Je Mello 
lufarte, f5 o que aconteceo a 
a_rnhos com a gent~ da terra. 

O tempo que dom 
· Luis de Menefes 

em.Cochij, defpa-
cbou" Martim Af-
fonfo de Soufa pe-
~~ .~[ ~~r~ir de ca pi· 

'\ 

E o q moueo a Iorge d'Alboguerque 
a dle requirirnéto,& a dom Duane 
concederlho, dlando Antonio de 
Brito feruindo eíl:a capitania : forão 
cartas que elle efcreuiajsi a hum co .. 
mo ao outro, que mjndaífem algué 
feruir aquelle c~rgo,pois n~o era pro· 
uido das coufa~ neceílarias, pera de-
fender aquella fortaleza: Porque da 
primeira pedra gue nella pofera, tu-
do forão guerras & rrabalhos, fem 
ter algum proueito,& Cobre if!o mao 
prpuimento do necdfario : afsi pera. 
0 necre>cio da guerra,como prouimé 

~ { to de roupas, &-outras cou1a~ com 
que os hornés da fortaleza faõ pa-
gos de [eus foldos. E védo dó Dllarte 
que Iorge d' Alboquerque pedia db 
v.acrante de AntoniG de ,Brito pera 
~ ~ ·""' - - --· - - - cada-

_ _ ..J 
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éadahú de feus cunhados, folgou ,de muito com foa vinda, & vigiauáofc 
lha conceder : porque per ~fia razáq ·: hús dos outros, como gr'andes imi-
cle cunhado,& vizínbança que tinha · gos. Chegado dom Garcia,por Ivfar. 
com Maluco, com maes diligencia- cim Affonfo dbr indioado . contra 
& cuidado trabalharia por acod.ir & aquelles Mo.uros, & defejaua de fe ' 
prouer a forráleza .. E rambem porq vingar: fez-lhe !ógo _quei~ume del-
as capitães .de ivlalaca comem o . les, ao_modo que fo1 da outra vez, 
n1elhor bocado deli a:· no tratto de ' quando ali foi ter com elle Ba1h5o 
llOZ & maÇa de Banda, & crauo de de Soufa. E c~m~teo dom' GJrcia 
Maluco. Aíii que vinda dla proui- que 'O quífeífe ªJUdar,porque elle de-
fuo em companhia 'de Martim Af- terminaua cle lhe dar hum bom ca-
fonfo de Soufa : veyo a mui, bom íl:igo, re.ndolbe já clle Martim Af.. 
tempo, pera dom Garcia não ficar fonfo queimado hum junco, que 
efoandalizado tirarlhe capitão môí: eíl:aua aliá carga na ilha Neira, que 
do mar de Malaca que femia,& d ala era de de tv1ouros de Patane. Orde-
a Martim Affonfo, da gual fortaleza nados pera dla ida maes com odio, 
de Maluco ellefoi macs conréce,pot que com razão & prudencia, por 
fer de maes honra & proueito. E to- fer aquella húá terra, a que cada an-
mada poífo Manuel de Soufa da fua no os noffos vão fazer fru commer,.. 
capitania mór do mar : Iorge d' Al- cio de noz & maça, & conue1n 
boquerque defpacbo;i logo feu cu- não efcandalizar a gente: ambos fo~ 
nhado dom Garcia Henriquez. O rão caíl:igados no lugar de Lonter, 
qual parti o de Malaca na entrada de , que he cabeça ds todolos outros da 
Ianeirc;> do anno de quinhentos·& ilha, vindo. muitos delles bem efca-
vintecinco,com quatro nauios,hurn laurad05. E poílo que queimarão 
junco da reri, dous nauios redon- algúas caías pálhaças águella pobre 
dos,& búa fufia : em que leuaria até gene.e, foi dla tanta ~m acodir ao 
fdknta Ponuguefes, & toda a outra danno que lhe faziáo, & foi rama .. 
gente eia do mar naturaes Malayos nha a reuolta: que foi dom Garcfa 
de Malaca. ,Com os quaes nauios ferido com hum zargoncho de ar .. 
chegou á ilha Banda, por (er no ca~ reme!1o. Fínahnente com cf\:a vit-
minho de Maluco,& achou ali Mar- toria elles ouuerão por bem (como 
tim Affonfo de Mello, que vinha de dizem ) de ficar cuíl:as por cuíhs: 
Maluco,onde o nós leixamos,& tra~ & câdahuni fazer feu caminho: 
zia hum junco feu carregado de ~,ra- Martim Affonf0 pera Mal~ca~ 
uo, & os outros tres erão d~-merca- & dom·Garcia pera Ma": 
dores de Malaca. E co'mo elle do luco, onde che-
tempo que ali eíl:c:ue (como a tras gou a falua-
efcreuemos ), leixara os moradores mento . 

. ~ali efcan9al~za~os : nã,o !olgar_~o (.i.) , 
CAP. 
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C A P 1 T VL o· V. . 1 :.;" ~ezer~. Porque Amon;o de Brit~ y~ 
. _ ~o .hum . ~cc~po ·.de dom ~flrcia;em 

!f : (~mo. dorn q a ~ci~ f1 enri- que ll~·e ;1otifican_a q~e. c:ça y•i.ndo ,pc .. 
-quez.ch~gou 'q, lJ;f aluco ê5 tú ra cap1tao ~a fortález_~~q.ue)ha ID<!lÍ ~· 
d;lh -daíle fua mer.ce defpcj~~,pt.>rquei\ãq bJ. eren f as rque t eue com .A n~ ~uia de defemba,rcar at~ lhe fer d\e{t 

.. ton~o . rfe Brito ate lhe en~re~ · _ peJad~ .= i:efpondeo qu9 Jaiffe· foa 
gar a_fortale5tft. E 4om_o am~ . merce em t~rra, & l~J~l~ri~o niffq, 
/J()s mandarao defcohrir ouro & tudo fe bem faria. Dom GarCi.<\ 

- , " <. • í" 
. ,' _áifhadeCefebes,(§cornoJef COffiO '.OUUióefterecadq, .. começq~~ 

cobrir'ão outra' ilha noua de , .de tomar húa. prefunç~o· pçra ª.~..: 
· gente mui eftranha. 1 · , · b~s fe _defauirem, <-1.ue An.~~mio ~~ 
. . Bnro tam<? que o v1ífe e.f11 terra~na~ · 

lhe a_uia de entregar ,~ fortaleza. E . 
·\O tempo qt;te ~om Garcia m-aes que lhe romaria ;a et:Qbarcà-' 

chegou a·Maluco, eíl:aua . çáo que tra~ia, & def pois q~e reco~ 
· Antonio de Brito õrdenã~ lheíle o c~auo, que ri_nha per~ rra~. 

- · do pera mandar Cobre hú zer, ·&·toda a geme. q'~c ~om eIJe fu 
lugar d'elRey de Tidore,com,queLn queria ir pe~a Malaca: e11táo lhe en-
eíl:aua de guerra ( como .a tras:efcre- -treganif a fo~ralez.a, ~ iíl:o pão po.:.' 
.uemos). E por elle dõ Garcia ir pera dia fer fenáo vi:nqo a monção, qu~ 

· íeruir de capitão, ceifou A_ntonio àe era dahi a .. oito mefes._ :P.era· a-q,ual 
.Br~to daquelle im peto, por fuccede~ . fo[peita.não falecerão algús dos ,nof-
:outra cçufa q foi aziar de maes dpr fos, que <la f orralcza ví~rão ver.doeu 
'pera [e efquecer deíl:a, q era de -maes Garcia, como capitáo n9u_o, que· 
·obrigação. O · qual aziar foi qúc dq_ lhe fazião_ eíl:a fufpeira maes . firme;· 
Garcia não quiz ir aúcorar ao porto até qu~ AntorJio de Brito., como· 
da fortaleza de.S. loáo, em que eíl:a- quem_ ~m.endia a' na~_ureza dos ho-
ua ,Anr.onio de Brito : & foi tomár més que andauão neíl:as ; vifitações,; 
outro.na propria ilha de Tçrnare,a q fegurou dom Garcia de , [~as fqf-
ébam.ão. TalangaU?e,que be.doas le. peitas , pedindolhe que fai.ffe em 
guóa~ da fortaleza. Vcrdade._h~ éj d\:~ terra·: & afsi o fez indo . jan~ar com 
não_tem recifes tii.o pcrrigo!os, & hc elle .. Mas dom Garci;;i· ou,· porq.u~ . 
pera naos :grandes,_o qi.1e_náo .t.em o afsi, o ~con[elb~rão, ou porq_ue que- . 
da forcalez;i:-& pareceo a ~n~~inio de ria defcçibrir 'COnl effeiro a v~nta
Brito que elle dó Garcia tomaria a- de de Antonio~ de Briw, em aca-:- · 
quelle porto de Talangarpe., por fe _ _ bando de. ·comer~ fobre mefa qpiz-
gurar ó {e~ juncó. ~eró quando C?ll- lhe moíl:~ar as prouifoés que leuaua, . 
· uio os req.uirin1entos d~ dom Ga~- pe~a ~·~~ S~~tregar- ~ ~oqalezaA. : _ ao g~ç 

