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TABOADA
DOS

capítulos da iíi. parte.

c AP. I. S-{a. Altezafaz huma ley , e orâenação
,
per que

di^fcnde com graues -penas
^
qm nenhuma pejYna ande onmu'

la , nem macho ^ nem faca. de Inglaterra , nem de Irlanda
,

í/Y 7/ cm befa caualar Jenao de certa marca ^ de que fe exce-

tuão algumas pejjoas
y
que a mcfvna ley declara-, pig. i.

CAP. II. Chegão ha Índiafncn nãos do reyno , de qut he ca-

.pitão rãór Martim Ajonjo defoufi. Dom Pedro de cafleí-

branco , e Fero vás veador da fazenda chcgão a Goa. El
Key manda vir ofecrctario Simão ferreyra a ejie reyno

,

e o que jobre ijjo pa/fa o governador
',

chegalhe embaixa-
dor do Badur

,
que lhe dá a ilha de Baçaini^ manda lá a if-

fo Martim Afonjo^ e o que elle nijfofaz , e dejpois até fe

tornar a inuernar a Chaul : pag. 4.

CAP. III. O Badur perfeguido dos Mogores manda joltar

Diogo de mizquita , e os Portuguefes que eftão catiuos na

Jerra de Champanel ^ e o manda com cartas ao governador

pidirlhefocorro. Dajfe conta do que pajja o Badur atéfe
recolher a Dio , e do que paJJa Diogo de r.uzquita até che-

gar a Martim Ajo?iJo defoufa
,
que ejid em Chaul: pag. 10.

CAP. IV. O gouernador manda Simão ferreira a Dio cora

recado ao Badur \ Martim Afonjo xay também de Chaul
a D\o , onde topandojje com Simão ferreyra vão cada hum
porJífaliar ao Badur, o qual dá lugar a Martim A^jonjo ,

era quefaça fortaleza; elle a \ordena logo , e ynanda hum
judeu a elle reyno com a nçua difjo a el Rey : pag. 14.

,F^rteUL * CAP.

95378
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CAP. V. O gouernador chega a Dio, ve/Te co Badur , ct>;icer'

tão antre Ji pazes com as condições que aquije referem.

DaJJe grande prefja ã obra ; chega recado ao gouernador
de jer chegadas nãos do reyno. A Rainha nojfa fcnhora
pare o ifante dom Dinis: pag. 19.

CAP. VI. DomEfteuão da gama capitão de Malaca ray
com armada contra o Rcy dáUgentana^ tem com elie huma.
braua peleja^e o fucejjo delia. Manda Anrique mendes de
Vãjconcellos em hum naaio a Patane em bufea de Fravcijco

de barros de payua
,
pelejão ambos com huma armada de:

Jaós cojjayros, e o quejucede ; pag. 25.

CAP. VII. Bum gentio Je vem a Maluco a jazer Chriflão

com toda huma cidade de que tem o gouerno , e o quefobre
AJ]o fa'Z>Triftão de taide capitão da fortaleza: chega a
ella hum calaluz:, com mercadores Celebes e maytas mer-

cadorias ,
que fao roubados pollos Portuguefes. O capitão

prende o Rey Tarija com fua may e os regedores ^ o modo
com que ofaz^ e a rezao porque ^ e faz outro Rey de Ter-

nate, jaz guerra ao Rcy de Bachão nojjo amigoy e o em que

para: pag. 33.

CAP. VI 11. Chegao ha índia [ete nãos do reyno, "Dajfe conta.

^ do eftado do Acedccão , o qual dá ao gouernador as terras

e rendas de Saljete e de Bardeus , e a rezao porque. Dom
João pereyra capitão de Goa com licença do mejmo Acedt'

cãojaz hum cajiello no rio de Saljete: pag. 38.

CAP. IX. O Acedecão ajunta gente e entra polias terras do

nouo Idaleão , o qual ajunta hum grande exercito para o ir

bujcar \ manda dizer ao capitão de Goa
,
que desfaça o ca-

Jiello , e porque o nao faz logo mar.du hum capitãojeu a en-

trar polias terras de Saljete e Barden.s. Dom João fae a
elle per duas vezeSy e o oue lhefucede cm ambas: pag. 43.

CAP. X. O gouernador dá ordem a Diogo rebello que em
Ben-



da Terceira Parte 1 1

1

Bengala não faça fazenda , nem a deixefazer a outrem

nos principais portos do reyno ^fem lhe darem Martim
Afonfo de melojufarte, e os outros Portuguefes que lá ejiao

catiuos , e o que fobre ifjofe pajja com el Rey , e Martim
Afo7jfo cos Portuguefes : pag. 49.

CAP. XI. O gouernador a requerimento do Badur fe vay

ver com elle
,
que lhe entrega a cidade de Dio

, Jua may ,

as fuás molheres^ e ofeu tiz-ouro pura lho guardar até que

tovne. Pedelhe Martim Afonh de fouja com alguns ho-

mens para 9 acompanharem^ elle lho concede: pag. 51.

CAp. XII. O Badur dd numa villa em que eftd huma compa-

nhia de Mogorts, ^^^yj]'<^ dahy a outra eyn bufca doutros , c

feyn auer vijla delies je recolhe a Dio. O gouernador tem
nouas que vão Mogores a Baçaim. , manda auifar Garcia,

àe fd^ quefefaz prefies para je defender '. pag. 5 4.

CAP. XIII. Diogo botelho ordena huma fufa para vir da
Índia a efle reyno trazer a noua a el Rey da fortaleza ,

• que Je fizera em Dio ; dajje conta do modo com que faz â

fufta , e com que parte da Índia. ísimao ferreira também
parte de Dio com a mefma noua : pag. 58.

CAP. XIV. Diogo botelho he faheado dosJeus efcrauos, chi'

ga a Lisboa primeiro que Simãoferreyra y e o que ambos
jpajjdo com el Rey : pag. 62.

CAP. XV. O IfaJtte dom Luisfe partefecretamente da corte

para fe achar co Emperador Cario quinto feu cunhado na
conquijia de Tunes, efe embarca com elle. Daffe breuemen*
te conta da rezão que moueo o Emperador a tomar efia em-
preja, e o facefio delia : pag. 6ó.

CAP. XVI. O Badur vai fo-orrer a cidade de Baroche com
poucos Portuguefes , manda ptdir Jocorro ao gouernador, e

por lhe não dar todo o que pede Je torna a Dio queixofo,
* 2 O gouer»
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O gouernaãor lhe àimatr fntcoenta efpingarãeyros para

viandar a Manoel de macedo
,
que com gente nofja ficara,

em Baroche. Os Mogores vao [obre ella., de quefoge a gerite

toda , e Manoel de macedo por mandado dei Reyjè recolhe

a Dío, O 9 0ueriy.idor manda Vafco pires de fampayo com

armada fobre huma fortaleza do Baâur
,
que os Mogores

lhe tem tomada^ e o que lhe jucede\pede a elliej g baluarte

do rio , e lho concede : pag. y^,

CAP. XVÍÍ. O Eadur manda di-zer ao gouernaãor que ta-

pe certas bomhardeyras na fortaleza , e lhes tire a arti'

Ihária , e o que fobre iffo pajja ant-e ambos. O gouernador

froue a fortaleza de ojjiciaií e de tudo o 7irceffario , e fe

'vay a Baçaim onde começa a jazer huma fortaleza , eje

parte para Goa : pag, 82.

CAP.. XVIII. O Idalcão manda outra vezo capitão Solei-

maga com gente entrar polias terras de Goa \ dom joao

pereira fae a elle , e o que lhe Jucede : pag. 87.

CAP. XIX. O Jcedecão ?7ianda pidir aagouernador que lhe

largue o cajiello de Racho l e a^ terras de Goa , e defpots

de aver Jobre ifjo alguns recados ,0 Jlcsdecao manda gen-

te entrar polias terras , a que fae dom foão , e o Jucejfb

que tem. O gouernador manda fafias e catares correr os

rios, e após iffo r.ianda António da Silueyra com gente
^

e o que lhe fucede.OAcedt-cão torna a apertar co gouerna-

dorfobre lhe largar o caftelo e as terras.^ a que ma:da gen^

te de TíGUo^ e o queJobre ijfopaffa antre ambas : pag. 90.

CAP. XX. O Rey deCangranor ojfcrece âo veador ia fa*

zenda fortaleza na lua terra , e a caufa porque. O Çamo-

rim dctrimina paffar ha ilha de Repeíim a fe coroar ,

el Rey de Cochimfe poeni em ordem de lhe defender a paf-

. Jãgan co faiior dos nofjos, e o quefobre ifo pajfa : pag. 97.

CAP. XXI. O Çamorim comete a pajfagem ha ilha de Re-
jpelim
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felhn^ os nojos lha ãejfendem. Ogoiíernador maijàa Fernão

eanes jouto mayor capitão de Cananor em locorro a el liey

de Cochjmy e o que pajja co veador da fazenda : pag. i o i

.

CAP. XXTI. O Acedecão manda gente de nom entrar polias

terras de Goa, O gouernador manda lá António daJiluey-

ra, tem cos inimigos huma braua peleja^ e o que lhe fucede ,

jaz hunia tranqueira em huma tanadaria ^ efe recolhe a
Qaa : pag, loó..

GAP. XXIII. O que o Rey Tarija de Ternate, e os que vierao

pi^efos com elle deMaluco paffaÕ co gouernador em Goa. O
gouernador manda António galuao por capitão a Maluco\
manda Martini defoufafocorrer a guerra de Cochim ,€ o

que de caminhofaz em Culimute : pag. i lO.

CAP. XXIV. El Rey de Cochim fe retira a enterrar fua

may , que 7norre nefla conjunção \ dajfe conta do modo com
que je enterrão as Rainhas daquelle reyno \ tntrctan-^

to cejfa a guerra antre elle e o Camarim , e a caufa por-»

que. Acabado o enterramento el Rey de Cochird torna

ao campo : pag. 113.

CAP. XXV. Martim Afonfo de foufa chega ao rio de Cran^
ganor , trata co Camorim que cefje da guerra que jaz a el

Rey de Cochim , e o quefobre iffo paffa \ o Camorim fe reco-

lhe a Calecut com todajua gentey e Martim Ajon/oje tor^.

na : pag. 1 17.

CAP. XXVI. O Xarije vem pôr cerco ha villa do cabo de

Aguer , os nofjos a defendem valerojamente , 77ias emfini

dejpois de muytos ajfaltos a toma por hum dejajire que
acontece aos noffos : pag. 119.

CAP. XXVII. Dom Efeuão da Gama capitão de Malaca
vayfazer guerra ao Rey de Ugentana^ tem com elle huma
braua peleja^ e ofuceff^o delia-. El Rey lhe comete pazes , e

'
^^

lhas concedej e o modo porque fe ajfentão : p a g. 1 25 . CAP.
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CAP. "XXVIII. Alguns Reys das ilhas vizinhas ha de Ter-

nate e o Rey delia fe conjumo contra a no(fa fortaleza , c

dão a morte a alguns Fortuguefes. Os lernatesfe defco^

brem por aleuantados^ e tolhem os mantimentos aos 'nojJoSy

e o que faz o capitão Irijíão de taide para qs bufear'.

pag. 129.

CAP. XXIX. O Rey Cachil Dayalo pede focorro a outros

Reys contra os nofjos\ o Rey de Geilolo com feu favor tO"

ma poffe de todo feu reyno : dajfe conta de hum ejiranho

cafo que paj]'a na cidade de Moya co coregedor delia
^
que ht

Criftão. Trijlão de taidefaltea hum lugar perto da for-
taleza 5 chegalhe focorro de Malaca , e o que com iJ]o or-

dena: pag. '134.

CAP. XXX. Francijco de foufa comete huma pouoação de

inimigos que ejld naferra , e o que lhejucede. Saem de Ta-
langane clous paraos nojjos contra algumas caraceras dos

inimigos j e ofuceffo que tem. Trifão de taide fae da for^

taleza com armada^ topa com huma dos inimigos, efe re^

colhefugindo. De Banda lhe vem. Jocorro de gente e manti'

mentos j os mouros trabalhão por queimar a nao de Vran-

cifCO defoufa em Talangane , o capitão trabalha porfazer
pazes cos mouros: pag. 138.

CAP XXXI. Trifião de taide manda fazer guerra haspo-

voações vizinhas em que fefazem grandes crueldades , c

aondefe traz algum mantimento \ elle vay em pejfoa e to-

ma a cidade de Talouco. Dajfe conta de algumas coufas

varias que jucedem da parte dos mouros e da fortale»

za-.pag. 143.