;,,; ' 3( 
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~ritoriio\ld Brito-lhe fhi a· mão~ ,ai~ , que· o~ no~os. réueráo. ~om o~ Mou ~ 
ze.'i1dó gu~ fo!fe -dpfmir & rÇpoufar, ·_; · ros, f>f o~o paixões. & diuifo~s, que 
~~dcfphis""'eritendb:ião. '1ii'íló. Pa{fa:. ' .teuerao .entre fi ;. le~aremos as meu• 
d~f aquélla ' lJ.ôra' do repóbfb, ·fe!idô dezas:queJe paflar_ao entre eUes. Ba ... 
prefeh't~ oifêitór, akaide foór, & of- .. fia que amb05fe vier~o a·conçcrtar 
ffciaes da:,·fb.rfaleZ-a: diífo Antonio dé per hum cerro modo,até hu-m 'tem~ 

·Brito à·doin Garcia' que:aptefc;hraífe po que ·Antonio de Brito "tpmaua; 
ás ' pro~iÍ'oé.s :q~e· rrazi:: '}.~ quacs',lii.. , pera .aca?àr h.Hm4unco feu,.em ~~e 
da~, dilfe 'Antonio de Brtto que a- que~1a vir agaíalhado :·& fqw ~ JU-

- qhellas pr&uifoes do gouernador,l'e~ co,enfregaria a'fortaleza;com a·qual 
uauâd1 algú~ pontos:, em que não 0 ::"- co!'ldiç~o do.m Garcia fe'Íoi poufar ~ 
priga\ixbl d;e todo ·a éUe 'entregar a fortalez~-, & .e{l:eueráo em grande .a-
fortaleza~, :rs 'tju'ac:s logo apm~rom mizade. '~eHc cépo que a~bos.dh
tllà·s que d{'e co·mtudó a queria eo-: · · uáp concordes, fem aaer bulício de 
iregâi, &'feria _ a feu tenrp0, que era guerra <da pare.e d'elRey de Tidore~ 

· 'tj'uit1'dô v.idfe à monção 9e Ian.dro ~ 'vendo etle J6tos_d0us.Gap'itáes ,cõfor. , 
I ' Pofqrie fiãb' eíta'ua em' razão fendo tnes, & gente frefca q ct~zia dõ G~r- . 

_ 'cHé . capiráo, & não rendo · acabâdo . eia : t~úeráo- arn be>s os cà'p_ttáes noua · 
feu ternpb, que lhe elRey limitauá , q nas j~has dos S~leb~s (por .os mo-

, peta po:der· eíl:ar na fottaleza : de ca- raqores-dellas a!Si frrem chamados) 
. pi~áô qué·éta, & podia '·mandar até auia ouro,q indo l~ _ho1mé _que o fou~ 
, "foá partida/é fazer laft~r1m, pera fet bcífe negoéear,qrefgatarià'boa·quan 

mandadô. Dom' Garcià parqué d~- . tidade. E como eH:as ilhas efl;auão 
li a Ian.d~o áuia oito mefes, refpon- dali até feffenta legu6as,pouco maes 

, ·,'deo que elle não "viera deMalaca,pe- 9ü menos: pareceo b~m a ambos~ · 
ra dtár eÍFrando tanto de tempo, deuiãolá mandar· defcobrir .efta fa-

, -',fenão lôgo fcr entr~gue da fortafeia: ma,~ trazer Antonio de Brito tão 
, & começé>U' de fazei: pr9teíl:os com boa noµá a elRey. E 'pera efta ida'dc-
requiriméhtos ·ao alcaide W1Óf, (ei,- · · geráo,pc;>r fer bqLnem pera iífo,ao al-
tar,& õ~ciaes,qué cõpdífem a pro. '· moxarife da fortaleza, o qual p:utio 
~ifaõ qúe aprefé1itaua:, & lhe ~e~ef- pera lá· em húa fufta çõ algús·pam;1os, 
fel1l en_~regar·ra ~ortal~ia. E porqqe . maes a tentar & defcobrir,quc a ref, 
_elles não 'refponderáo ao feurc.q'ui- 'gatar: & por iífo n-ão leuou outro 
,timcnto .c.onforme o' que elle pedia, __;na_uio, & tambe.m por fazer fua via-
fe tõrnou pera o feu jun_cp : má·s não . -ge;primeiro que Antonio de Brito-fc 

,,. . ·acabou ~ui o negocio, porque ou.· parti ire. Pártido-éffe almoxarife -em 
, '1e de ·parte a parte tàhtás paixões I.unbo com funda1:nenth éj p9dcri:l 

-per hem és que as traziãq, que fica-, rornar em Iulho. ou Agoft,o,a m_aes 
, ráo poíl:os em bandos. E porque . tardar :~~-he.go~ra húa das ilhas, onde 
' n~ífo co.fiu~c lle ·~~nta~ a-gQe.r.ra foi.mui bcri.1 ._recc:bida. · Mas coroo 

/ ~~ 
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virão pa1:ii1.ds & outras càufas pera (aõ com a muda11·Ça 'dos ttmpós hú 
reí.oate do onro : frmindo que dla redemoinho com os ventos & a-' 
cra0

a cau[~ .da fua ida, fezerão[e em guages : naguella traueffa que qu~..:' 
omra volta. Porque como tinhão ferão pafiar, foi a fuíl:a. arrebatada,&· 
por noua que por razão do crauo,ti-- leuada a hum mar mui largo, fe111 
nhamos wmado as ilha_s de Malu- ' faberem onde erão, c:orrendo fem.J 
co,& a guerra que faziam os aos rn~f- pre pera o nafcimento do foi. FinaIJ 
mos naturacts da terra, era por elle: mente perdido o tento da parageni 
tomarão outra derermiiução, & foi onde erão, & correndo a Déos mi'."" 
ver fe podião tomar a fuíl:a,pera não fericordia tom tormenta que os coJ 
vir recado dos noffos. E húa noite mia, por fer mar defabrigado de 
muitos delles ~ierão á fufra,que eíl:a- ilhas, indo fempre a popá, por nã0 
u1 com hum proiz em terra amar- oufarern nem poderem toroar ou-· 
rada ás aruores,por ali fer riio alcan- tro rulnc:> : fegundo fçu parecer, el-: 
tilado, que não fe podia lançar an.. les correrão algúas. trezentas leguoas_.1 

c~ra : & tirando pela amarra, deráo · ·E indo pofl:qs maes na mi[ericordia 
con1 i foíl:~ em feco. No qual tem- de Deos, que n·á confiança de fua. 
po com a pancada que deu e~ ter- · nauegação : pera maes foa confofaõ,, . 
ra, os noífos fentiráo a fua obra, & búa noite lh~ faltou a agulha do le:.. 
a grão preffa remeterão ás armas, & me fóra das fem·eas. E como era de 
artelhariai,& afsios tranarão, que lhe noite, não o poderão remedear, & 
fezeráo folrar a fufl:a, & a tornarão efpcrar.~o até vir a manhaã : có qúe 
pór em nado ,por ainda a mayor par- ficarão confolados, por fe acharem 
te della efl:ar na aguoà. E dali fe fo .. · junto de húa ilha grande tnt.Ü fer:-

. ráo a outra ilha, onde os não con- mofa a fou parecer, em frefcnra de 
{emirão ,& menos em outras tres, ou aruoredo. Concertado feu leme;cu-' 
qu~tro , onde os recepiáo ás frecha- jo defconcerto foi pera 11áo fe per~ · 
das : [em [ômente os confentiren1 derem efcorrendo a cfl:a ilha, na de-
t?ma~ aguoa pera bebe~,como gen- tença que fezeráo em efi1'erar a i:na-:· 
.te que eíl:aua pofra em odio i\oífo, nhaá, forãofe a terra: aos quaes veyo 
te tnerofo de irmos tomar a rerrâ. receber a gente della,moíl:rando em 
Vendo. ó ·éa pitão que !u~dar cde ilha n1uitos íinaes terem tanto prazer, · 
cm ilha, maes era bufcar arroido~ como ef panco em os ver'. E verda.:. 
que ouro: determinou de [e tornar deirameme, fegundo eHes mofrra..,. 
pera Ternate, a· dar razão .do eíl:ado ráo na fegurança de fe chegar a el._ 

, em que aquella gente fe punha con- les, parecia genre que não' tinha re .. 
tra elles: mas parece gue ainda ti- cebido dcandalo nem danno algú·:: 
nha,outro no.uo trabalho pera paf- porque c<:>ln búa íimplicidade fe 
.for,& foi eíle. Como :as agúoas en- chegauão aos n,oífos, que ddl:a foa 
tre aque'~le_ gra.t~~~ ~?mer~ d~ ~~l~~s., ~~pl~~i~~~e ~ fegu.~~n~a > co1tuo~ l 
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· laüm delles â ir em fua companhià a .. mui alta. E porq'ue tinhip granqcs 
.. ver o fenhor da terra. E p>0Ho que a paraos, & os t'loífo~ não lhç~ viá,q o. 
fua língua · não_ fe entendia com _al- vfo do ferro~pergu nta~dolhe çomo 
gús ~[crauos, que lcuauão das ilhas a os faziáo,mofirarão efpinhas de pci. 
Maluco vizinhas: per acenos enten- xes, com que cortaoáo : & taes,q1Je 

.i}eráo delles auer tnuiras çentenas de os nóífos podiáo vfar delles pera a. 
-annos que aliefiauáo. Eráo homés quelle vfo,_ como de ferro. Final-. 
maes brancos que pretos,todos bem mente como vc.yo o -tempo pera 
defpofios afsi ho~és corno molhe-. nauegar, demarcada · a ilha" & pofta 
. res, de rofiro alegre bem afforn brél- tJa carta de marear per Gomez de 
dos,enxutos fem moílra éj padeciá'o Sequeira, que era o feu piloto: ficou · 

"'enfermidades : os homés de barbas con1' o nome. delle. E pnrciráo dJli 
umpridas ao noíio -modo, & oca., a vinte de lal'iciro, dando a enten .. 
bdlo de rodos cou:idio. _ O veH:ido der águella frrnplez genr_e que auiáo 
er;J,o hüas eíl:eiras tecidas mui macias de tornar ; mofhando todos Íenti-
& brandas,q~e Ih~ feruia cC?ino a Í1Ós · rem fua partida. E fazendo foa via .. 
as camifas: & cm cima outras com- gero, chegarão a ,Maluco~ auendo 

1 '.pridas feiras em tranças tnaes gro!Tas oito __ me~~s· que erão panídos. : & a-
fem talhoalgum,fômrnte como hú charao Jª foa fazenda vendida, & 
panno folto: que os cobria ~a cinrá pofia em arrecadação, como Ce:fa~ 
pera baixo. O fenhor da terra quan- aos.defuntos. E afsi acbaráà Anta .. 
dovioonoífohomem,folgoumui. nio de Brito embarcado pera-par-
t.o de o ver : & com eíl:a facilidade tir : com o qual nos qnrnem ir.-

. & m-aniidão delles , todos ouueráo mos perà Malaca, & dahi nos tor-
que aquella ilha e~a de genre,q efia- naremos á Ind~a, a contar o que fe 
tJa em húa fimplicidade racional, & paíTou naquellas partes, Cni quan-

. íem algú~ malicia,receyo,ou caurel~ to nos detiuemos neíl:as as macs · 
ta, como tinhão viíl:o em as ilhas orientaes, que até efi" tempo. def~ 

· claqudle- Oriente, donde .Jhe pare- cobrimos) porque a dl:e fim ÇOll~. 
· eia efiarcm na fimpleza da primeira tamos efl:a. · 
idade. Seu mantimento era húas rai..: 

· zes como inhames, l~gumcs,cocos, 
figos, como os da India. E em qoa-
tto mefes ,que os noffos fe ali dere~ 
uer~o até vir a monção, pera fc tor-
1;1ar a Maluco, mofirandolbe ferro, 
cobre, c:íl:anho, & ouro : fôrnente 

, t1efie mofirarão ter i1oticia,& acena~ . 
lláo com ·a mão auer dle metal có.-
i_tra· o Ponente da ilha em húa feria 
, ' 

CA PITVL O .Yf .. 

f (onw Pero Mafcarenhas 'V~ 
· flos ()J tra6alhos da guerrd q 
faziae!Rey deBintatn a Mrt 
laca: determinou de ir (o6re 
elle : ê5 o q per a iffo ordenou, 
fim daquella 'Ve-t'auer etfeita. 
· · · Parcid() 



Liuro Decimo. Foi. ~s6> ·' 
. -·~~~f Articfo Antonio de Brito fwu nauio ·efcondidos de Pero l\1afca.:1 
. ~~de Maluco,· vcyo t~r á ilha renhas, que o mandára de Malaca 

~~ f~' ~~:. de San.da: & aueüdo pou- áq_ uella .ilha_ Banda. Os quaes omi-
~Ã, _ _...,., ~ a' · ~ l · n: l d h-c..i;.~ • • · cos ias q a 11 e aua, e 1e~ z1a o~ ~n ao mo,rco a hum Diogo 
goo Martim Correa alcaide môr. de ~ago, q_cºII? _elles andaua por capi-
Maluco_,éj quaíi partia logo tras clle tao de hu namo [eu nà cofia de Pê-
cõ grande neceílldade em que ficaua gu roubando nauios de Mouros : &. 
a fortaleza: E, vinlu áquella ilha de . fezerão ali traue{foras q cufl:ou a fa_· · 
B:md,; com efpe.rança de achar nella zenda, cattiu~iro a algús dos n'oífos, 
nauios de Malaca : pera o prouerem como adiáte cótarern_os.E parecédo 
do que elle :ia bufcar. Por9ue como a hú Gafpar V elofo da fua cõpanhia 
Antonio de Brito.fe partia ainda mal q ganl:aua niffoJpor fe tornará graça · 
auindo de dõ Garcia,por terem ma- dó gouernador da India,polo crü1n: 
yores paixões á partida,do que forão do oflidq em q andªJJ~ : o mateu 
á chegada,como contamos: trouxe i mal, jazendo elle no regaço de húa 
no feu Junco tudo o queauia mifkr, · efcraua fua, q o dlaua éatando. Mas 
& algús homés,que cõ elle [e quife- a morte foi maes por p~ixões parti-
rão vir contra võrade de dõ Garcia. colares,q por outro fim: ·pois cõ foa· 
Eco.mo com eíl:a fua partida f~lecia ·morte nãQ l,eíxou de andar no ofli-. 
gente & o.urras cóu(as, de que a fo~- cio''elle & os oütros, q não nomea-; 
takza tinha necefsi,dade,mandou lo- mos por fua honra. E por Pero Maf: 
go dõ Garcia, em fe elle partindo, a carenhas faber parte tldl:as couías_,. 
Martim .. Correa bufcar o neceffario; quifera aoer todos á mão. Nfas Ma-
E foi fua v.iagem tão per'igofa, cõ hú 1nuel Falcão, g defpoi.s moílrou fer 
ten-iporal q pafioo, perdendo toda- homé deíl:a virtuofa companhiá, fc 
las velas: gue fômére cõ o traquete ac.olheo·: de q Pero M~fcarenhas fi-
da proa guaG perdido 

0

chegou :i Ban.. cou muito dcandalizado. Partido 
da. E a eflc tépo rambé chegou rvfa; Martin1 Cofrea pera Maluco, ficou 
nuel Falcão em hú nauio de Malaca . . ·em Banda Antonio de Brito, & co-
có certosjuncos,q 1áo fazer cargj de tno veyo a monção, fe parrio pera· 

. 1naça'& noz: do qual ~1artim Cor- Malaca : onde achou Pero Malcare-
rea ouiie. as mad das coufas,éj 1a bnC. nbas já entregue da fortaleza, que lhe · 

.-car.E maes foife cõ elle a Maluco no entregou Iorge d' ~lboquergue, & 
feu nauio : por lhe elle Martim Cor-_ elle era partido · caminho da India. 
'reafazer requiriméto da par~e de dõ Da viagem do qual a diante fare~os · 
Garcia,que fe foffe com·aquella gétc menção,porq pois dhmos em Ma-
& nauio, por a necefsidaqe etn g fi- laca,conuem d~t razão do gue-Pero 
caua a fortaleza. A qual viagem Ma- Mafcarenbas fe~Jol?re aqudla gllerra 
nuel ·Falcáb fólgou de fazer: porque de Bintam: q tá~ atormentada a ti-

. leua~a !1~s pou~9~ ~e ~~~~~~d9s ~~o n~a,1~.~o (~~ ~e,o~ P,ar~ug~ec~J:r~: ' 



.; rodolos mõrâdores de Malaca,Gé~ ra de Binram,& dai( ~1ãç{fe moudfo 
. tiós,& Mour~s,até os eíl:rangeiros,q até óáô lhe mandar recado: & defrn-

a dia vinl1áo por razáo de cõmcrcio. deífe a entrada & faida de todo 1H-

1·Por [er hú~ cidade onde concorriáo uio, por pequrilo que· foff e. Partido 
codalas coufas do Oriéce,& Ponéte, Aires d' Ac1.a}ha,efteue no lugar que 
a cómurar,trocar,& vender por ou- " lhe foi màndado, mas.fucêedeo cafo 
tras; (corno j& tetnos efctitto nefta que tiáo pode elle fofrer o trabalho 
noífa bííl:otia): & como cõ a guerra daqudle lugar : porque nos me(es 
ddre· Mouro. Rey. de Bínram não · qüe elle ali eíl:cue,he tanta a enfermi-
oufauáo de ir·ª ella,polo danno que dade de febres, que .he pior quepe-
recebiáo. Pero Mafcc1renhas conful ~ fie. E vendo qt1af;lta gente lhe mor-

, tar:ido fobre e fie negocio cõ ~s prin- ria ,p~r húa das v.elas de remo o rnan-
cipaes peífoas de Malaca,~íl'entou q 1 dou dizer a Pero ~1a[carenhas : & 
~onuinba, pera . quietação daqu<;lla que fe auia por bem q,ue ali eíl:euef-
cidade,perfeguir t~nco aguelle Mou~-. fe maes,que o proueílc de gente em 
ro Rey d_e Bintam,aré de todo o de- lugar da falecidà: Ao que Pero Maf-