CAP. XXXII. O Acedecão manda outra vez hum capitãê

cum gente contra as terras de Goa , dom foJo pereyra ca-

pita) da cidad-fae aelle , e o que ihe jucede. Cherão ha

índia cinco nãos d') reyno ; chega recado ao gouernador do

capitão de Dio : pag. 147.
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CAP. XXXIII. Em Diojucedeni algumas brigai antre os

inouros e os Porruguejes^ em quefao mortos alguns dos nof-

fos, e o que o capitão fobre iffofaz. OBadur por confelho de

Cogeçajar toma amizade Jhigida co capitão e cos PortU'

guejes , a quefaz, muitas mercês efanores , e o me[mo faz
Cogeçajar ; el Rey manda embaixador ao turco pidirlhefo'

corro-, pag. 151.

CAP. XXXIV. Cogeçajar por je acreditar co capitão Ma-
noel de foufa lhe defcohre algumas coufas do Badur de

pouca importância. O Badur manda pidir [ocorro a todos

os Reys e [enhores da cofia da índia contra os noffos , e a
repojia que terá delles. Vayfe huma noyte d naffa jortaleza.

toynado do vinho , e o que pajja 7iella : pag. 157,

CAP. XXXV. O Acedecão vay empejjoa contra as terras
de Goa. O gouernador manda lá dom Gançalo Coutinho ca"
pitão da cidade^ e o que lhe fucede. Pero de faria por rnan^

dado do gouernador com hum ardil fecreto derruba o ca^

Jlello de Kachol; o Acedecãojaz tre^oas co gouernador^ elle

Je faz prejies para ir a Dio ; manda priiiieiro recado ao
Badur por Manoel de macedo : p^i g. 161.

CAP, XXXVI. O Çamorim comete outra vez paffar ha
ilha de Kepelim polias terras do Mangate caimal ^ e o que
os nojfos fobre ijjo pafjão co mefmo Mangate ; a gente do

(Çamorim tem alguns recontros leues co a deiRey de Cochim^
até que aly chegaÔ as nãos da carga que haÕ de ir para o

reyno.DajJe conta do modo de pelejar dos Nayres: pag. 167.

CAP. XXXVII. Martim Afonfo -vaifobre a ilha de Repe~
liníy e o que ahyfaz : pag. 172.

CAP. XXXVIII. O Çamorimfe torna do caminho que leua

para Calecut a fazer guerra a cl Rey de Cranganor , e a
rczão porque. Martim Afonjo Ibe fac ao cnco-ãtro^ tc?n com
elle huma braua peleja ^e o (ucef/o delia, JaeJJ^e a andar na

cojia
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cofia com a fua armada ,- peleja com paraos de Cunhale

marcar ^e o que Ihefucede: pag. 176.

CAP. XXXIX. O Acedecão manda auifar ao gouernadorda,

traição
,
qiie o Badur lhe ordena

,
por termos e[euros

, que

elle não entende , e de[pois lha de[cobre claramente . O go~

uernador parte para Dia, e manda cbardar com muita prej-

Ja Martini Áfonfo defoufa ^ eoueador da fazenda. As
nãos da carga partempara o reyno : pag. 181.

CAP. XXX X. O governador chega ao pH}rto deDio;clRty
o manda vijitar ao mar com bum modo de prejente def-

acujlumadoy após ijfo o vay vijítar em pejjoa ao galeão^ e

o que pajfa dejpois de jair delie indo caminhando para
ã cidade; pag. 185.

CAP. XXXXI. DaJJe a morte a foitão Badur com dano dos

jwjjos, A cidadefe começa a defpejar da gente, O gouerna'^.

dor manda Id Cogeçafar
,
que a põem empaz, efaz tornar

ã gente-, pag. 190.

CAP. XXXXII. O gouernadsr manda por em recadação

todo o dijiheiro quefe acha nas cafas delRey e dejua may ,

e todas as mais coufas que ha na cidade , e a armada do

mar, Dafje conta de hum mouro de monjlrnofa e defacujlu'

inada idade. Martim Ajonjo de foufa chega a Dio co vea-

dor da fazenda y e o que paffa co gouernador ; elle manda
humjudeu com cartas a elRey por terra^ efujlas ao efrrey-

to a efperar os rumes. Mirizao hamed cofauor do gover^

nador fefaz Rey de Cambaya , e o que os fenbores do rey-

no [obre iffojazem. O gouernador prove afortaleza de ca-

pitão e das coufas necej]árias , eJe uay inuernar aGoa. A
Rainha noffa fenhora pare o princepe do/ji João: pag. 195'.

CAP. XXXXIII. António galuão chega a Maluco para ca-

pitão da fortaleza y ordena nelia algumas ccufas jiecefja-

rias y manda cometer paz aos Reys das ilhas
,
que então

eftão
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ejfão juntos em Tidors , e não lha aceitando of tiay comc'

ter com gente de guerra \ toma bum mouro num recon-

tro
,
que lhe dá conta do ejiado da terra , e da detriniinaçãê

dosLieys: pag. 201.

CAP. XXXXIV. O Capitão toma afortaleza em que e/lão

os Reys,e após ella toma a cidade \ os mouros ordenao hum
ardil para tomarem o capitão \ elle dá numas aldeãs em que

os mouros ejião recolhidos, e o que Ibejucede: pag. 205.

CAP- XXXXV. Os Reys todos cinco ajuntaofuas amiadas
e feus campos por terra para irem pelejar cos nojjos, O
capitão os comete primeiro. Os três Reys delles fe recolhem

a fuds terras \ o de lidore jaz paz co capitão, Triftaõ

de taidc fe dcjauem com elle , e a rezao porque ; os da fuA
parcialidade com elle juntamente je amotinão contra o ca*

pitão ^ e o que nifjo pajja : pag. 210.

CAP. XXXXVI. O gouernador manda a Bengala tratar

do rejgate de Martim Ajoujo de Mello , e dos outros Por-

tuguejes. O Lurcão to'he os mantimentos a Dio , o capitão

António da filusyra lhe manda [obre ifjo hum recado , e o

que dahy fucede. Do reyno vão ejle anno cinco nãos ha ín-

dia ; Martim de freitas^ capitão de buma delias , he tnor-

to cm Damão com muytos Portuguejes» O gouernador e

parte de Goa e vay ter a Dio : pag. 2 1 7.

CAP. XXXXVIÍ. O Çamorim faz buma grojfa armada
contra os no]]os , a que Martim Afonjo dejoula fae com ou*

tra, O general dos mouros ufa de hum engano com que

fae em Jaluo do rio de Panane Jem encontrar Martim
Afonfo ; toma alguns nauios de Portuguejcs , e fe apofen-

ta CO n jua armada na enjeada da Beadala, Francifco de

jiqueira fae de Cochim em humafufta ^ e toma hum catur

dos inimigos', pag. 221, •

CAP. XXXXVIII. Martim Ajonfo je torna a Cochim Çevt

Parte llL ** ver
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ver os hiinúgos , aonde torna outras duas vezes a hufcallos^

€ da àerradeyra tem com elles huma Lraíui peleja ^ evfu-

ccjfo delia ; vaifc daly ler com el Rcy de Ceilão , e reco-

lhendo!e para Cochim deixa no cabo de Comorim arma-

cia
,
que guarde os Crifiãos daquelia cojla dos iiífultos dos

mouros
\
psg. 228.

CAP. XXXX IX. Martini Âfonfo peleja com três armadas
dos iiíir/iigos , e o que lhe furede-, corre todos os rios até Ba-

ticala , eje recolhe a Cochim: pag, 235'.

CAP. L. O gmernador chega a Dio ; trata de fazer fúzes
CO Lurcão capitão da cidade ; order^a jiaforíalsza o que

lhe parece neceffario para fua dcfenfao, Chegalhe aly de

Ormuz hum genoues mandado pollo capitão dom Pedro de
* cafiel branco ,

que lhe dd nouas da vinda dos Rumes ,
e o

que nijjofaz. Manda vir ha índia o me/mo capitão de Or-

muz dom Pedro por culpas que tem delle , e o que fobre

^JJop^yJa: pag. 239.

CAP. LI. El Rey de Xacr manda pidir paz ao gouernador ,

que lha concede \ e prouendo bem a fortaleza je vay in-

uernar a Goa, Cogeçafarje parte fecretamente de Dio \ a

cidade Je começa a de[pejar ; chegaÕ ao capitão twuas cer^

tas da vinda dos Rumes : pag. 244.

CAP. Lll. Cogeçafar faltea com gente de guerra o balluarte

da vilia dos Rumes.O capitão pÕe guarda nos paços jraços

do rio. Cogeçafar com Lurcão general daquella crnpreja je

vem pôr [abre efies paços. O capitão manda recolher os que

ejião nelles para a cidade
^
que ofazem com mão fucefjo ;

larga também a cidade^ efe recolhe ha fortaleza', pag. 248.

CrAP. LI II. Os inimigos fe alcjão dentro na cidade ; o capi-

tão reparte nafortaleza algumas ejfanciãs ; Lopo de foufa

tem hum recontro cos mouros , e o que lhe fucede ; Çonça lio

falcão toma hum mouro que dd iioua^s ao capitão da vinda

íhs
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• <7t7.r Rumes ; elle manda humajujla ajaber a certeza deU

la ,
que tornando logo com recado de os ter z-ifo a manda

com cartas ao gouernador : a armada das Turcos chega a
Dio ; dajTe conta do que o [eu general jaz era /-zabihe e

Adem ^ e da copia dosjeus navios \ Aniojiio de jouto mayor

feleja com hum delles \ vejjc hum prodígio d noite que a ar-

mada chega', pag. 253.

CAP. LIV. O capitão António âafilveyra préue todas as

ejlancias de capitães e gente, lluma companhia de Janiçã"
i'os vay cometer a fortaleza^ c o que lhejucede, A ainnada.

dos Turcos je recolhe a Madrajabat , e começa a dejem-

barcar artilharia gro/Ja para as batarias. Os inimigos

ordenão hum ardil contra o baluarte da vilia dos Rumes ,

e o fucefo delle : pag. 25" 8.

CAP. LV. Os Dachens cometem por duas vezes aforta^le^

za de Malaca , e o que lhe Jucede em ambas: pag. 261.,

CAP. LVT. O que pafja nafortaleza de Maluco com a gen-

te da terra [obre o fazerem Rey.O capitão António gaíuão
tem nouas de duas 77aos de Cajte.hanos , e o que nijjo jaz ;

vianda huma armada ao Morro , chega a Maluco jQrfe
r.iazcarenhas com huma prouizão dei Rei, que he malrecC'
hida da gente, e o que jobre ijTo pajfã \ eynbarcajje muyta
gente.dafortaleza para a India^ e ofim que tem: pag. 263.

CAP. LVII. Chega ha Índia o vifoRey dom Garcia de no-

ronha com Inmia poderoja armada-, manda hum catur d
fortaleza de Dio com recado dajua vinda , e apés elle coa-

tro catures de jocorro \jaz prcjies huma armada para ir

a Dio, e o que para ifjo ordena. O Accdccao lhe muinda car^

tas cora hum bom prejente j o Çamorim lhe pede pazes , e o

que lhe reíponde. O gouernador Nuno da cunha parte para,

o reyno , e morre no camifiho; pag. 268.

CAP. LVllL As galés dos Turcosjaem do rio de Maàrafa-
** 2 bat
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hâty efbomhardeão o baluarte da barra ^ arrebentao a^gun.^

tiros }7cf]os com alg:^um dano nojTo ; contai]e hum ca(o de

hum mancebo qucjoy letiado ajua may ferido. Os Tí/7'cos

batem o baluarte da vilia dos Rumes , da clhe o ajfalto , è

o que fucede ; pag. 274.

CAP. LIX. António faleyro vem do baluarte da viIh dos

liumes pidir ao capitão da parte de Francijco pacheco e

da fup, gente licença para fe entregarem aos Turcos com
algum bom concerto , e concedida a licença fe torna \ o ba.'

luarte fe entrega^ onde algunsJoldados nojjcsjazem hum
jamofojeito. Ofakyro torna com outra carta de Francij^co

pacheco para o capitão , e a repojla que leua \ pag. 277.

CAP. LX. Dal]'e conta da cantidade e cálidade da artilha-

ria
,
que os Turcos ajjentao -para a bataria ; elles újfaltão

o baluarte de Ga/par de jouja ; (obrcuem na fortalez-a hu-

ma injirmidade geral
^
que trata muito mal a gente. As

wolheres ajudao a trabalhar tios repayros y em que huma Je
finala antre as outras \ pag. 282.

CAP, LXI. O capitão ynanda fazer nouas defenfas no balu-

arte dos combates» Os Turcos milherãÕ Juas ejiancias até

ã boca da nojfa caua , e o modo com que o fazem \ dão ou-

tro affalto a efte baluarte de Ga/par dejoufa ; contâjje huyn

cajo particular de hum esforçad,o mancebo. Lopo de lou-

Ja Coutinho por mandado do capitão dece há caua pelejar

cos inimigos: pag. 28o.

CAP. LXIL Os iniynigos derrubão as cafas do capitão ^e

ejiancia de Lopo de jouja ; batem o baluarte do mar ; co-

meção ajazer huma mina ao mejmo baluarte % A72touio da
filueyra manda Gafpar dejouja capitão delle com gente

a dar nos inimigos , e outros que entre tanto vão reconhe-

cer a mina. Gafpar de joufa recolheiidofe he íuorto pollos

Turcos \ o capitão ordena huma co7itra mina , e dd a capi'

tania do baluarte do mar a Rodj-igo deproenca: pag. 2 90.

CAP.
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CAP. LXÍII. Os mjfos inueraão hum muo ardil, cem queje

àejtndrni algum tempo. Os ifiWiigos dão hum cturado ccni'

bate ao baluarte do mar ^ chegão coatro catures de [ocorro

ha fortaleza ; tcmaoje dous turcos ^e o que dizem que paf-

Ja antre os j£us : pag. 294.

CAP. LXIV. Os ifiimigos cometem o baharte dos comba-

tes ; contaffe hunicajo de hum esforçado mancebo \ trã"

tão os inimigos de enganar os nofjos para os tomarem def-

cuidados ; dão hum braijilJimo ajjalto ao baluarte dos com-

bates: pag. 297.

CAP. LXV. A fegunda e terceyra batalha dos inimigos

rcnouão o ajfalto , e o queque Ihefucede ; contaõjje dous ca-

Jos particulares de dousfoldados\ pag. 302,

CAP. LXVI. Os Turcos recolhem dajua artilharia toda a
que podem ^ e je partem-., deixão na terra a muytos dosjcus
feridos ; Cogeçafar pojh jogo ha cidade Je recolhe cora jua
gente, António da xeyga Jae duas vezesjora com gente, c

• o que lhe fucede. Chega António da Jilua de rnenefes eom
armada cie/ocorro a Madrajabat , de que duas vellas che-

gão hãjortaleza. Ojjaxã em Zcbihe manda cortar as ca'

becas a muytos Partuguefes: pag. 306.

CAP. LXVII. O vífa Rey fazfair para a barra toda a ar^
inada , com que vay a Dio -, dectarajfe a cantidade e cali*

dade dos nauios \ chegalhe recado defer Ifcantado o cerco

dajortalcza; partejje com toda a armada , e atraucjfando

de BaCaim para Dio tem huma grande tormenta. Chega-
do a Dio começa logo de rejormar ajortaleza ; trata da

pazes c@m el Rey de Cambaya , e as condições com que

Je concruem. Manda fett jTibajrdsm Aluaro aguardar a
ccjia do Malauar , com ordem dejazer pazes co Camo-
rim : pag. 311.

CAP. LXVIIL O vifo Rey manda Trijlãa de taide focorer

Baça-
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Baçnhn ,
que eflá de guerra com gente de Cmuhaya , e o que

lhefticede. Acabada a obra da fortaleza de Dio fe vay a
Goa. Defpacka nouas capitães para as fortalezas de Or»
muz e Malaca, Manda Miguelferreyra a fccorro de el

Rey de Ceilão , e o que Ihejucede: pag, 316.

CA?. LXíX. A Rainha fiolja fenhora pare humfilho a que
jc põem nome dom António. Dom Francifco lopo -vay por eiii"

baixador ao Emperador ; morre o princepe dom tillppe^ e

logo após elle ynorre a Emperatriz em Cajiella \ ei Rey
noff^o jenhor e o Emperador fe vifitão de parte a parte por
ejles nojos ; morre o Ifante dom António , e morre também
o Cardeal ifante dom Afonjo^ e o Ifante dom Duarte , ir-

mãos dei Rey nojjo f^nhor: pag. 322.

CAP. LXX. O bifpo dom foao dalbuqtierq^ie prefenta ao

V. R. algumas prouifoes dei Rey fobve coujas do bifpado

de Goa ; Baçaim torna a efiar apertado com guerra ; o ca-

pitão Ruy Lourenço de tauora com focorro^ que ihe manda.

Jorl^e de lima capitão de Chaul
,
peleja cos inimigos. Che^

fão ha índia coatro nãos do reyno , de que he capitão mar
^ero lopes de foufa \ contaofe algumas coujas juas , e tor--

liando para o reyno fe perde: pag. 329.

CAP. LXXI. O Çamorim Rey de Calecut ccynete pazes ao

vifo Rey , elle m^inda láfeu filho dom Aharo com outros

algujis fidalgos a tratar delias ^ que fe concruem^ e com que

condições. Ò vifo Rey manda terfobre ijio comprimento com
elRey de Cochim: pag. 333.

CAP. LXX II. Defpacha o vifo Rey dom Pedro de cafielio

branco cora armada para Cambaya ; Ruy Lourenço de ta-

twra capitão de Baçaim lhe pede provimento para a gen-

te. J^ão dejepaheda o focorre^ e o que lhe fucede. A gente

do embaixador do Prefle foao ,
que tornara dejie reyno ha

Índia 5
pede ao vifo Rey embarcação para fua terra , e o

que We refponde* O vifo Rey mand» por três vias ao cfirsy'

t9
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^ to fõher r.otiâs do Rvrnes ; ma',!da Manuel da gama por ca-

pitão da cojía de Choromajideli pag. 337.

CAP, LXXIII. Adoece o -vtjo Rey de huma infirm'dãde pe^

rlgofa ; ordena co leador da fa^^enda que fe elcjã kíim go-

uerfiador , em qtfanto elle não recebe foude ^ e quer que feja

dom Aluaro feu filho ^ e o queJobre ij]o pafja cos fidalgos,

O vi/o Rey morre , abrejje a prinityra Juccj]T:o , qm- iiao

tevã eífeito , aberta a Jcgundajucede na gouernança dom
E/ieuão da gama: pag. 341.

CAP. LXXIV. O gouernador ordena aJgtnv.as coufas im-
portantes ao ejlado \ trata de editar malies e itifultos

,
que

nelle ha. Manda Jeu irmão domCkriJfouão da gawa a Co'

chim a repayrar a armada , e jazer nauios de ncuo. hJle

icrn a ter díjferenças co Rey de Porca e com hum Caimal
feu vi/rabo ^ a rezão porque , e ojucejfio delias: pag. 344.

CAP. LXXV. Fernão farto torna do efreyto com nouas dos

Rumes. O gouernador dá prefja a atinada para ir ao
ejÍreyto\ ynanda huma ar ma,da ha cofia do Malauar^ e a ow
tra a Caynbaya. Chegao ha Índia coatro nãos do rey-

no , em que el Rey manda ordem noua a cerca dos pa-
gamentos da gente. Manda o gouernador Trijião de taide

a Ca?nbaya com negócios a el Rey , d,,e que traz- a repofia:

pag. 350.

CAPí LXXVÍ. O gouernador manda jair para a barra toda
a armada^ cm que hade ir ao efreyto. Daíje conta da ca'!-

tidade e calíàade dos nauios ; nomeãofe os capitães dclíes ; b

^eador dafazenda fica cos poderes do gouernador gouer-
fiando a Índia: -^zg. 354.

CAP. LXXVÍÍ. O g/juernador parte de Goa cum toda a
armada , e o que pajjd até chegar a MaÇud. Aln-dvyxa os

nauios de alto bordo , e por capitão mor nclles Manoel da
gama , t cos de remo chega a Çuaquem, e por agrauos que

tem
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tem dei Rey o vay bufcar a hum arrayal onde ejld ^e a que

faz não d achando: pag. 35'7.

CA P. LXXVII I. O íTouernador parte de Çuaquem^ vay fur*

gir em huma boâ enfeada , donde com parte da fua armada
farte para Çitez ; chega ha cidade de Alcácer , e o que ahy

faz , daby v.ay ao 'Toro , 07jde acha huns frades CriJlaÕs ,

que dizem fer dos de fanta Caterina de monte Stnay , e o

que pajfa comelies; pag. 360.

CÁP. LXXÍX. O gonernador chega a Çtiez ha vifla das ga»
lés , e o que ahy pa'fa até fe tornar ao Toro , e do Toro a
Maçiid , onde acha que cem homens dos nofjos feforão da
armada para fe irem para o Prejie , e o Jucejfu que tem
ejles homens: pag. 3Ó4.

CAP. LXXX. O gonernador ?nanda feu irmão dom Chriflo^

não da gama a [ocorro do PreJle João , daje conta brene»

mente do que lheJucede na jornada: pag. 360..

CAP. LXXXI. O gonernador parte de Maçuí , chega a
Goa ; chega de Ormuz dom Fedro de cafieilo branco ^ e traz

prefo o R<'y da terra. Fartem do reyno efle amio cinco nãos

para a índia y em que uai Martim Afonfo de foufa para gO'

íicrnador. O gouernador dom Efteuão fe vay a Cochim , car*

rep-ã pimenta para o 'reyno ; tornando a Goa manda hum
galeão a Moçambique ; chegaÕlhe embaixadores do Xeque

'ijmael , e dos lieys de Calecut e Cambaia-, pag. 373.

CAP LXXXII. El Rey noffo fenhor manda paffar humn
carta contra dom Miguel dãfílua feu eferiuaÕ da puri^

dade
,
que efcondidamente fe pnjfou defle reyno para Roma ,

e lá impetrou para Ji o capelio de cardealfem jua licença ,

cm que fe declara o cafigo quepor ijfo lhe dd , e o que pro-^

mete a toda a peffoa y que por qualquer via tiucr coniuui^

cação com elle •, dajfe conta do cafigo que dá a dom Jorfe

áafilua fea irmaõpor fer culpado nejtecafo: pag. 377»
CAP.
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CA?. LXXXIII. Luís mendez de z-afcoJicelloSy e dom Alua*

ro ds taide jaÕ prejos em Moçambique por mandado do

gouernador Martim Afonfo de/ouja , e a rezao porque. O
gouernador parte para a Índia no galeão de Luís tuendeZy

e após elk as cinco nãos do reyno de que huma fe perde.FJle

chega a Qoa^ e o que faz antes de/e ver com dom lijlcuao , e

o que pajja com elle atéje embarcar para o reyno: pag.381.

CAP. LXXXIV. O nouo gouernador dá prejja ao concerto da.

armada , de que cejpa por entender que lhe não he necef-

faria \ faz muas prematicas fohre os pagamentos da ge7U

ie i "cayfe a Baticala com huma groffa armada , e o que Id

paJJa ate tornar a Goa. Fartem do reyno cinco naos^ de que

huma Jó chega ejle anuo a Goa : pag. 385'.

CAP. LXXXV. O gouernador provê algumas fortalezas

de capitães na vagante de outros^ que acabarãojeu tempo.

Manda concertar toda a armada. Manda ao ejheyto por

àifferentes vias faber nauas dos Rumes, O Rey de Ormuz
,

que eflã em Goa
,
pede ao gouernador que o ouça de fua.

jujliça , e o que nijfo paffa. O gouernador dá 7neza aosjol^

dados., e ordena a outrosfida!gos que a dem:^ ordena em Goa
gente de cauallo : p a g. 393.

CA P. LXXXVÍ. DefcobreJ/e em GoaJcrjudeu hum medico

Português , e fe procede contra elle. O gouernador manda
no inuerno defcubrir a armada, que ejiãcubcrta com palha
e pójia em ordem. Manda três carauellas e huma galé Jem
defcubrir para o?idCy raas emfim fe vem a entenderjua de^

triminação: pag. 398.

CAP. LXXXVII. Daffe larga contadas grandezas dejle

pagode de Tremellc.^ c da maneira com que elKty de Bijnaga
vuy a elle: pag. 401.

CAP. l.XY.Wn\\. ElRey noffojenhor fazreceber a Jfante

fua filha com dom Filippe princepe de Cafhlla por meyo
Tom, m. ^^ i*^ ^ ^ de
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de Luísfannento de mejtdoça embaixador do Emperador í

ao outro dia come o embaixador com clle , e o modo de qtíe

he feruido ha meza\ ha ferÕes três dias arreyo \ chega dom
António de rojas viíltar a princeja da parte do prince-

pe feu efpofo , e após elle chega dom 'João de mendoça ri/i"

tar cl Lley , a Rainha , e a princeja. da parte do Eynpera-

dor-, pag. 494.