. {hµir: porq em quanto viueffe,não ,caré:nhas logo prouco~ mandando 
podláo t.er paz. E pofio, c1ue fo~'ª q cm.ró galeão pequeno, capitão Ior~ 
Jorge d.Alboquefque ja fora fobre g"t Mafcarenhas de Santarem com 
dle a'Bintam ,& def pois mandára lá até cincoenta homês de rc:fref co : & 
àõ Garcia Hériqoez feu. cunhado,& féndo elle tahto auante como o e-
M~atim Affonfo de Soufa, pera lhe fireito de Cingâpura, achou Aires , 
tqlherem os maQrimentos : por lhe d' Acunha,~ que a~lia rres dias que e-
fazaem entéder q deílas idas os fetis {hma ali furto fem . poder na negar,. 
àefaíl:res for ão maes culpas dos .capi- por não ter quem lhe mare:iíle o.na .. 
t.ães, q~1e cafos de mâ fortuna : quiz oio com a ge~1te que trazia morta,. 
lcuar eíl:e"n;idmo caminho, mandar ~ enfo m~. E porque a ambos pa-

, lá primeirq. E defpois <]o pofeífem receo bem tornarfe a Malaca, por 
,cm necefsidadedcmamimétos, co- não ir marar maes gente, vie,rãofe. 
1no elle punha a Malaca: então clle o ·,.qoe. Pero Mafcarcnhas muito fcn~ 
i:m pdfoa•ir cercar? cidade onde d- tio, por a perda da muita gente: & 
~ey eíl:aua,& a cGbater,& não lei21:ar ouue por ·qem não iretn lá ndl:a 
c(l;e proce({o de guerra até lhe dàr conjunção da corrupção dos .ares. 
fim. Per~ o qual negocio mandou Ao. qual nós ora ~eixarcmos, por 
Aires d' i'.\cunha filho de Rui cle Mel- dár razão qa viag.em de Iorge d' Al~ 
lo d'Açonha o qo Algarue: comi-fboquerqúe, & do trabalho em gue 
capitão rnórdp mar com hú galeão,, . fe vio junto de Cocbij, & do que 
& out(õs dous nauios de remo, erh o góueróador dom Henri~ 

, que:leuaria aré céto & vinte hornés: · · que fobre· i!fo 
. ~om regi1nento que furgiífc na par.. fez, 

' . ·. - . . - . --
1, 
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vifta ao cabo ComÕrij, & dal1i che~ tAPITVLO yu. 
\ . ... ··~ ~ ~ -· ... __, '- . · garão á paragem da nolfa -fortaleza 

, 'Do que Jorge d1.A/Goquér-que de Coulam .. E o lobo 51ue acharão,, 
w /.', d foráo vintecinco foíl:as de Calecur, 

capit:ao q(fe J oi e Malaca de que era capitão o Arel de Porcá_: 
. pajfou dejpois que de/la partia: o qual pelo efcandalo que recebeq 
t§. o go"!'er-n4dor dom Henri- de dom Henrique, quando com o 
que fohre iffe fez. berço lhe quebrarão a perna em o 

Org~d'Alhoquerque 
l def pois q cntregoa a 
J Pero Mafcarenbas a 

fortaleza de Malaca, 
. partia a quatro dias 

-Oe Settêbro de quinhentos & vinté-
;cinco: & por não ter º?-ºpera [e vir, 
veyo em hum junco pequeno Íeu. E 
por ferem peífoas que a.uia tempo q 
andauáo naquellas partes,&_ tinbão 
tecebido delle Iorge d·'Alboquerque 
iboas obras , & bom trattamento na 
couerfaçie de fua pdfoa: vierãofe cõ 
clle quarenta Porruguefts. De que os 
rrincipaes erão Duarte Coelho~ que , 
aefpois dle cafou no Reyno cõ húa 
fua fobrinha filha de Lopo d'Albo-
querq feu irmão,Amonio de Mello, 
.Rui Lobo,Baíl:iáo Rodriguez I\1aro-
.lim, Francifco B,ocarro, Gomez do 
'Campo, Nicolao de . Sâ, Antonio 
Carualho,Frácifco Fernandez Leme, 
&. outros qa~ noífo Senhor.ordenou 
que vieífem em fua companhia,pera. 
o liurar ( c9mo dizem ) da .boca do 
lobo , onde veyo cair , como vcre-
mos.l?orq pa!fadas as ilhas de Linga, 
'<!mde eíl:eue dez ou doze dias , & a 
ilha dos Almeirões, que eíl:á fór<rda · 
Linga contra a terra firme,dõde par-
tio a dez'lno!lç µç Outubre : fol dar ,- - -· ... _ .. 

lugar Coulete,& defpois por elle dó 
H.enriqu~ o pedir a elRey de Calecut 
(como efcreuemos) , andaua fazen-
do per aquell~ coita todo o mal que 
podia. M-as até então não tinha feite> 
coufa norauel J & (e. Iorge d' Albo-
quctque não viera tão acõpánhado: 
cerro elle 1~ão pod~·ra efcapar, fegú .. 
do q apertou com as fufias. Cá elle 
tomou hum pofioJonde Iorged'Al-
boquerque não podia ir a elle;& da-
li tínha o feu junco por barreira, ga-
fiando nelk quaft a mayor parte'de. 
foa poluora: porque a barciia come-
çou do fol faido ate vefpora., com o 
mar eíl:ar 9uaG morro.Na gu.al bate .. 
ria lhe matarão hum negro fômen .• 
te, q era dellelorge d' Alboquerque: 

. & [e os tiros das foíl:asforáo groffos, 
como cráo meudos, & o junco não 
teuera fuas arrombadas,que agLidJas 
peífoas nobres ordenarão, ellc fora 
metido no fundo. E dtas pe!Toas pe-
r Ó que não podiáo obrar de efpada, 
& lança, com a artelharia & ef pin-
gardas de q [e feruião, fezerão muit.o· 

· danno ao Mouro , cõ morte & feri-
mento de muita gére, como defpois 
fouberáo. pelos da terra. E ao outrQ 
dia veyo dar' com elle Iorge Cabrat 
que 'ia já em focorro feu em búa ga-
le'ot~, ~cinco catares que dó Hen:-

.. - " K k rique 



tique mãdauadeCochij)onde dl:;ua: 
o qual quando chegou, Iorge d Al- _ 
boquerque recebeo com toda honra 
& aafulbado, q elle merecia. E deite 
fei~, & perigo q elle paílol1_, .romou 
dom Henrique hum ~zo) pera fazer 
o que defejaua, ij er~ búa obra ·mui 
in,iporrante ao ferniço d'elRey, por 
fe fazer íem def pefa fo:i, q era cercar 
Cochij: a q~al obra elle já tinha co-
meçada no inuerno per eHe ·moJH, 
Acertnráo Malabares gétios d'e!Rcy 
de Cocbij forrar búas poucas de ef-
pi11gardas, & dous berços de metctl, 
os quacs i:áo vendq aos lv1ouros: & 
ainda q o negocio era de pouca im-
porraocia, lluiz dõ Hcnrigoe fundar 
fobre eHe forto , & fobre outras tra ~ 
udforas afSi dos ger:nio~ c:m a t;]offa · 
Pouoacão como dos Portugqefes na 

, J ~J 

cl'elRey de Cocbij, a caufa de (eu re-
' quirimento. E foi[e bum dia a elRey 

de Cocbij,& lhe contou o êJ .pafLma 
de hú1 pouoaçáo a outra , que por . 
enitar efcandJlos & queixumes, que · 
daqoi procediáo, elle tinha, cuida-
do l1úa coara J ·que lhe parecia mui 
·proueitofa pera elle, & pera elRey 
feu fehhor,& entre elles [e continuar 
aquelfa ·paz que tinbáo: a qual coufa 
muitas vezes fe perturbau;i per gente 
della fimplez, fem Caber o que fazia, 
& ás vezes era maliciofa.E cometiáo 
taes coufas fom ref peito ao danlio q 
fazião & por euirar eH:es males que 
·podiáo acontecer, cuidara que taes 
azõs não fe podiáo melbor tirar, que 
ceréando elle Cochij. Porque fendo 
cercado,nem Porruguefes irião á fua 
pouoa~ão de noite afozer traue.íluras, 