CAP. LXXXIX. Manda el Rey nof]o fenhor ordenar a par-
tida da princefajuafilha para Caíiela\ cila [e parte entre-

gue ao duque de Bragança ^e ao Arcebifpo de Lisboa \ elles

a entregao na raya de Cajiella ao duque de Medina Sidónia

e ao BÍfpo de Cartagena ^ e o modo que fe tem nejla entrega

^

ellajallece do primeiro parto: pag. 410.

CAP. LXKXX. Baífe conta de huma pratica que eiRey

Francijco de França terá com dor,i Francijco de noronha ,

evibaixador dei Rey noj]ofenhor na fua corte^Jobre o cafa-

,
7nento da princeja co princepe de Cajiella y e do que jobre ijfo

Jefaznejle reyno'. pag. 415.

CAP. LXXXXI. Chega a Goa huma nao do reyno da arma"
da do anno dantes

,
que inuernara em Moçambique ; o go-

uernador parte de Goa com huma grojja armada ;
partem

efte anno do reyno cinco nãos , de que chegaõ três ha Índia,

O gouernador chega a Cochtm comjós oito nauios , donde

de/pois de fe ver cos Reys de Cochim e da Pimenta fe paris
\ com pouca armada: pag. 419,

CAP. 'LyiXY^XW. O gouernador chega ha ilha das vacas com
vinte velias , onde tendo recado que não pode ir ao Pagode
de Trcnielle^ je detém em quanto entende co Rey de Jafana-

- patão. D.jquy fe pajfa a Couhíoy entra em dons pagodes que

ejião polia terra dentro , e & que nelles pajfa, Vayfje a Co-

chim , onde de Goa o ehamão com muyta prefja : pag. 422.

CAP. LXXXXIIÍ. O capitão da Goa dom Garcia de cafira
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faz vir de Cambaya a Goa o Meale irmão mais relho do

Idalcão , de que o IdalcSo fe manda queixar com elle e com

a cidade. Daffe conta do que o Idalcao pajja co Acedecao

Johre ejle 7íegocio. O ylced^cao pajfa o jeu tijouro fecretã'

mente^ a Cananor : pag. 427.

CAP. LXXXXIV. O Idalcão e o Acedecao mandão Jeus em-

baixadores a Goa com procurações bajiã'dtes fará alegar

cada hum de [eu direito perante o goucrtiador-, dajje a fen-

tença pollo Idalcão , e o que tilepor ijjofaz. O Acedecao

morre era poucos dias \ o Idalcaodd todo o feu tijouro para
el Key nojjofenbor , e o que o gouernador fazjobre ifjo^ e o

dinheiro que então arrecada : pag. 43 i

.

CA P. LXXXXV. El Rcy noffo jenhor manda vir ha corte o

jenhor dom Durtejeu filho natural; o modo de que o recebe^

e o modo de que o recebem a Rainha nofja fenhora^ o prince-

pe , e aprincefa, e a ij^ante dona Maria.Dahy a pouco tempo
jallccsj e o dó que elRey c a Rainha tomãopor ellcx pag.435'.

CAP. LXXXXVÍ. O Capitão de Arzila dom Manoel maz-
carenhas faz huma entrada em terra de mouros^ e o fucef-

fo delia. Corremlhe os mouros duas vezes, c oquefucede e?n

ambas: pag. 43 B.

CAP. LXXXXVII. O gõuernador paga algumas áiuidas
que el Key deuc , manda laurar bazarucos de menos valia
que os que corem.Manda Simão botelbo a Malaca ordenar
alfandega.Vayje co mouro Cogexemecaãj a Cananor^ e o que
ahyfaz com elle ; tornajje a Goa^ e deixa ahy o mouro \ dej-

pois bufea maneiras para o tornar auer has mãos ^para o

que elle empejjoa torna a Cananor ^ donde je torna outra

vez a Goa : pag. 442.

CAP. LXXXXV III. O gõuernador manda ao reyno hum
nauio carregado de drogas , e o que lhe fucrde. Vayje a
Çambaya , e o que pajja com dom Manoel de lima capitão

*** z- de
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de Baçahn. Chep-a a Cocbim huma nao ão reynOy e âpéf etta

Fernão peres de andraãe c^ipitao mor da armada daquel"

Ic annOy que partira cora cinco iii^os^ de que não chegarão ba
hulia mais de três, O goucmador manda jazer tazaru^

cos de menos pefo quç os ordinários ,€ o quejobre ij]o ^af»

la\ pag. 447-
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DA CHRONICA
DO MUYTO ALTO

E MUYTO PODEROSO REY

D. JOÀO O III

DESTE NOME
PJRTE TERCEIRA.

CAPITULO I.

Sua Alteza faz huma ley e ordenação per que defende

com graues penas
^
que nenhuma pefjoa ande em mula^ nem

macho , nem faca de Inglaterra , nem de Irlanda , Jieni

em bejla caualar Jenão de certa marca , de que Je exce"

tuaÕ algumas pejfoas que a mefma ley declara,

CO M O no real animo e grandiílima prudência
dei Rei noíTo íenlior nunca ouue falta nem def-

cuido em ninhuma das coufas que pertenciao ao
bom gouerno dos feus reynos e fenhorios , e

em preuinir e atalhar os inconuenientes que lhe podiao
luceder , vendo que feus vafíalos polia longa paz e quie-
tação emqueviuião, e efquecidos do que os tempos aO
diante podiao dar de {y , íe acuíluraaiião a andar em mu-
las, deixando o antigo e honrado vfo dos cauallos, que era

«; i'ane ilL A em
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em grandiflimo prejuízo nao fomente do bem comurrí
do reyno

, pois í'e inhabilitauao para o íocorrer , fe al-

guma neceíndade fe \hç fobreuieíTe , mas também ení
dflcredito , e nao íey fe diga afronta do nome Português,
pois parecia que fe defcuidaua ou enfadaua do vfo da
guerra huma naçaó que por ella era tão conhecida e cele-

b)rada em todo o mundo : acudio a iílo o prudeniiílimo

Rey , e zclofiíTimo da honra e proueyto do leu reyno , e

dos feus vaílallos com fazer íobre ill:o liuma Icy e orde-
nação, qual o tempo eas contingências a requeriao , que
me pareceo rezao e deuido reíerilla aquy de verbo ad
verbum

, para mais inieyramente íe ver a forma delia que
dizia aíly.

A íjuantos eíla minha carta de ley e ordenação virem
faço íaber, que fendo eu certificado das muytas mulas que
ha em meus reynos , e fenhorios , e como meus vaílallos e

naturais fe lançí\o de ter cnuallos por andarem nellas , e

olhando quão dçuida coufa he correger e emmendar tao

mao cuíhime
,
poUo muyto que cumpre a meu íerviqo e

bem dos ditos meus reynos e íenhorios auer nelles antes

muytos cauallos do que as ditas mulas , e que todos meus
"vaííallos e naturais íejao acuílumados a andarem nelles ,

para milhor me poderem fcruir , e por outros muytosju-
ftos ehonertos refpeitos que me mouem

,
por efta minha

ley e ordenação ordeno e mando, que do primeyro dia do
.mes de lulho do anno que vem de I5'35' em diante ninhu-
ina peíToa de qualquer eílado , calidade , e condição que
feja , aííy homens como molheres , nao polfaó andar nem
^ndem em mula nem em macho com fella, nem com freyo,

nem com andilhas, nem com albarda com freyo, nem com
albardilha , ainda que íeja fem freyo , nem cm ninhuma
í)efta caualar, faluo naqueilns que forem de féis palmos de
vara de medir de meus reynos , e dahy para cima , a qual

anedida fe fará da reigada do cafco da mao para cima até

íja cernelha, nem iífo mefmo pcíTao andar cm facas de In-

glaterra , nem de Irlanda , pofto que íejao da dita medi-

da j porque neílas aíly mefmo defendo e iiiando que íe ea-

teada.
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tenda, como o declaro nas mulas. Porem por alguns juílos

relpeitos, que me mouem, declaro que eíta minha ley e or-

denação fenão entenda nem aja lugar nos clérigos de or-

dens íacras , ou beneficiados que notoriamente forem co-

nhecidos por de ordens facras , ou beneficiados, porque
eftes poderão andar em mulas íem lhe ferem coutadas, nem
encorrerao nas penas que ao diante neíta ordenação íeráo

declaradas a quem contra ella for. E íendolhe coutadas

por não ferem conhecidos por de ordens facras , ou bene-

ficiados no modo que dito he , tanto que moftrarem que

Q fao, lhe feraó tornadas fuás mulas , e feraõ releuados de

todas as penas. Nem iflo mefmo quero que íe entenda nas

molheres da cafa da Rainha minha fobre todas muyto
amada e prezada molher , em quanto em íua cafa eíliue-

rem , com declaração que nas mulas dos ditos clérigos,

em que declaro que elles pofFaô andar , nem das molhe-
res da caía da Rainha não poderão mandar feus criados

,

nem moços, nem outra alguma pefloa para ninhuma parte

que feja, e íe guardará inteyramente o que mando que íe

guarde na defeía das ditas mulas, como neíla carta fe con-

tem. E quero e mando, que cita minha ordenação fe cum-
pra e guarde como neíla fe contem , em todas as peííoas

de qualquer eílado e condição que íejao
,
pofto que priui-

Jcgios gerais e efpeciais tenhaõ , os quais quero que não
valhao neíla parte , e lhos ey por reuogados, para eíla mi-
nha ordenação auer inteiro eííeito , como neíla fe contem,
íobpena que quem o contrario íizer perca a tal beíla em
que aíly andar , e m.ais pague polia primeyra vez dtz mil

reis , ametade para quem o acufar , e a outra ametade para

minha camará , e fc;a degradado dous annos para cada
bum dos lugares dalem , e polia fegunda vez perderá a

beíta em que aíly andar , e pagará cincoenta cruzados re-

partidos polia dita maneyra , e ícrá degradado pollos di-

tos dous annos para cada hum dos ditos lugares dalem.
Porem o notifico aíTy a todos meus corregedores , defem-
bargadores

, juizes , alcaides , meirinhos , e todas outras

jíuíliças, e lhe mando que do primeiro dia do mes de julho

.1 Ai do
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do anno que vem de mil e quinhentos e trinta e finco em
diante cumprao e guardem, e façao cumprir e guardar eíla

minha ley e ordenação, como nella he contendo, e dem ha

execução as penas nellas declaradas naquelles que nellas

encorrerem , alTy inteiramente como por ella o mando. E
mando ao meu chançaler mór que pubrique efta minha or-

denação, para que a todos feja nororio , e íe nao poíTa ale-

gar ignorância , e da pubricaçaõ mande fazer auto pubri-

co , e que logo mande cartas por elle aílinadas com o treí-

lado delia , aíTelladas do meu fello , aos corregedores das

comarcas
,
para logo a pubricarem em todas as cidades,

\illas e lugares de lua correyçaõ
,
para a todos fer notó-

rio , e íenao alegar ignorância , e da pubricaçao delia fa-

zerem autos pubricos , aos quais corregedores por efta

mando que aflfy o cumprao e façao. Dada em a cidade de
Euora a dous dias de Nouembro. Pêro fernandez a fez de
mil e quinhentos e trinta e quatro.

CAPITULO II.

Chegão ha Jndia cinco nãos do reyno^ ât quem he capitão mor
Martim Afonfo de foufa. Dom Pedro de cajlcl branco , e

Pêro vaz veador da fazenda , chegão a Goa. El Rey man^
da vir ofecretário Simão ferreyra a efle reyno , e o quefo^
bre ijjo paffa o gouernador , chegalhe embaixador do Ba^
dur que lhe dá a ilha de Baçaim , manda Id a ifjo Mar-
tim Ajonjo , e o que elle nijofaz , e defpois até je tornar

a inuernar a Chaul.