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

-
porq como foíre n~i~e, tnàt:da,ria fe-
char as portas:né dos feus Mafabares 
viriáo á 11oíla pouoaçáo. E tambell.'} 
defejaua elle iíl:o, porq Mou~os . 9ão 
vie.ílem,de Calecut pói: fogo á,s nbf-
fas cafas,, para queimar .muita .._ parte 
da pouoação: c'omo-f~· rnuira·s V-e:zes 
acontecera, & fe dizia que elles.e.fáo 
~utores diífo. Afsi que por euirar tatl. 
·ros azos de danno, ·elle deuia querer 
ir afsin;ir a parte, per onde parecdfe 
proueitofe fazer o muro da cerca:cõ 
o qual ccíinriáo .dl:es trabalho~ ?e 
furtos de gente vil 8? P?bre, & nao 
clárião :no a malic1ol6s· fa;zeré dãno. 
ElRey cõ efi~s & o urras pal'aur.as <de 
dõ Henrique ficou farisfeito,& pare~ 
ceolhe coufa jufl:a fozer{e aqt'lella o-
bra: & bum ~ia foi ter a Cocbij, & 
andou com dom Henrique,afsinan.:.. 
do lugar per onde lhe parecia bé que 
foffe a cert~ feita. Táto q dom Hen,,. 
tique teu e eíl:e aprazimento d' elRey · 
de Cachij :ordenou .ª armada de Ior'."' 
ge Cabral, q focorreo a lorge d'AI...: 
boquerque, que.( como ora ~onta"." 
nios) eíl:eoe em rifco de fer metido 
no.,fundo. E mandou apontar todo·-
los mor3dores de CochiJ gue fo(fem 
a dh armada,os quaes fe for.ão logo 
aggrauar a elle, dizendo que não era 
coufa juíla leixar fuas cafas, rnolhe-
res~ & filhas pera os lafcarijs da ar-
máda ~tentarem nellas) como gente 
oc_iofo. Ao que dom Henrique ref:--
pondeo que elles tinháo razão,mas 
que a geme de armas andaua cõ ellas 
ás cofias auenturados a todolos pe-
rigos, & elles eíl:auáo repoufados 
tr~ttando,, & enriqueçédo: & qu,ãdo 

· · vinhão 



... _Liuro'Becimo, _ FoJ. iS.i 
vinhão inuernar: em lugar de acha~ . - ' . 
rem quem os agaíalhaífe, achauão .. Ç A P 1 T V L O .. V.III. . . 
quem os esfolaua, vcnd~ndolhe as 
coufaspor grandes preços:& q nefi~ 
ida de Calecu~ via os hofnés fc:rido.s 
pobres, & não tfoba que lhe dar pe-
ra fe roanteré:& maes crueza lhe pa-
recia manda los a pelejar, que; a elles 
forros, & ncos, & fora defias defpe-
fas.E po.rque elle que ri~ .mandar cer-' . 
car aquella pouoação, q era em grã-:. 
de proueito ddles , que viífcm qual 
deíl:as qm:riáo, ir na armac}a ou dar 
dinheiro pera [e ella.cercar . E o que_ · 
clle tinha delRey pera eíl:a obra~ daq _ 

Y- 'Do que dõ F1 énrique de Me.-. 
'.-' nefts fez o inuerno. que efteue 

·. em(ochij ,onde e ide~ /!e m'ê-
fageiro de , Melique Alia{ o 

- <Veyo <Vijtt ar : f5 o· r~quiri~ 
mento ·que lbe Lopo Vaz. de 
Sãpayo capitão de (ochij fez., 
ívendo os apparatos daguer-
ra,comque ellequeria, partir, 
deCochij. . _ 

ria á gente de armas em pagamento Orno dom Henrique-te:; 
ele [eus foldos, & cõ iíl:o iriáo contê ue a vontade d'elRey de 
tes, & elRey feria feruido em tudo: Cocbij pera aguella obra 
& elles ·moradores ficarião com o de cercar aq\lelfa cidade . 
fonno rnaes repoµfado 'recolhidos pelo lugar per onde de1narcarão,má . 
dentro de bõs muros, & não poíl:os dou cortar algúas palmeiras, & der-
110 campo fojeitos a todo perigo. ribar cafos, que erão impedime.nto,. 
Praticado-ia negocio em camara, af- & fez os aliceccs á maneira de elegi.• . 
fonrarão os mor.adores de Cochij mento, aré fo ajunrar pedra & cal, 
qne dom He1,1rigue tinha razão no pera poer mãos á obra. A qual não 
qüe ordcnaua : & logo dahi a ~res ouue effeito : & romoufe o dinheiro 
ou quatro dias,. trouxeráo em co-. aos cafados, por os cõprazer, & foc-
meço de lahçament~, que entre fi cedeo defpois da morte delle·dol!tL 
lançarão pera eíla obra, tres mil Henrique : corno fe côtrariaráo .ou-• 
pardaos, & o maes irião dando co- eras, que nâo apontamos, por nã0i 
mofe ella foífe faz,endo.' E com eíl:e mauular os autores diífo-; Al.etn de-· 
dinheiro applicado pera eíle obra,de il:a'obra, que era muito impon:ante 
outro d'elRey pagou a geme de ar- ao feruiço d'elRey,tambem.naqud..i 
mas:cõ que fez os nauios prefi.~s,ca- .. le iouerno ordenou outras coufas:r 
;pitáo_ Iorge Cabral,g acodio ª. I~rge._ todas .a fim _de feu p~opoftto,gue era 
d'Alboquerque (como o~a, vimos). ir fobre a cidade 010, como fe def-. 
,':A ·qual oufadi\l do Arel de Porcá in- . pois foube,(em diílo dar coma a ~l-. 
.. dinou muiro.adom Henriqu.e, por guem. E ainda p9r .maes difSimula-
,fer.feito quaft á viíl:a delle : pois era çáo, mandou arf!_ladas pera diuerfas 
~ao junto de Cochi;.,oüde efiaua. · partes., afsi como Heitor da Silueira · __ ,,___ - --- --- - · ~- · · - - -- Kk z com 
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rr>111 'Terceira $.tcad_a 
tdt'i'\ õ rêg;meíirõ qüe leuaua,que eC. 
peraíl'e feu recado até hum certo té-
po ,como efcreuemos. E defpachou 
Jorge Cabral,como ora diíkmos,& 
fecretamente lhe tnandou que a ou~ 
tro limitado tempo .o foíic-efperar a 
outra parte, def pois gue o elle efpe-
diITe de C~nanor atê onde o ania de 
leuar,& dhua decaminlio. E a d1:es 
capit:áes daua· entender que foa ten-
ç~o era ir fobre Adem: por tirar fnf-
peita de tanto apparato como fazia, 
de mantas,efcad~s,barcaças,poluora 
grande foma, .& outra muita copia 
de munições. E cm Goa mandou fa-
zer húa groíla cadea, pera atraudfar 
o rio de Dio, fem defias toufas dar · 
córa a peffoa :iigú.a, temendo qudê 
vidfe a romper feu frgredo. E maes 
tinha corníigo Cide A'lle menfagei-
ro de Melique Aliaz fenhor de Dio, 
que per feu mandado era vindo a o 
v1firar. Porque como eíl:e Mouro era 
mu~to fagaz, .tanto-que ouuio o fei-
to de Cakcut, ficou aíioml:>rado, & 
todo los Mouros da lndia, vendo a 
defcnfaõ dos noffos que dlauão na-
fortaleza, & o tempo em que naue-
garáo os outros ; q f orá o em feu fo-
corro, & como elle gouerna<lor lhe 
=tcodio, & fua íaida em terra co-r1.tra 
toda a potencia do C,amorij: & te-
merão muito as coufas de dom Hen 
rique ajuntando eíl:a ás paílàdas,goe 
tinha feiro em tão pouco tempo. E 
por d.ta caufa, & quaii em mo.do de 
cfpreitador do que elle fazia, o m~m~ 
dou vifitar elle Melique Aliaz, dan-
dolhe a prol(aça do officio de gouer 
~a~or. tv1ofi~and? q de[eja~a a~cn: 

tar paz com elle , porqlle elR r:y de· 
Cambaya feu fenhor cíl:e detejo ti-
nha por amor d'elRc:y de P J.rtu_gal:. 
& outras palauras fimulad, s das que · 
etle coíl:umaua dizer. E etri final de-
fia amizade,que defejaua ter c5 elle, 
lhe mandou hum prdente de muitas 
peças ricas , de que dotn Henrique 
lhe tomou [ômenre efta:hum a!Ien-
to forrado de m~dre de perla, de qµe 
os Mouros vfaõ pera fe aíkntar , & 
efte affento foi pera mandar a dle 
Reyno a elRey , como mandou. E 
qoãdo lhe engeiton :as outras peças, 
mandou trazer hús poucos de ferros 
de lanças,& amoíl:rando-os a Cide 
Alle, díílclhe: se·ri1e vos trouxeres 
deíl:as peça.s , eu as tornara de· boa 
vontade .Porque das taes fou eu grá-
de amigo, po~ ájudar com c...Ias a0s 
fcruidores & amigos d~dRey metJ. 
fenhor; & cafligat"aquelles, que o· 
nâo forem.E porém em retorno das 
que lhe não aceitou, lhe mãdou dar 
outras:& quanto á refpoíl:a do reca-
do que lhe trazia, o dilatou pera Ca-
nanor, dizendo que eíl:au-a pera ir 
pera lá,& lá o def pacharia.E ííl:o per 
arti6c10, que vdfe elle os. grádes ap-
pararos, maes que pera lbe dar fof~ 
peica·& aífombrar, que dpertar. E 
por outra parte fazia coufas ~ o não 
entendiáo: po;;que no mayor feruor 
ddl;es apparatos de guerra, mandou 
per conídho de medicas pór botões 
de fogo em hú:i perna . E a caufa era 
acodirlbe áqudle lugar hum mao 
humor,que lha inchaua: & impedia 
a ná.o andar tão leíl:es,como elle qu.e -
ria,naL1uelles apercebimétos. E feze-