EM Setembro defte anno de I5'34 chegarão ha índia

cinco nãos do reyno , de que hia por capitão mór
Martim Afonío de foufa , e das outras coatro nãos era5

capitaens Diogo lopez de foula , Triftão gomez da gram ,

Simão guedez de fouía para capitão de Chaul, e António
de brito para capitão de Cochim , e nellas hia por paíTa-

geyro Ferna eanes de fouto mayor para capitão de Cana-
Bor. Simão guedez e António de brito faindo de Lisboa^,

derãq
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derâo com tempo hum pollo outro
,
que eíliuerao em rif-

co de fe perderem , e ficarão deíaparelhados , com que
António de brito abrio tanta agoa, que lhe foy forçado ar-

ribar a Lisboa , donde tornando a partir delpois de bem
concertado fez tao boa viagem

,
que chegou a Moçambi-

que três dias antes que Martim Afonío. Dom Pedro de
caftel branco

,
que fora ter a Mazcate com a fua armada

de doze vellas como atras diíTe , fe deieue ahy ate vira
monção em companhia de Vafco pirez de fampayo

,
que

também ahy chegara com a armada do eílreyto, e co vea-

dor da fazenda
,
que viera aly ter de Ormuz , a que dom

Pedro deu cartai dei Rey que lhe trazia , e em Agoílo fe

partirão todos , e fe forao deitar ao longo da coita , onde
Vafco pirez ficou com a fua armada eíperando as nãos de
Meca , e o veador da fazenda e dom Pedro com todos os

feus nauios fe forao a Goa ao governador, que polias car-

tas que então teue dei Rey , fez prender Garcia de lá, e

depofitar vinte mil cruzados por capítulos que fe deráa
delle fendo capitão de Malaca. Achou também o gouer-
nador neílas cartas dei Rey

,
que cumpria a feu íerui-

ço mandarlhe ao reyno nas nãos daquelle anno o fecreta-

rio Simão íerreyra para couías do meímo gouernador , e
lofpeitoufe então que nacera iíto de capítulos que dera

delle a el Rey António de macedo ouuidor geral
,
que elle

mandara prelo ao reyno, porem o gouernador foy auifado
por cartas de (eus amigos , que a cauía forao males que
fidalgos da índia efcreuerão delle a feus parentes , donde
forao ler has orelhas dei Rey , do que fe moílrou em eílre-

ino fentido , por eílar muyto fuisfeito do íecrerario por
íua grande prudência , e entendimento . e íer grande olíí-

cial daquelle cargo , e de tanta confiança que lobre elle

defcaníaua em muytas coufas, com que lhe ajudaua a leuar
muita parte do pefo daquelle gouerno , e ajuntando-íe a
efte fentimento o outro dos males queíe eícreuerao delle,

entrou em tanta cólera, que foltou muyrat; palauras afperas
parante muytos fidalgos. Mandaua el Rey na meima caT-
ta, q íeruifle de fecrecaíio Diogo pereyra 5.que acabara de

íer



6 Terceyra Parte da Chroníca

íér capitão de Chalé a que o gouernador moftrou puí>rlca-

iiienre a carta dei Re/
,
porem elle nao aceitou o cargo,

dando por rezao que não era bom acrecenrameiíro de
honra para quem enuelhecera no íeruiço dei Rey paílallo

de capitão de fortaleza a fecretario , e que aíTy lho podia
eícreuer , e porque o gouerno nao podia eílar íem fecreta-

rio ,
que ningiietii quis aceytar

,
pollo defgofto que o go-

uernador moílrara de lhe tirarem Simão ferreyra , íe ícr-

iiio huns dias com hum efcriuão da camará , até que do
reyno foy prouido o cargo. Com a ida de Martim
Afonfo de íoufa fe moílrou o gouernador muyco conten-

te ,
por fer homem de grande reípeito e prudência , e lhe

deu miúda conta de tudo, o que até aqueila ora tinha pafía-

do CO Badur, e que tendo detriminado fazerlhe quanta

guerra pudeííe
,
por ter nouas que mandara buícar Rumes,

agora: que tinha ja outras em contrario , e eífaua íeguro

de paíTarem aquelle anno Rumes ha índia , detriminaua

dillimular com a guerra , aíTy por eícuzar os gaílos delia ,

como porque tinha entendido da natureza do Badur, que
milhor fe auia de concertar com elle por bem e brandura,

que Dor rodos os apertos da guerra
,
porque fegundo era

poderofo , e cheyo de pontos de honra , ninhuma coufa

íe auia de acabar com elle com todos os males quantos fe

lhe pudeííem fazer com a guerra do mar, antes auia de

íer muyto pior j e praticadas eftas couías no coníelho

foy detriminado
,
que todauia foíTe Martim Afonfo com

armada correr a cofta , até faber nouas do Badur , de que

le dizia que andaua então em guerra com íeus vizinhos ,

è fazendo-fe preíles a armada chegou a Goa hum. embaixa-

dor do Badur , que do goliernador foi recebido com muy-
ro gofto e gafalhado , e moílrando huma chapa do mefmo
Badur de crença , diííe por palaura da fua parte, que eftaua

muyto queixozo do gouernador por fe partir de Dio tão

aceleradamente , com moílras de inimigo , fem efperar a

repoíla do recado que lhe mandara na fuftinha , e t rnan-

dolna a mandar logo o achara ja partido , de que lhe pe-

fará muito ,
que com elle não queria fe não toda a paz e

boa
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boa amizade , e em começo delia

,
para faiisfiRçâo do tra-

balho que tiuera em ir a Dio » e da deípcra da armada que

pára iíla- fizera , lhe daua a ilha de Baçaim , em que fizcíTe

íeiroria , e quanto mais quifeíTe , e que andando o rem*

pofe ordena riáo as coulas de maneyra que fe acabaflem

çom gofto de ambos. O gouernador mandou agaíalhar

niuylo bem o 'embaixador , com largo prouimento de to-

do o neceíTario , Tem lhe dar outra repoíla fenão que elíe

o defpacharia breuemente. Aquella noite auendo confe-

lho íobre o negocio foy aflentado, que por entre tanto íe

fe aceitaíTe o que el Rey daua, e fe lhe tocaíTe em dar tam-

bém as rendas de Baçaim aíTy como daua a ilha
,
porque

fe as deíle
,

poderia aly eílar gente , e concertarem-le ar-

madas ,
que feria aflaz proueitozo

,
porque ficarião mais

perto para tudo o que cumpriííe. Ao outro dia dcípachou

o gouernador o embaixador com cartas para oBadur,
em que fe dcfculpaua da preíía com que íe viera de Dio ,

e lhe daua as graqas polia ilha de Baçaim , e por palaura

diíle ao embaixador que elle aceitaua a mercê que el Re/
lhe fazia

, porem que ter feitoria em Baçaim , da maneyra
que clie lhe daua a ilha , não lhe feruia para mais que pa-

ra fazer gaílos fem proueyto da gente que aly eftiueíTe , e

pois era rao grande íenhor, e tanto íeu amigo, lhe qui*

feíTe também dar as rendas aíTy como lhe daua a terra ,

confirmado tudo por huma chapa fua , a que a gente da
ilha obedeceíle, e lhe acudiííe a elle com as rendas, e coin

iúo aílentaria ahy feitoria para o feruir com ella , e íem-

feu cípicial mandado lhe nao vinha bem fazello , a que a
embaixador relpondeo que Soltão Badur lhe daua Baçaim
a''y como elle o tinha coro todas as terras e rendas, porem
o gouernador lhe tornou , que o nao au-a de aceitar iem o
Sol ião lhe mandar eíla chapa fuapjor hum vaiíalo íeu

,
que

o meteíTe em poíTe das terras e das rendas , para que elle

foíle obedecido nellas íem aucr leuantamenro : o q pare-

cendo bem ao embaixador, lhe dilfe que, porque elle fabia

tíe certo que o Soltão faria aquillo de boa vontade , man-
daíle com elle hum capitãocom gente para e4eixar d^ejux

xnão.
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mao em Biç.iim até elle ir ao Badur , e trazer a chapa que
pidia : o gouernador o acabou de deípidir de todo para
que íe foííe diante

,
que elle mandaria o capitão que o ef-

peralfe na barra de Baçaim
, que em ninhuma coufa auia

de entender até elle náo tornar com a repoíla dei Rey, que
prometia , e em quanto a foíTe bufcar eílaria tudo em paz ,

e com muyta quietação, com que o embaixador fe partio

a toda prelTa bem cçntente das boas peças que lhe dera o
gouernador. O qual auendo por grande dita fiia ajuntar á
aquelle eílado as terras e rendas de Baçaim , por íer cou-
ía muyto importante para elle , e de grande feruiço dei

Rey ,
porque fe tinha íabido que rendião mais de cem mil

pardaos de ouro cadanno , confiado na palaura que lhe de-

ra o embaixador, fez logo Gafpar paez feitor e recebedor,

com dous efcriuães e hum tanadar mor , a que deu regi-

mentos particulares de como auia cada hum de feruir ícu

cargo , e por fuperintendente de todos Martim Afonío
deíoufa , fem cujo parecer fenão auia de fazer nada

,
que

logo partio com huma boa armada , e boa gente ; mas
chegando perco de Chaul, topou co embaixador, que ja

tornaua com a repofta dei Rey , em que outorgaua tudo
quanto o gouernador pidia , a que Martim Afonfo man-
dou que foíTe com aquelle recado ao gouernador

,
que em

Chaul o eíperaria : o embaixador fe fo/ ter com elle a
Goa , donde o tornou logo a defpidir com algumas peças
ricas que llie deu , e cartas para el Rey de muytos agrade-
cimentos por aquellamerce , e nouos oíferecimentos de o
feruir em tudo o q lhe mandaíTe , e por elle efcreueo tam-
bém a Martim Afonfo o como íe auia de auer no tomar
da poííe das terras. Chegando o embaixador a Chaul , fe

foy com Martim Atonlo a Baçaim , onde mandando tocar

huma trombeta por todas as terras , acudirão logo aly to-

dos os tanadares delias , a que moftrou a chapa do Badur ,

em que mandaua que todos acudiíTem com as rendas ao
feytor Gafpar paez

, ( que também lhe moílrou ) e em tu-

do lhe obedeceflem da própria maneyra que o fazião a el

Rey , em que todos a huma voz coníentiráo, pondo as ca-

beças
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líèças íio cháo , e cada hum meteo na mão ao feitor hum
raminho de alguma erua cheiroía , ou de algumas flores

em llnal de obediência : e tomando de tudo iílo lium eícri-

to aílinado por Martim Afonfo , e poUo feitor , e polJos

outros officiais , entregou a Martim AFonfo a chapa dei

Rey, que elle parante o melmo embaixador meteo em Jiu-

raa bocetinha douro , e o deípidío com muytas honras , e

logo em íe elle partindo , ordenou fazer a cafa para afei-

toria, no mefmo lugar em que ogouernador defembarcara
quando o tomou

,
que era o mais commodo para fe fazer

fortaleza como defpois fe fez
,
porque do mar entraua por

aly hum efteyro polia terra
,
que fazia huma volta com

que ficaua como ilha. Aquy fez huma grande cafa de pe-

dra e cal , com hum grande alpendere , e diante delia or-

denou hum grande terreyro cercado de eílaca ia , e entu-

lhado
, que ficaua hum taboleyro alto. Junto defta caía fez

outras também grandes , em que fe agaíalhalTem as merca-
dorias , e outras para alojamento dos officiais , c de cem
homens que auiao de ficar co feitor, e todas cercadas

também de groíTa eftacada com vallados polia banda de
dentro. A gente da terra começou logo de acudir aly a'

vender n\antimentos , com que fe fez bazar , em que auia

tendas de homens Canarins
,
que vendiao muytas coufasr

e deíla maneyra foy crecendo a pouoação ,
porque a gen-

te da terra achaua nos noííos mais larguezas que nos mou-
ros , e começarão de acudir ao feitor com as rendas , em
que o dinheyro foy muyto mais do que fe cuidaua. E ten-.

do Martim Afonfo dado ordem a eítas couías , e deixan-
do encarregado ao feitor dar fim a eílas obras , íe partio

com a armada , e íe foy ao longo da coíla íem fazer dano
algum , efperando as nãos de Meca , nao a outro fim , fe-

nao para tomar Rumes fe os achaíle nellas
>
porque no

concerto fe aííentoUjque os noííos pacificamente bulcariao
as nãos de Meca , e ninhuma coufa tomariao delias fenao
os Rumes, fe os trouxeííem, e íe os mouros quizefiem pe-
lejar , então lhe tomaííem as nãos , e fe acertaíTem os noí-
íos a ter alguma peleja cos mouros , le foflem a Dio dac-

,^a/te ILL
^

B con-^
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conta a Melique tucao do que nella psíTaííe
,
para o eí-

creuer a el Rey , e darlhe a efitender
,
que o que os noílos

fizerão fora fomente por irrpidirem a vinda dos Rumes,
como fora concertado. Niílo gaílou Martim Afcnfo parte

do verão , e íe tornou a Baçaim , donde na entrada do in-

uerno fe recolheo a inuernar era Chaul
,
porque aíly o le-

uaua em regimento
, para concertar ahy a armada , e cftar

preíles e mais perto para acudir a Baçaiin, fe nelie ouueííe

algum aleuantamento , como le acontece muytas vezes

nas terras dos inimigos aquiridas de nouo.

CAPITULO III.