, · · · ráolbe 
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rãolhe crú os medic.os qüê cô hmn 
par de botões de fogo que trouxdfe 
~qertos J purgaria aqlle roim humor, 

· Cjue lhe ali acedia: & não teria. tanta 
paixão no andar , mas elles obrarão 
o que adiante veremos.Lopo Vaz de 
Sampayo capitão de Cocbij tres ou 
quatro dias ante q~1e dom Henrique 
partiffe> védo táto appararo de guer--
ra> frm faber o fundaméto daqueHas 
coufas, ora fof peitaua em Adem ora 
em Dio : & não podia achar rnaes 
noticia, que a prefonçáo das coufas. · 
E hum dia publicamente quafi em 
modo de requirimento,.lhc diíTe que 
fua fenhoria 1a fóra dal:ndia com a-
quella armada, · & q1:1e dizião fer a 
Adem,& que dahi auia de ir inuernar 
a Ormuz: que lhe deuia lébrar quão 
de[emparada ef\:aua a cofia ~o Ma-
labar, na qual conuinha naquelle té-

.. po andar de comino húa boa arma-
. da. E tarnbem quanto á ida de Or-
. muz, lhe lembraua qúe elRey defen 

dia que os gbuernadores não foíf em 
lá: que lhe fazia eíl:as lembí-áças por 
feruiço d"elRey, & fcr a iffo obriga-
do. Ao que ll?e dom Henrique rcf-
pondeo, gueas lembráças edo mui 
b~as,& ofeu caminho não era mao: 
mas tal, de g clle çf peraua em Deos 

. & elRcy [eu fenhor fertm feruidos: 
& fé o feu- caminho não foíTe tal 
qual elle efperaua,que elRey o caíl:i-

, ·.garia por iffo; ~nto rnaes, q quan 
do elle po~eíTe os pés onde elle !a, 
abi lh.e ficaria o confelho de mui bós 
fidalgos, que comíigo leuaua : com 
parecer & voto dos quaes faria o que 

· foífe fe~ui~o ~: e!Rey: · -· 

C A P I TV L O ·IX. 

f Como o gouernador.do1n Hen~· 
rique partiocom hua armáda 
de dez. afette ruel~s carninho de' 
(arianor. · -· 

· ·u~ Rouido dom Henrique 
. ~ ;(jl · de Menefe;> do que lhe era 
~ t~eceífar~o. pera o. f~nd~-, 
· ·. menta q leuaua de ~r co-1 
bater a tidade Dio, pela maneira q 
efcreuemos, dal1i a quat~o dias que 
Lopo Vaz de Sampayo.lhe.fez eíl:as 
~ernbranças que ora vimos : pareio 
com deza[ette yelas.Porque as rnacs 
que elle ef peraua leu ar pera aqudle · 
feiro, erão as que tinha . enuiado ás 
p,artes que di_ílemos, & algúas das q 
tinha Pero" de Faria que 'clle leix()u 
na coíla,quando fe pareio a i,nuernar 
a Cochij. E comodle queria també· 
fralim panda a coíl:a, i'a.hum poucoi 
de vagar: leaando ante íi_os _bargan-· 
tijs , q lhe foífem defcobrin8o quan· 
tas pontas ·, cotou elos, & àngras a 
terra fazia. E por algús ddJes ~verem 
entrar bús pou~os .de paraós no rio·; 
de Challe,<} era.duas leguoas de Ga-
lecut: mandou fair em terrá a doµi 
Iorge de Menefes com quinhentos · 
homés, o qual dcíl:nü:o,& queimou 
a pouoação,que eH:aua bem. dentro 
do rio, & afsi os paraos .que ac~m1. 
Seguindo maes f ua viagé per o mef-
mo modo, ante de che~ar · a Cana-. .._., . . 
nor Íeis leguoas onde dtá bú rio.da 
pouoa~á0 Maün ,os c_átures q leuauá; 

··· -- -·--· · !<; ~ ~- diante 
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d°iante virãô entrár bús poucos de do dnbáo (abido: todos carrçgado! 
paraos. Eaind-a em ·~opo de rabola- ,-ele efpecearia pera Cambaya, pera q 
ria, fezeráo algús fi.naes aos· noílos q. auiáo ri1if\:er maes gente, que lhe 
Ç$ tinháo em pouco.: & verdadeira- mand'1ae acodir cõ a.lgGa. Ao qual 
1nente Relo queaqueceo,maes farão foc01:ro ell~ mandou logo dom lçr-
demonios que homés .. 'Porque húm ge de Mencfe~ com hum galeão ehl 
dos capitães dos no!Ios catures cha- que andaua,.& m~es hum nauio ci> 
triado Pero Gomez , foife a dom quatroéentos homés: & achou qµc 
Henrique mui inclinado: dizendo, o arnbo~" eíles capitães tinháo vinte 
EJUe os paraos fezeráo. E que lhe pa:- bariganti}s & catures & búa. galeara, 
necia fer aguillo em confianç~ de & os Mouros dizião ferem obra de 
auer dentro-mi> rio maes foma · del- quatro mil entre os dos nauios, & 
les~ que o rio era m~ito qom pera q~ teira q eíl:auáo em fua defenfaó. 
êntrar n<tlle,gue inandaua que fezef- Eíl:es tres capitáes confultado o mo• 
fom . Dom Henrique· auendo por do que teriáo pera pelejar com elles: 
abatimentoiante a viít::i de fua arma_ ordenarão entrar pelo rio acima, em 
da terem aqu~lles M.ouros ou,fadia de os b~rganrijs & nauios de remos,&: 
apparecer, quaoto maes fazerem al- ifl:o erze!fem os pri:mos .. E Pero de 
gazaras: quiz entrar no rio . E não Faria que ficaff e c0 os outros nauios 
confiando a viíl:a da entrada çlelle,fe na boca do rio em guarda: temendo 
náq de li mefmo, ma~dou trazer hú que de fóra per au.ifo dos Mouros, 
ba.cel a bordo:~ quando foi á barra podia vir algúa armada delles,de que , 
do rio, achouiiláo auer remedia pe- podiáo receber muito danno. Vinda: 
ra poder entr·ar) nem menos lhe pa- a mare dante rnanhaá, partiráo os 
rcceo q per elle podjáo ir os paraos dous primos, com a galeota, bargã-
queelle dizia·. Do qual cafo fe indi- tijs & catúres_: & como amare aju-
,nou muito contra o capitão, & en- daua o remo,& a vontade· os.braços,. 
tre paixão & trabalho que leuoú an- ao modo de quem corre parionaual· 
dando fragueiro naquella bufca da por chegar ao premio ·da honra, có · 
foz do rio; quando veyo á tarde cu- grandes gritas comeY1rão ir pelo .rio 
rara fua perna, achou.a mui açanha acima bufcar os imigos. Eíl:es como 
ela,& húas nodoas negras que o me- tinhão fabido .per algús negros da 
f!re teue por mao final, & com ella terra,que [e -lançarão dos nauios de 
curada fe fez á·vela caminho de Ca Pero de Faria a nado, que cíl:auaelle 
nanar.Onde ao tempo.que chegou, tão pobre de gente que não oufa_ua 
lhe veyorecadode dom Iorge Tello de os ir bufcar, & não tinháo ainda 

' & Pero de Faria, que eftauáo fo~re a fabido da chegada de dom Iorge de 
barra do rio de Bacanor, & tinhão Menefes: eHauão mui fóra de ouoiré · . 
'encerrado hum ~rande numero de aqt~dlas grandes gritas. E maes ii:e_ 
paraos,que paíf~ua~ de ~ento/egun: pareceo ardil, que yo11tade de os 1~1 

cometer: 
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cC?rrieter:porque f e o fuf peiraráo,im·-
pedirão a entrada do rio cóm eíl:an-
cias de artel haria na borda delle, co-
mo defpois fez_eráo, guandb Lopo 
Vaz ·de Sampayo os foi bufcar, fe-
g~ndo a diante veremos. Por~ quan-
do acodirão com [eus pataos arma·-: 
dos, & começarão a fentir as ef pin-
gardas·dos noffos ., que os aguilboa-
uáo de morre: auoauão em· {e tornar 
rect>lher a húa pouoaçáo, ou ( por 
melhor dizer)a húa guarida,que pelo 
rio acima tinháo,que era búa ponte 
"}lle o a.traueífaua: de cima da qual [e 
podiáo defender, ainda q o rio fofie 
coalhado de noífos bargantijs. Mas 
primeiro q lá chegaífem,hús aqui Ql]• • 

nos ali, defatentados có temor, 1áo 
-dar em kco: & )tmtaméte algús dos 
noffos faziáo outro tanto, cõ que de 
húa parte & da outra, tudo era fan-
gue &. fogo,por dhrem encalhados. 
Dom Iorge de Menc:fes,como leua~. 

· na pú batel que demandaua pouca 
:aguoa, foi tatuo polo rio acima atê 
anteparar na ponte: & quaíi ª' bote 
·de lança,ef\:eue cõ os Mouros éj dta-
uão nella:. Mas gliando [e vio ío,& q 
ali fazia pouco, & a baixo ficaua dó 
Iorge Tello cõ muitos catures dos 
M_ouros,q o tinbáo cercado·: tornou 
a dle.Os Mouros védo q fe tornaua; 
cobrarão coração,& vieráo tras dlef.. 
na qual volta ouue taqta detença, q 
vazaua já a marê, & onde a cerra fa_ . 
zia h.ú cotando, veyo ali encalhar, 
cõ a mayor parte dos noffos caturcs. 
No qual tempo ret1erão os Moo.ros 
efpaço de ir bufcar certas peças delar-
tdharia que ílíic:ftaráo .na ribanceira 

do -rio, quê ali erâ afcantilado : de q 
-faziã.o muito danno aos noífo.s,ma ... 
tando & ferindo ndlc:s. E pera ma .. 
-yor mal com hú tiro deráo em hum 
noíl<> bargamim, & por o fogo lhe 
·dar onde trazia -a poluora,fez mara .. 
uilbas, não fôtnente ·em arder de to-
do, mas cm ·matar algús homés. E 
outros q andauáo nél aguoa,não ou-
fauáo fair em rerra,temendo o gral1-
de numero dos imigos, q os efpera ... · 
UJO, & acodiáo como eíl:orninhos 
To.bre elles: q os fazião merer de bai-
xo da aguoa , por fogir ás frechas. E 
.muitos Mouros de oufados fe metiáca 
détro Ba 4guoa~& á fotiça de braços,-
os querião affogar de baixo ddla:tá-
ta c;mfadia dá hú pequeno fauor,quã-
do algú defaíl:re acontece, como os 
noífos naguelle tépoali tea'eráo. Dó 
lorge de Menefcrs,quando fe vio de .. 
ccpado fern po~1er ir <1"tras,neun1adi .. 
ante : mand.0u fahar: .na agu_oa vinte 
homés do fot:J batel ,com q ficou~em 
nado.E mrreo[e enrredfes como hjí 
leão açanbado,do g até aH dl:aua pá 
dccendo, & com. bli fak<tão ' & htrm 
berçoJez af atbr os Mouros: curri q 
fo acolherá0 a rerra,,& dat:Tdo nos q 
efrauáo cõ as peças da artelharia,for~ 
füa tomar. Neíl:e tempo acertou dô. 
Iorge de v~r bam· gra-~1'.cl-o corpo do 
geüce,g vinha contra 6nde:d·kdl:al 
ua, entre a· quál vio hum fom.breiro 
de, pê alto qlle. cobria, a· crabtça de· hli 
homé a cauallo : per~ quarL infignia 

- c0nheceo [er peflo-a nobre. O·qurat 
fombreiro be trajo na Indiá vi'ndu 
da região Cbiria : & enhrc o~ Chij~ 
não o pódc trazer feúáo há bomeffi\c 

- Kk 4 fidalgo 



fidalgo: por fer infignià de nobrez~. firáo dlàs infignias de hm1ra: Eco .. 
O g podemos ch:imar pallip de húa mo dõ Iorge de. Menef~s entendeo 
fô mão : ao rcf peito dos qt1e vemos que podia fer algú fenhor o q trazia_ 
leuar quatro bom és, quando recebé aquelle fombreiro :·mandou y>er bú 
.algum grão Réy o.u príncipe, na en- Canarij faber qué era, ?X- trouxelhe . 
trada das cidades & nobres villas de . recado fer hú capitão d' elRey de Nar 
f~u efbdo. A feição & tamanho de- finga gétio, g vinha áquella _terra ar-
:fie redo~1do he ter fette & oito pal- recadar os rendi~nétos della, por fcr 
1nos em díametro, & maes ou me- foa, & q trazia cõíigo vinte milho-
nÔs como cadahú quer, cõ abbas ao mé~. Dom Iorge como foube iíl:o, 
modo de ef peraucL O CJllal he de mandoulhe dizer, porq confentia a.-
,hGas caninha? mui meudas,cubertas quelles ladrões na fua terra, pois cl-
de tafetá ou lenço/egúdo a peffoa tê Rey de Naríinga era amigo d'elRey 
o poder ou dignidade:çõ muitos la- de Portugal, & entre elles auia p:iz. 
uores de ouro & louç,ain has polos ·Ao q refpõdeo, q elle chegaua deça .. 
al parauazes. E tudo eíl:á arma elo fo- minho naquelle infbnte,mas qlogo 
bre .,1Ú piáo,ao modo do e( perauel q , os mádaria caíl:igar per feus capitães: 
diíl'emos: & as canas jogão toda~,fe~ & afsi o fez, fazédo-os logo recolher 
chando & abrindo pera o·encolher cõ tanto im perio,como [e foráo foas 
& eíl:ender. E c~uando querem q fa_ efcrauos.Vendo dá'Iorge a boa dili-
ça aquella grande copa, cõ que faz gencia q elle niffo pos, cõfiado nel-

.fombra: metem naguelle pião búa . lc,falo em terra,& acompanhado de 

. aíl:e de pao mui leue,de cõprimento algús Porruguefes:afsi como eíl:auáC> 
de quinze p::ilmos pouco maes ou o foráo ver,& dar'.agradecimécos do 
menos. E então correm cõ hú noere que fezera. E dl:eueráo hú pouco fa_ 
pelo pao ~cima,& atê de todo fe e- lando,aré que a .marê v,eyo,que fe ef-
fiender guandõ entdl:a no pião : & peairáo delle, tornandofc a ·~mbar.
ali arraueffaõ bú pao na afie q ali rem . car & recolher na armada :-0ndç ª"" 
húJoro,cõ que fecha & não cae pera charáo qu~ lhe faleciáo quaréta ho .. 

1 

baixo.E ba homés éj leuão eíl:e fom- mês, por ferem mortos, & feridos 
. ~reiro de tomar o fol tão deíl:ros, q eráo muitos. E auido· confdho do 
ainda q o fenhor vá trotando no fen que deuiáo fàzer, detetminarão to-
cauallo:não lhe ha de tocar o fol em - dolós tres capitães de fe não mouer 
todo o corpo~ & eíl:es taes bomés daqaelle rio -: & o fazer a faber a dó 
chamão na India boy .E ver na cqrtc Henrique, pera rnandar o qué aufa 
de hú princípe os fenhores q o acõ- por be~ que fezdkm. E foi a cem_,.. 
panbáo cubi::rros,cõ dks íombreiros . po, que não dbba · elle ·em .eíl:ado. 
de pê, aruorados fobre fuas cabeças: pera já entender naquellas coufas: 
dalhe grande mageíl:ade, por t)Uáo por ~aoía da fua enferrn.idade,que o 
[ermo!a c<:>1:1fa· he quanta põpa m~:: tinha pofl:o no extremo: · 

CAP .. 
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CAPITVLO x. 
f e omo o gouernador dõ J-fenri 

que creflendo o mal de foa en-
fermidtf·de ,entrçu na fortale-
za de Cananor, onde primeiro 
que chegaf[e a hora da morte, 
pr ou e o tt lguas coufas. E o que 
fe fez dejpois que faleceo. 

O M Henrique paífado 
· aquelle dia,em que o tra-
balho & paixão, que le-
uou em bufcar a entrada 

do rio que diffemos,cal:lfou açanhar 
a perna que trazia enferma: foi dle 
mal comando tanta poffe,que de(cu-
bertamenre o folergiáo & medico o 
aconfclharão,9 fe paífaffe á fortaleza, 
poréj dtaua em eHado de cura,<] não 
cohuinba eíl:ar no galeão. ~fas elle 
tinha · o efpirito tão acc:f o naqudla 
viagem que fazia, que entrer~ue os 
medicas quinze dias,(em querer tnu 
darfe do galeão á fortaleza : & ain-
da p~deceo ramos marteiros em Glll-

terios de fogo, como (e a car11e em 
que fazião aqudla obra, não foí1'e 
fua, & pafmauão os homés com ver 
a paciencia que tio ha nos marteiros 
que lbe-dauáo. Até q vencido mac:s 
de rogos & amedhções, que de rua 
vontade, contcmto fer leuado á for-
raleia : rendo j~ nHte tempo biia 
chaga tão grJ'ndc como húa pJlrüa 
de mão. E com·o hometi1 entregue 
á obrigaçá.o de frn officio, mses q a 
~ua y9n~~dc>efped~o a ~orge Cab~al, 

que [e .foífe an<.!ar cótr:i aqudia parte 
de Ce1lam,& ilhas de Maldiua: fcm 
o obrigar ir a outra parre, como ti-
nha cõ ~lle aíl'entado, pera a obra q 
elle trazia no feu peito (como a tras 
diffemos.) E afsi mandou dõ Affón .. 
fo de Menefes filho dn códe de Can-' 
tanhcde, com algús nauios dos q ali 
tinha, q (e foffe lançar fobre a barra 
de talecut,& náo fe moúeffe dali até 
o dle mandar:& fakcédo/e leixáífe 
dl:ar até vir outra peífoa,que per feu 
falecimemo gouernaífe. E vendo q 
os feos dias eráo poucos,por lhe não. 
ficar coufo por fazer do fetuiço d' el-
Rc.y : mandou chamar dó Simão de 
Menêfes [eu primo,capitáo da forca:.. 
lezâ, & a Amonio de Miranda d'A-