O Badur perfeguido dos Mogcres manda foltar Diogo de

ínizguita , e os Portuguefes que eJlaÕ catiuos na ferra de

Campanel , e o manda com cartas ao gouernador pedirlhe

focorro. Dafe conta do que pafja o Badur atéje recolher

a Dio , e do que pajja Diogo de mizquita até chegar a
Martim Afonfo de Soufa ,

que ejlá em Chauh

NEíle tempo , andando o Badur em cruel guerra cos
Mogores,(que fao naturais dum reyno,quefe cha-

jna Dely , o maior que dizem que ha por aquellas partes,

porque tem huma ponta na Períia , e outra nos Lequios
alem da China , e não falta quem diga que eíles fão os

que nas hiílorias fe cliamao Tártaros) e tendo recebido

delles muitas e grandes rotas
,
parte por deíbrdem e trai-

ções dos feus capitães, e parte por fraqueza de animo íua,

1^ veio em fim fugindo meter numa ferra quafi inexpugna-
uel

, que eílaua num reyno íeu , chamado Mandou
,
que

elle conquiílara; donde cícreueo ao gouernador, pidindo-

ihemuito, queíe foíTe a Dio com todo feu poder ajudallo

contra os Mogores , e que por iílo lhe daria ahy foríale*

2a , e quanto mais quizeíTe , e da breuidade com que ifto

fizeíle entenderia ca manho feu amigo era , e eíla carta

íííandou a grande preíla ao capitão da ferra de Champa-
nel , que folraíTe logo Diogo de mizquita, e os outros^

Por-f
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Portug\iefes que ah/ eílauaô com elle catluos

, qae erao

íete , e os mnndaíTe com ella ao goucrnador com toda a

brcuidade poíiíuel, e lhes deíle dinheyro para o caminho,
e gente que os feruilTe , e guardafle : o capitão com eítç

recado poz logo em liberdade os catluos
,
que foi na en-

trada de Junho de 15*35', e lhe deu boas cafas , vertidos
,

quem os leruiíTe , e largamente de dinheyro para íeu ga-

fío; porem elles eílauao de maneyra, que apen-is íc podiáo
ter em pé , mas moítrauão animo , e mais forças do que
tinháo

,
para que os não detiueíTem por falta delias , por-

que ja tinhâo fabido pollo capitão o para que os manda-
ra o Badur foltar , e tinhao feito largas promeíTas do fo-

corro do gouernador, e de [y de o negocearem com muji-

ta prefTa. Aquy chegou outro recado do Badur, em que
mandaua apreíTar a ida dos noíTos

,
porem eílauão elies tãa

fracos para caminhar , que foy forçado ao capitão detel-

Jos alguns dias até cobrarem forças : nefta conjunção che-
gou aly hum íobrinho do Badur , chamado Mirão , e com
niuyta preíía começou a fazer preftes a mãy , e as molhei-

res do Badur , e as ÍU3S , e as de todos os fenhores prin-

cipais do reyno
, que aly eílauao juntas , como no lugar

mais feguro
,
porque os Mogores erao ja chegados fobre

o Mandou , e ajuntou o tifouro que o Badur tomara ao
Madre Maluco , de que scho eícrito que erão cento e
vinte cotres de cobre pregados , e em cada hum dellcs

trezentos mil pardaos de ouro , afora muyto mais que fe

não leuou por fer em moedas de prata , e hum cofre com
mil adagas douro, e outro que pefaua coatro quintais,
cheyo daljofar e pérolas , o que tudo dizem que o Madre
Maluco tirara de hum tifouro o mais pequeno de trcs muy-
to antigos, que auia no reyno, de que ninguém tinha noti-

cia íenão cl Rey, e o regedor fomente.O Badur, que eílaua

na ferra do Mandou , vendo-fe cercado , e combatido dos
Mogores ,e qusrendo-fe defender , fe lhe rebellarao dous
capitães íeus, de que hum foy oRumecao, e derão entra-
da na ferra aos inimigos, com que não teue curro remédio
Íq íaluâçâo, fe não íairle a caualio com fós cinco capitães,

B2 que
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*qiie cílauao com elle, por hum a porta fecreta que rnaii^

dará fazer para algum aperto le lhe íucedene, e com miiy-

•to trabalho e perigo íe recolheo ha ferra de Champanel ,

'onde ainda eftaua íua m.ãy e a mais gente
,
que o Mirao

acabaua de fazer preftes para íe partirem , e eftauao tam-
hcm Diogo de mizquita e os outros Poriugueíes ; e dando
conta a Diogo de mizquita de feus trabalhos , lhe rogou
Iriuyto , que com a mayor preíTa que pudeíTe fizeíTe vir ò
'gouernador a focorrello

,
porque fó nelle tinha efperança

'de algum remédio. Diogo de mizquita, que ja eílaua com
forças para poder carràchar , e tcdos es cutrcs

,
prome-

Tendolhe de lua parte preíla e diligencia r.o qi;e lhe n an-

daua , e da do gouemr.dor certeza da vinda cem todo icu

poder 5 fe delpidio delle para fe partir , pcrem o Bndur
Tiáo contente inda com iíto , lhe temeu jurarf-ento de lhe

tornar com a repoíla
,
que o grande medo nunca acaba de

"le auer por feguro , e lhe mandou dar iríil pardaos douro
'para feu gafío , e trezentos para cadíi hum dos cutres , e

xerito para huma molhcr Malauar Chriílam chamada Incs

•pinta, que eftaua com ellcs , e fora cativia em l.uma naoda
'terra

,
que vindrO de Ormuz fe perdera na eníeada , com

'equal nunca fe pode acabar
,
que fc t<;)rnaíle moura

,
per

rriais aineaços, nem mimos, e mercês que Ihefizcião, e cem
elles cíliuera muyto rem.po na prilao , e delpois de íoha

o? íerulra fempre defora como íua eícraua , e agora com
eiía mercê, que o Badur lhe fizera , le foy juntamente cos

noíTos ,
que elle logo mandou partir em companhia de

íud miay e da mais gente, que o Mirao rinha de todo pre-

ftes para Icuar a Dio , e o regedor lhe mandou dar caual-

lúÉ e íis armas, que elles quizerao, rogandolhe muyto c,ue

fc nao apartaflem da mãy dei Rey , que fe nao fiaua dos

feus , e aííy o diíle em íegredo a Diogo de mizquita : et

noflos forão caminhando neíla companhia até pif rrcm

hum rio , donde o regedor os dcfpedio
,
que car irl aí^

jem quanto pudeíTem
,
porque aíTy lho mimdara cl Rcy

para lhe tornarem mais deprelFa com a rep( íl-a , e lhes d. i»

cartas, para Mclique Tucáo
,
que lhes deííe embarcciçií^^
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?ogo, porque imporíaua muyto. O Badur, que ficara na fer-

ra , inandou por hum capitão com dous mii de cauallo gu-

ardar hum paíTo
,
que auia no caminlio do Mandou para

Champanel forte e bem defenfavel, porem dahy a três di-

as tornando o capitão com muyta preHa a darlhe rebate,

que hera entrado pollo pafb o Rumecão cem cinco mil
Mogores de cauallo , mandou por fogo a huns rices pa-

ços que a ly tinha, para que os inimigos íe nao a provei ta f-

lem delles , e fe partio da ferra com íós íetenta de cauallo,

deixando dito aos outros que cada hum le íalualTe por on-

de pudeHe , e caminhando cora a preíTa
,
que o medo lhe

daua , foi huma noite alcançar os noílos em hum lugar, on-
de eítauao recolhidos dentro em hum caftello, que o lugar

tinha , de que ouuerao as chaues por eílarem mais fcgu-

rosj e auendo falia dos noífos, que o conhecerão, Uie abri*

rão a porta , e o recolherão , ondefabendo de Diogo ds
n.izquita que fua may era palfada da outra banda do rio

de Ciimbaya , mandou queimar quantos barcos avia nelle,

por impedir a pafii^gem aos Mogores , e o mefmo mandou
fazer em outros- muytos rios, que tinhao barcos de paíTa^

gem , e daquy t-om los dez de cauallo fe foy ha cidade de
Baroche, e dahy a Dio : os noíTos fe partirão iogo nas

fuás codas e caminharão até chegar a Çurrate , onde acha-
rão hum homem com cartas do Í3adur , huma para Diogo
de m/izquita em que lhe encomendaua de nouo a preíía ,

fem fazer detença em algum-a parte , e outra para Martim
;Afonfo de foufa, que eílaua inuernando em Chaul, em que
Jhe dizia , que fe em Dio o apertaííem Te hauia de paflar a
Baçaim

, pollo qual lhe pedia que de Chaul fe foííe logo a
Baçaim para o achar ahy, fe acertalTe de hir la ter, porque
dahy fe lhe foííe neceíTario fe hauia de ir meter na fortale-

za de Chaui. Diogo de mizquita por dar milhor expedi-
ente ao que Badur lhe encommendaua , não íe quis ira
pio, rcceoíb que por fer ainda inuerno ( porque era em
julho dtfte anno de mil e quinhentos e trinta e cinco ) lhe
foííe forçado fazer muyta detença , efperando por tempo
para le poder embarcar, e daly íe partio por terra para;

*- Ba«
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Baçaim com todos os outros Portuguefes , e a molher Ma-
lauar ,

que nunca fe apartou delles ; e em treze dias che-
garão a Baçaim , onde do feitor Gaípar paez forao muy-
to bem recebidos , e Diogo de mizquira partindo-fe logo
pollo rio , foi ter com Martim Afonfo a Chaiil , que o
recebeo com muyta feíla

,
principalmente deípois que Cou-

be o negocio que Icuaua a cargo , e vio a carta do Badur
que lhe trazia ; e logo a grande preíTa deípachou hum ho-
mem ao gouernador

,
porquem lhe mandou moftrar a car-

ta do B.idur , e lhe eícreueo largamente o que paíTaua , e

o que lhe parecia que deuia de fazer para cumprir co íer-

uiço delRei , mas não lhe defcubrio nada da fua detrimi-

naçáo, que era , tanto q o tempo deíTe lugar , ir a Dio ver-

fe co Badur , e tomar poíTe do lugar, que lhe elle deíTe pa-

ra fazer a fortaleza , dezejando ficar com elle a honra, que
entendia que daquy fe podia ganhar.

CAPITULO IIII.

O gouernaãor manda Simão ferreyra a Dio com recado a9
Badur , Martim Afonjo vay também de Chaul a Dio ,

onde topando-fe com Simão ferreyra vao cada hum por fy.

faliar ao Badur , o qual dá lugar a Martim Afonfo em
que faça fortaleza , elle a ordena logo , e manda hum ju-^.

deu a efte reyito com a noua diffo a el Rey,

logo de mizqulta , em lhe dando lugar o tempo , fe

foy de Chaul a Goa ao gouernador, que lhe fez rauy-

tas honras , e com as informaçoens que tomou delle do
negocio, a que vinha, detriminou mandar a Dio Simáo fer-

reyra certificar o Badur , que a fua idaíeria com a mayor
breuidade que foííe pofliuel. Martim Afonfo entre tanto,

CO penfamento que trazia , mandaua também muytos re-

cados por terra ao Badur , afirmandolhe que , em lhe dan-

do o tempo Iugnr> íeria logo com elle a íeruillo em tudo o
que lhe mandaíTe , e mandaua também recados por terra

ao gouernador que acudiííe com toda a preíTa ,
porque fe

lhe
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lhe não foíTe das mãos huma tam boa ocafiâo, pois o Ba-
dur o chamaua com tanta inílancia , e que elle, que eílaua

mais perto , fazia fundamento de íe ir logo lá, porque re-

ceaua , fegundo o Badur era mudauel
,
que a tardança lhe

lizcfíe muyio nojo. O gcuernador, entendendo bem a ten-

ção deíles recados , ao primeyro que teue dcfpidio logo
Simão ferreyra para Dio em coatro fuílas, e Diogo de miz-
quita com éle , e lhe mandou que fuííe de mar em fora

,

ea Martim Afonfocfcreueo
5 q logo em tendo tempo íaif-

í'e com a fua armada , e fe foíle andar na barra de Dio, e

fe el Rey o mandalie chamar dentro ha cidade, diílimulaf-

fe com qUq , e por mais feguros que lhe dcíle não faifle em
terra, nem na borda da agoa, porque bem íabia os tnganos
do Badur, o que lhe defendeo com grandiíTimcs penas.