, zeuedo,& afsi outros fidalgos:& díf-
fclhe que elle (e via em eíl:ado que 
Dão podia acod,ir ás coufas do ferui-
ço d'elRey,que pedia a elle dom Si-
mão,que pera as coufas da terra, elle 
toruaffe o cuicfado de as fazer,& pe-
ra iffo lhe dana todo los feus poderes: 
& as coufas da armada q dhua ali, 
emregaua a d!e Antonio de tv1iran-
da ,com o_mras tàes pala.mas. E quan~ 
to ás coutas da gouernança da Iodia, 
fe n0ffo .Senhor o leua!fe : fariáo o· 
que dRey (eu fenbor mai1daua. E 
porém ·porque a peffoa que o focce-
deria,per ventura náo feria prefente, 
elle· rir1ha feito hú papel, .que app:i .. 
receria por foa morre : em que n~ 

· n1eaua húa peífoa gue tinha qualida-
des, & fidalguia pera poder gouer-
narJqua-sdo o outro não vidk. E el-
le jural1a pela hora em q1.1e cfr,aua, 
que f~zia ~fro por lhe 11arecer qu~ afst 

conumha 
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. éõnüinhâ aófertüÇõ d'elR:ey,& bem, mos na India dTe potlco .temp~ qu~ 
.·paz, & a{foíiego de todos: que lhe viueo.· Muito amigo do [ero.içd d,G:J_ 
pedia por merce polo que deuiã~ á Rey, & dos homés q ~lle via fegui; 
lealdade de fuas fidalguias,que afs1 o , dl:a foa liamreza: & tmha grande·· 
fezeífem. E ef\:e papd ·& nomeação odio a homés reuoltofos,q foi caufa 
não quiz ali moíl:rar,nem denúcíar, d~ algús fidalgos íe efcandalizarem 
por náp dar 1nateria de e[candalo en ddlc:,fendo homem leue, conuerfa-
tre p~ífoas que rinháo ópif!ião qu~ uel, & não inflado nem i~p~riofo. 
podia fer hum daquelles : corpo· fo1 A mayor tacha que teue,fo1 bu pou-
defpois de feu falecimento, fegundo co de[confiado,que lhe deu ~teria 
a ·âiante veremos. O qual falecim é- de algús def goftos com fidalgos .: & 
to foi logo dahia .dous dias,com to~ , porém não que por iffo efta defcon-
~lolos autos feitos. de catholico ba·- fiança o trouxeffe a eftado de fe vin-: 
rão a vintetres de.Feuereiro'doanno o-ar. Iaz o feu corpo na capella de~ 
de quinhentos & v~ntcfeis,em_ i?a:de . Sa~1ti.ago da Igreja de c'ananor)~11de :. 
de trinta annos. FOI dom-Hennque fo1 r~pultadO))UntO do altar mor na 
ele Menefes filho de dom Fernando parte do Euangelho : ao ~ual pode-
de Menefes,de alcunha o Roxo: era mos cr~r que noífo Senhor daria foa 
homem ·de grande & honrada pre- · gloria,pois tantas vezes offereceo fua. 
fença, a quem c01n razáe fe podia vi.da,pugnat~do cõ o.s inhêis & blaf-
chai:nar gentil homem. Era catholi- femadores do feu nome. Foi cafado 
co .muito amigo. da juft:i~a,& traba.. cõ dona Guiomar d' Acunha filha de 
lhaua qué [e fezeffe mui inteiramé- Henrique de Figueiredo, de q ouue 
te pelos minif\:ros della. Limpo e1n · eftes fiJhos,dõ Diogo,dõ Simão,do-_ · 
feu ofEdo, .muito cobiçofo de hon- na Amonia,cj cafou com · dó Anro-
ra, & fem nenhúa cobiça de'fazen- nío filfoo fegúdo do cõde de Abran-
da,pofto que andaua na India, onde · tes,& .dona Catharina, éj ca'fou com , 
ha grande materia de tentações. E· Antonio Dofom. Entre muitas cou-
nelle aáo podera cõ ju.fl:iça for exe- fas q àcótecerão defpois da morte de 

. cutaclo a lei lulia . de pecunijs· repe- dó Henrique, q lhe deráo nome de 
,tundis,de ·q o fenado Romano mui- fer homé amigo da j uíl:iça: foi o te-
to vfaua ~a qual foi coníl:iruida por fiimunho de dous fidalgos (eus imi-
reprímir a cobiça & auaricia dos ma- gos.Dos quaes diremos feus nome~, 
giihados : principalmente quando por lbe pagar cõ a memoria deíl:e 
prefidião nas prouincias a que eráo feiro,quamo maes hõra nilro ganha 
enuiados. Naturalmente era inclina- rão ,q rio éj tin hão feirn cõrra tv1ou-
do á guerra.de Mouro~,& bem afor- ros : a hum cbamauáo Belchior çlc 
·tu nado nella,afsi nas vezes éj [e achou Brito filho de Iorge de Brito cópei ... 
em Afiica nos h.Jgares do Reyno.de ro mór d'elRey de>.m Manuel, & ªº' 

1~e~ ~ ~arro~'?s; c~~o ~ll.? que vi-: ~utro dom. VaíCo de Lima filho .d~ 
Duan~ 
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Duarte d, Acunha. Eíl:e Belchior de fo & brigofo~ âõ qual dõ Henrique 
Brito ao tempo que dom Henrique queria grande bem,por fer muito bó 

. faleceol d.hua prefo e·m Cochij por caualleiro,& principalmente polo q 
feu mandado,por algúas traudforas q fez ei11 Calecut,també o caíl:igou:& 
tinha feifo, de foberbo & de grande elle dó Vafco na propria Igre1a veyo 

· opiniáo,plrecendolhe pouco o eíl:a2 fazer outra tal proteíl:ação. E ainda , 
do da lndia p,era elle : & tudo iíl:o accrdcentou rnaes,por faber éj algús 
procedia de [er caualle_iro, com~ d: homés murmura·uâo ddle: di'lendo 
feito elle o era. E alguas vezes q do q fr ouue!Te bomé q contra dõ Hé-:-
H ·nnrique paílaua junto de húa torre rique diíldJe o córrario do q dle ali 
onde dle eíl:aua prefo,como o fentia dizia,éj [e mataria com elle. E Heit'or 
p~Úfar: a altas vozes dizia injurias a da Silueira rambé defpois ddle fale .. 
dó Henrique, g fe fora outro · maes ciclo, em húa mefa em q comiâ'O có 
apafsionado,elle o mandara cafl:igar elle muitos horr.iés nobres',começou 
·muito bê. Morto dó Henrique, Lo- hum de mâ' línguã de di.zer m~l de-
po Vaz de Sampayo em GochiJ_o· " ~õ~enrique\ : pond~l!1e . port~c~a 
mandou logo folrar, & elle fe f01 a· q nao era pera fe~ cap1tao,porfer tae> 
'Cananor : & a primeira coufa q fez, càualleiro,q1

1
1.e ferrwre, g~eri,a'f~_f dos 

foi irfe á Igreja on8e:a0 Henriqu~ ja- primeiros"E Heitor' ~a ?i,l~dra; por 
zia & feita fua ,o.r.açao a Deos,foife á efte bom é fêr afainadoHe"· roim lin- · 
rua' fe pultma.E aífé~aclo ein giolbos, gu a ,r~fpondeo~~A mayor racha, que 
& dittas algúas orações por [aa alma ·eu foube de dó Hérique,foi não de ... 
có muitas ·lagrymas : no cruzeirp da . fierrar quanras más lmguas bana In 
capella começa em alrn voz fazer ' dia: & de lbe auorrecer ouuir mal, 
hú fermão das virtudes de dó Henri- aleuãroufe da mefa. Em aufencia do 
que, t~o ordenadaméte, éj. hú Theo- qual diífe hum dos que ali com ião: 
loao eíl:u clando pera prêgar fuas hó- ~m quer q differ mal de dõ Hen~ 
ra~o iúo fezera melhor: em tanço q rique,eu me marareicõ clle: ~ cotn 
pos quaíi toda a·gente em lagrymas. iíl:o ficou a· mefa quieta, & o outro 
E mdo era louualo de juíl:o,& ama- julgado por quem era, folto na li~ :-: 
dor da juftiça,& q quanto o q tinha gua, & atado nas mãos. ·E.que fobia 
feito na fua prifaõ,fora como de ho- bu[car boas abrigadas, quando auia 
mé [em adio ou paixáo:fômente co~ ·tormenta de pelejar cõ os imigos:& ' 
bomé zelador da jufiiça,& que fora o nome do qual calamos,por fua hó 
pouco o q fez~ra pera o q dle tinha ra & pob noffa,cuja n<itureza he ne-
merecido. ~íi per o me( mo mo- fia noíia bifloria não publicar defei-
do)por dõ Vafco de Lima fer trauef: tos de partes,q não faié·a bem ddla. 
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