Porem Martim Afonfo, que também^ entendeo a tenção do
gouernador, lhe refpondeo por hum catur, que a iflo man-
dou

,
que elle eftimaua pouco a vida pollo que tocaua ao

fcruiço dei Rey nollofenhor, pollo qual ie partia logo
para Dio em coatro catures eíquipados , e deixaua a mais
armada fazendo-íe prefíes para o feguir nas fuás coílas ,

onde teria bom. cuidado de fe guardar das traiçoens do Ba-
dur , porem fe lhe elle deíTe lugar em que fizeíle fortale-

za
, para eíte íam.anho feruiço dei Rey ncílo fenhor auia

de arrilcar a peíToa e a vida com roda a gente, que ílueííe

comfigo, e íe partio logo nos catures. Simão ferreyra, que
era partido de Goa , chegando ha barra de Dio íem tomar
Chaul , fe topou com Martimi Afonío, que chegaua tam-
bém a cila

, que foi a vinte e hum dias de Setembro , e
foy a tempo que cl Rey não eílaua na cidade, mas leuan-

dolhe logo recado fe veyo com tanta preíía
, que chegou

ha meya noyte , e fem efperar mais mandou da praya a
bradar has fuftas por Diogo de mizquita

,
que refponden-

do lhe diíièrão
, que el Rey chegara áqueila hora, eo

mandaua chamar, o qual íe foy logo a elle , e o achou
ainda veftido de caminho, que lançandolhe os braços pol-
lo peícoço , lhe deu agradecimento polia boa diligencia ,

e lhe perguntou poilo que trazia feito ^ a quç eUe diíTe

,
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que no mar ficaiia SIrrrao ferreyra, que lhe trazia recado dó'

goueriiadcr , e Martim AFonfo capitão mor do mar, que
vinha para o feruir , e que. o gouernador não vinha tam-
bém por falta de tempo, mas que muvto cedo feria aly ,

de que o Badur fe moftrou em ellremo contente, e deten-

do-fe algum efpaço cm pratica com Diogo de mizquita , o
mandou que fe tornaíTe, e que em íendo menham foiTem a

terra Martim Áfonfo, e Simão ferreyra, de que eíle os aui-

fou a ambos
,
porem elles aíTentarão antre fy, que o fecre-

tario fó foíTe a terra dar o recado que trazia do gouerna-
dor , e Maríim Afonfo íicaííe no mar até que elRey O"

chamafíe, e inda não era bem menham quando da terra os

chamarão
,
que el Rcy os eílaua efperando. Então Simão

ferreyra acompanhado de doze homens, e com Diogo de
mizquita fe foy ao Badur , e com as deuidas corteGas

IhQ deu a carta do gouernador , com hum treçado de ou-

ro efmaltado, e a bainha de veludo carmefim ,
que el Rey

tomou na mão , e tirando-o da bainha , deípols de o olhar

e efgrimir com elle hum pouco , o tornou a ella , e o pos
junto comíigOj e o fecretario lhe diíTe por palaura, que o go-

uernador íintia muyto os feus trabalhos , e para o feruir

Helles, e em tudo o mais que lhe mandaíTe, vinha com hu-

ma groíTa armada , a que refpondendo o Badur com mo-
ftras de boa íatisfação perguntou por Martim Afonío , e

entendendo que iicara no mar , mandou o capitão da cida-

de que foíTe a trazello , e o foy logo bufcar ha praya,

acompanhado de muyta gente, que em fendo auifado di-.

Ho fahio em terra acompanhado também de rauytos ho-

mens , e juntamente co capitão fe foy a el Rey
,
que lhe

fez muyta honra , e o fez aíTentar na borda de huma alca-

tifa, fobre que eílaua hum efquife em que elle eílaua afíen-

tado , e lhe deu os parabéns e os agradecimentos da fua

\iinda , a que elle refpondeo com íe lhe oííerecer para o
feruir em tudo o que lhe mandaíle , como a hum nouo ami-

goe irmão dei Rey de Portugal , e que o mefmo faria o

gouernador com todos os Portuguefes da índia. El Rey
ílefcois de praticar com elle em coufas de feu goílo ,

per-.
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guntou ao fecretario fc pidiria o gouernador fortaleza na-

quí.*ila cidade , a que dille cjue por então não pidiria nada,

nem tomaria íenao o que lhe elle quifcíle dar
,
porque íe

não diílefle que lhe daua aquelle íocorro a troco da forta-

leza , e el Rey lhe tornou que fó por iflo lha queria dar

por íua vontade , e mandou a Martim Afonío que fe foíTe

CO capitão polia cidade , e tomaíTe o lugar para a fortale-

za onde lhe milhor pareceíTe , e nelle íe apofentafle , e li-

zeíTe quanto quiieííe. Martim Afonfo pofto cm pé lhe deu

as deuidas graças polia mercê , dizendo que a aceitaua em
nome do gouernador até a fua vinda , e por não perder

tempo fe foy logo co capitão , e eícolheo o lugar na torre

da barra que eílá junto do baluarte do mar e que aly que-

ria fazer feu apofento até que o gouernador vieíle , de que
auifando o capitão logo a el Rey , lhe mandou que aly o
proueíTe de quanto ouueíle miíler , o qual lhe mandou hu-

ma grande tenda muyto bem laurada e muytas coufas de
comer , e el Rey mandou o fecretario que fe foíTe eílar

com Martim Afonfo , e que Diogo de mizquila íe foíTe ao
gouernador , e lhe delTe preíTa na íua vinda , e lhe deu hu-

ma rica cabaya , e quinhentos pardaos de ouro. Martim
Afonfo auiou logo hum catur em que mandou Diogo de
mizquita , que cpm toda a preíía a vella e a remo íe fcíTe

ao gouernador, e ao fecretario mandou eíkr nasfuílas,

em que lhe encomendou a boa vigia , e que lhe mandaíTe á
terra toda a gente , o, que elle fez , e dous e dous , e três e

três mandou a terra até. oitenta homens honrados, que dos
toldos das fuílas , com algumas vellas e cotonias que
comprarão , fizerão tendas e emparos para o íol , onde
Martim Afonfo deu meia a todos , e el Rey lhe mandou
dous mil pardaos de ouro , e dizerlhe que folgaria de ver

ja por mão ha obra para o que tudo o que ouueífe miíler

pidilTe ao capitão ; Martim Afonfo lhe refpondeo que a
obra deixaua ja de íer começada, porque a gente que tiiihvi

era mais cuílumada aos trabalhos da guerra que aos de fa-

zer obras
, com que el Rey mandou ao capitão que o pro-

ueíTe logo de oíRciaes e trabalhadores , e de tudo quanto
í^artQ IIL C lhe
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lhe foíTe neceíTario , o qual ao outro dia lhe mandou coa-

.troceiííos homens com enxadas, picoens , ceílos, e rodos

.os mais aparelhos neceflarios , e recado que os não pa-

gaíTe
,
porque hião pagos por el Rey. Martim Afonío en-

tão , com parecer dos que eftauao com elle , mandou cor-

tar a ponta que fazia a cidade do rio ha outra parte da

banda do mar , onde abrio huma caua de largura de duas

braças, e altura de mais de huma, recolhendo para dentro

a pedra e terra que daly tiraua , com que tez hum valia*

do aíTaz alto, e lançou fobre el!a huma ponte de madeyra ,

por onde fe leruiíle para a cidade , onde o capitão o hia

vilitar muytas vezes por mandado dei Rey. E porque afíy

como elle fora o primeyro que aly ordenara a fortaleza o
foífe também em mandar as nouas diíTo a el Rey , fe con-

certou fecretamente com hum judeu mercador do Cayro
para vir por terra a efte reyno com cartas a fua alteza, que

aceitou a jornada de boa vontade, com a efperança das

mercês que el Rey por iífo lhe auia de fazer, e dando con-

ta difto ao Badur dizendolhe que o fazia pollo feruir
,
pa-

ra dar conta a el Rey da amizade, que nouamente com
elle tinha , moftrou folgar tanto com iíío que elle também
cfcreueo a el Rey huma carta em que raiiíicaua eíta ami-

zade , c lhe daua conta de feus trabalhos , e pidia íocorro

para elles , e porque elia jornada foíTe mais certa
,
por

quanto o judeu podia adoecer ou morrer , mandou em fua

companhia hum Arménio morador e cafado em Dio de

muyto tempo , e lhe fez mercê para deixar á íua molher

e filhos.

C A-
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CAPITULO V.

O gouernaãor chega a Dio , vê-Je co Badur , concertao antre

Jy paz,es com as condiçoens que aquy Je rcjertm. Dà-fe

grande prejja ha obra , chega recado ao gouernador de

ferem chegadas vãos do reyno. A Rainha JwJJa jenhora.

pare o ifante dom Dinis.

POuco fe deteue Diogo de mizquiía em chegar ao go-

uernador
,
que era ja chegado a Baçaim com coatro

fuftas , e com elle a armada de Mariim Alronío , a que deu

conta da preíía com que el Rey o mandara , e de como ja

Martim AFonío fícaua em poíle do lugar para a fortaleza.

O gouernador diíTimulando o defgoílo que recebeo de

Martim Afonío lhe tomar a dianteira naqueile negocio de

tanta honra, e feruiço dei Rey, tornou a mandar logo

Díogo de mizquita que diíreíTe ao Badur como ja hia de
caminho embarcado em fuílas com muyto trabalho e pe-

rigo , íó por chegar mais depreíTa a leruillo ; porem o 13a-

dur náo contente ainda com eíle recado , mandou Diogo
de mizquita que fe tornaíTe ao gouernador , e lhe difleíTe

que náo auia de deícanfar até o náo ver comfigo
,
para lhe

entregar íua máy , fuás molheres , e o feu rifouro
,
que de

ninguém íiaua fenao delle , e mandou com Diogo de miz-

quita ate a praya quem o viiie embarcar c, partir , o qual

chegou ao gouernador com efte recado , atraueíTando ja

para Dio
,
que praticando-o cos fidalgos que hiao com

elle, a todos pareceo que leguramente podia ir a terra ver-

le com el Rey , e chegando ha viíta da cidade mandou el

Rey os principais fidalgos da corte em coatro fultas a vl-

fitallo , e pidirlhe muyto que o quizeíTe logo ir ver , e a-

pos efte recado mandou também o íecretario que foííe ao
gouernador , e lho trouxeíie , o que elle logo fez ; o go-
uernador delia preífa dei Rey náo deixou de tomar algu-

ma má foípeita e algum reccyo ,
por onde fecretamente

mandou dizer a Martim Afonfo que o nao foíTe receber ,

efedeixaíle eftar onde eftaua com a mais gente que lhe

C 2 man-
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mandaria : então deixando hum caualeyro lionrado cha-
mado António correa por capitão das fuílas com toda
a gente , de que nao confintiíTe ir a terra íenão ametade, e

como elle íoíTe defembarcado , fe foíTe amarrar com as

fuílas no baluarte do mar , donde íe não bulifíe are ver feu

íecado, íe foy a terra acompanhado de cincoenta homens,
os principais que leuaua comíigo , todos veílidos de fe«

íla , e na praya achou o capitão da cidade com coatro ca-

pitães os principais , e muyta gente, que o leuarão has

cafas da Rainha onde el Rey eílaua com muytos homens
nobres comfigo , em huma caía toda alcatifada , aOentado
em hum efquife cuberto com lium pano de brocadilho
douro : entrando o gouernador neíla cafa , e fazendo a el

Rey a deuida cortefía , elle abaixou a cabeça e o corpo
jium pouco , com moílras de contentamento e bom gafa-

Ihado , e fíizendo-o aflentar junto do íeu elquife, lhe rrou-

xerão huma rica cabaya que com íua mão lançou ao go-
uernador

,
que foy a mayor honra que lhe podia fazer

íegundo feu cuílame , e o regedor lançou caba y as ricas a

todos , os que forão com elJe conforme ha peíloa de cada
lium

,
por ordem de Diogo de mizquita, e do lingoa San-

tiago , e até aos moços e criados derao cabayas : el Rey>

então- praticando algum eípaço co gouernador fobre o
trabalho da íua viagem, a que lhe elle refpondeo com no-

UGS defcjos e oferecimentos para as couías de íeu íeruiço^

o deípcdio que fe foíTe defcanfar
, porque ja o feu cora-

rão eílaua quieto polio ter comíigo , com que o gouerna-

dor íe recolheo, Jeuando elle e todos os outros íobre fy

as cabayas que lhe derão , e acompanhado do regedor fe-

foy onde eílaua Martim Afonfo
,
que fe receberão ambos-

com moílras de goílo e amizade , com quanto íe dizia que
o gouernador íintira muyto não fer o primeyro que trata-

ra daquclla fortaleza , e. fazer Martim Afonlo tão pouca
cafo do que lhe defendera , em que nao auia lugar de re-

preníaó
,
porque feria moilrar que lhe peíaua co feruiço.

dei Rey , e fobre tudo a ida do judeu e do Arménio ao.

reyno, porq^ue dcfejaua eiie muyto que ganhara Simão
-...:. - . ferrey-
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ferreyrasquellas aluiíTaras , cem tudo rao deixarão de

rrauar pratica íbbre eíla matéria cem a'gurs remoques de
parte a parte , Ienes , e cm forma de yombaria , cm que
náo íe dctiuerao m-uyto

,
porque os atalhou hum preícnte

que el Rcy mandou de carncyrcs
,
galinha? , e outras coir-

fas de comer , com huma rica tenda para o gouernadcr , a

que lhe elle reípondeo que lhe feruiria. aquelía mercê com
dormir poucas noites nella íem acabar aquella obra

,
por-

que tinha entendido que lhe daria niíTo goíio , e faria íer-

uiço 1 entáo ordenando gafalhado em lendas , repartio ef-

tancias por féis fidalgos que deílem meias
,
que fcrao

Manoel dalbuqucrque , Diogo da filueyra , dom Fedro
de meneies, Manoel de foufa, dom António da íilueyra, e

Anrique de foufa
,
que as derao largamente , com. as gran-

des ajudas que para iíío lhe dauao o gouernador e Martim
Afonío. O Santiago que em meyo de quantas honras e mer-
cês recebia do Badur

,
permitio Dcos que não perdeíTe de

lodo a lembrança e amizade dos noíTos , bufcou maneyra
com que disfarçado veyo de noite veríe co gouernador,
c lhe dillc que em quanto tinha tempo fe aproueitaíTe dei

Rcy em tudo o que quifeíle
,
pidindo e tomiando delle tu-

do o que ouuede mifter , com toda a breuidade poíHuel,
porque era muyro pouco certo e firme nas fuás coufas , e
tudo fízeíle com muyto fegredo e diílimiulaçao

,
porque co-

mo eIRey por natureza era muyto amigo de iabcr o ene
fe fazia por fora , tinha por fem duuida que auia de trazer

eípias fobre elle
,
polio qual tiueíTe muyto tenro que nao

foltaíTe palaura de que el Rey pudeííe tomar alguma má
fofpeita, porem que nâo fe receaíTe de lhe poderem ir com
Bouas mintirofas

, porque a ninguém
,
que romaíTe em

mintira no que lhe dizia , perdoau^ a vida : exemplo raro
de hum bárbaro gentio para os princepes Chriftaos , com
<5uc fe euitariáo muytos males aííaz prejudiciais , não fo-

mente aos membros, mas também hás cabeças: e após
eílos auiíos lhe deu outros com que o gouernador folgou,

€ lhe agradeceo muyto , e deípidindo-fe delle lhe diíle que
não eí^craíle quw, o cornaííe a ver fenão fe el Rey o man-

dafle
,..
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daíTe , e sinda aíTy moftrâdolhe pouca vontade, porque
nao vieííe a tomar iricá íolpeita delle , com que fe tornou

muyto fecretamente , e o gouernador mandou cem muyra
diliimulaçáo recolher de noite a artilharia , e metella de-

baixo da terra
,
porque a não viíTcm os trabalhadores , e

oí? repayros fe recolhiao desfeitos , e mandou logo fazer

hunia grande cafa com alguns rcpartimentos em que man-
dou deíembarcar arroz

,
peícado íeco , e mantevga que

dauao aos remcyros que trabalhauao na obra , e dentro

neíta caía fe concertarão os repayros para eílarem preftes

íendo necelTarios , e após illo fe foy dando tal preíía na

obra, que em poucos dias fe pos em eílado de fe poder de-

fender a toda a cidade , onde el Rey o mandaua viíiiar

muy tas vezes com grande abundância de coufas de comer.

E por parecer ao gouernador que faria a vontade a el

Rey , e lhe daria gollo com acabar de concruir a paz com
elle por efcritos de parte a parte , ordenou no confelho as

'condições delia
,
que forao as que fe leguem. Que Soltão

Badur Rey de Cambaya de íua liure vontade confentia que
o gouernador da índia Nuno da cuaha fizeíTe huma forta-

leza na íua cidade de Dio , no lugar que para ella fe ti-

nha eícolhido , da maneyra que quizeíTe , com caías para
almazaens , feitoria, e habitação da gente. Qiie lhe dá li-

ure entrada no rio e no porto , e lhe dá a ribeyra para en-

trarem e lairem fuás armadas , e nella eílarem e fe con-

certarem os feus nauios. Que as nãos e mercadores que
vierem de Ormuz com cauallos , e mercadorias que nao
forem defeíiís

,
poderão entrar liuremente e pagar íeus di-

reytos cuftumados. Que as mercadorias , e cauallos que
não venderem, poíTáo leuar a vender por quaifquer outras

partes que quifercm , e que vindo a viíla do porto e nao
<^uerendo entrar nelle , no mar lhe nao fera feyta força

alguma. Q^ue todas as embarcações dos portos de Cam-
baya poderão liuremente nauegar para onde quiferem

,

nao leuando pimenta , nem drogas , nem trazendo Ru-
mes , e do capitão da fortaleza leuarão cartazes para íe

íaber que fâo de Cambaya. Que el Rey de Cambaya co de
Por-
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Portugal como bons amigos e irmãos fe ajudarão hum ao

outro , fendo amigos de amigos, e inimigos de inimigos.

{}úc neíla guerra
,
que agora tem elRey de Camjbnya , e

em rodas as outras que riiier ao diante , c gcucifir.ccr da

índia que agora he , e os que vierem após elle lhe darão to-

do o locorro que puderem , com todo o feu poder por mar
e por terra ha cuíla dei Rey de Portugal , mas que el Rey
de Cambaya pagará o foi do e mantimento da gente que

feruir por terra. Que as nãos da outra coita viriao liure-

inente a Cambaya e a Dio , fem os Portuguefes entende-

rem com ellas em mais que em lhe tomarem os Rumes fe

os trouxerem , e fe os donos das nãos pidindolhos os nfio

quiíelTem entregar, então pelejariao com ellas. Que na

fortaleza de Dio fe não receberia mouro nem. gentio que

fe íolTe í^jzer Criílao íem licença do capitão da cidade ,

nem tão pouco na cidade fe receberia Português nem eí-

crauo Criílâo que fe íoíle fazer mouro fem confentim.en-

to do capitão da fortaleza , e os efcrauos que fugiíTem de

huma parte para a outra fe tornalTem a entregar a feus íe-

nhores. (^e os omiziados que fe acolhefíem cometendo
algum crime de propofito , ou deuendo dinlicyro a algu-

mas pcíToas , íe tornaflem a entregar de parte a parte. Que
nem o gouernador , nem o capitão da fortaleza lerão po-

der algum de juíliça na gente da cidade nem nos eílran-

geyros,e fe os Portuguefes quiferem demandar alguns def-

tcs íerá ante o capitão da cidade , e fe alguns deites quife-

rem demandar Portu;^ueles feri também ante o capirao da

fortaleza. Que todas as fazendas dos Portuguefes, que tra-

tarem em Dio e nos portos de Cambaya
,
pagarão direy-

tos a el Rey nas íuas alfandegas , da maneyra queas pa-

garem os outros mercadores. E com iíto outros alguns

ponto» importantes e de íuítancia
,
que o governador

mandou ao regedor para q os viíTe , e emendaíTe nelícs o
que lhe bem p ireceíTe , conforme ao íeruiço e goíto dei

Key
, porque elle iiío fó queria. O regedor de boa von-

tade engentara todas eítas condições , Te le atreuera ao di-

zer a cl Rey , mas como o via andar tão metido cos noí-

íos ,
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íos
,
que ró por fua vontade fem parecer nem confelho

de ourrem mandara chamar o gouernador , .e lhe dera a

fortaleza , e fazia t.'''^tas ventagens
, por lhe parecer que

íó nos Portugueíes tinha o remédio de íaa íaluaqâo, nâo fez

mais que ajuntar a eíl.is condições alguns pontos que Jhe

pareceo que feriáo ha vontade dei Rey , e as tornou a

mandar ao gouernador que lhas mandaíTe , o que elle fez

por Diogo de mizquita , e el Rey as cometeo ao regedor

que eílaua prefente que as viíle , e entendendo delle que
ja o gouernador lhe tinha dado vifta delias , e que nellas

emendara o que lhe parecera que cuiiípria a íeu íeruiço ,

as ouue por boas , e deíle concerto fe paíTarão efcritos de
parte a parte em Português e na lingoa da terra alTinados

e fellados por el Rey e pollo gouernador. Entre tanto fe

daua grande prefla na obra
,
porque el Rey eftimulaua

grandemente o gouernador que lhe deíle fim , e para iíTa

lhe daua de íua parte todo o auiamento que podia , e co-

mo cada dia chegauão a Dio nauios carregados de gen-

te , munições , e coufas neceíTarias para a obra , raeteo o
gouernador no trabalho os Portugueíes queerao coatro-

centos de que fe não efcufarao os íidaigos , nem os mef-,

mos capitães , não fem grande cfpanto do Badur , e de
todos os feus , mas de que dauâo muytos louuores aos

noííos , com que crecendo o numero dos trabalhadores a

mais de mil peíToas , creceo também tanto a obra que em:

poucos dias fe levantarão groíTos muros , com fortes tor-í

res e cubellos , e tudo o mais que a difpoíição do lugar

requeria para fe fazer hum edifício aíTaz forte e defenía-

uel , e porque toda a agoa que fe achou em poços que íe

íibrirão , foy falobra , mandou o gouernador fazer algu-,

mas fiílernas , ordenadas de maneyra que todas fe fecha-

uão com chaues , de que huma foy tão capaz que recolhia

cinco mil pipas de agoa. A eíla obra íe achaua el Rey pre-

fente algumas vezes por leu paíTatempo , onde mandaua
trazer muytas fruytas e conferuas , de que comiao os que
irabalhauão , e aos Portugueíes, que lhe cahião em graça,

fazia mercês de dinheyro : e num dia que para elle hera de

feíla 3
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fefta J
mandou ao gouernador cinco mil pardaos douro ,'

e dous mil a Martim Afonfo , e auendo vinte dias que o
gouernador eílaua neíle trabalho , lhe chegou huma fuíla

ide Goa com nouas de ferem chegadas as nãos do reyno.

A 26 dias do mes de Abril dcfte anno de i^^^ eílando

el Rey noíTo fenhor em Euora pario a Rainha noíía fenho-

ra hum filho , a que foy pofto nome dom Dinis, foy bau-

tizado a três dias de Alayo íeguinte pollo cardeal dom
Afonío feu tio , leuou o Ifante ha pia o duque de Bragan-

ça , o marques de Ferreyra leuou o faleyro , o conde do
Vimiofo o cirio e a oferta , o conde de Portalegre o bol-

lo , forão compadres os Ifantes dom Luis e dom Anri-

<jue e o duque de Bragança , a quem por todas as rezor

ens era deuido fer igoalado com os Ifantes.

CAPITULO VI.

Dom EJleuão da gama capitão de Malaca vay com arma-
da contra o Rey de Ugentana , tem com elle huma braua

. peleja e o fucejjo delia. Alanda Anrique mendez de vaf^
concellos em hum nauio a Patane em bujca de Franc ifco

de barros de payua
,
pelejao ambos com huma armada de

^ Jaós cojfayros , e o que Joced^

-I

O Rey de Ugentana ficou foberbo e tão oufano def-

pois da peleja, que as fuás fuílas tiuerão c( m a arma**

da de Malaca em que matarão dom Paulo da gama , que
inandou muytas lancharas bem concertadas ao eítreyto de
Cincápura a tomar os juncos de mantimentos

,
que hlao

.para Malaca , com que a puferao em grande falta deiles ,

-o que elRey fazia confiado na fua cidade Ugentana ( de
que fe chamara Rey deípois que fora deftruida a de Bin-
tâo por Pêro mazcarenhas

) por fer grande , e citar me-
.tida fete legoas por hum rio dentro

, que elle tinha aira-
ueífado com muytas eílacadas , e fortificado com eífanci-

as de artilharia nos lugares em que podiâo fazer mayor
refiítencia

, a quem quifeíle entrar por elle. Dom Eíleuao
Farte lII. D da
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da gama eapiraõ da fortaleza , aíTy por acudir a efta Fal-

ta de mantimentos , e abater a foberba daquelle inimigo^
como principalmente por vingar a morte de feu irmão
dom Pauio , de que náo podia perder a dor e a magoa y

detriminòu ir deíirui-r eíla cidade de Ugentana
,
para o

qiie fez preíles huma armada de vinte vellas em que auia

duas fuftas, huma grande em que hia o mefmo dom Eílcí-

não , e outra de que liia por capitão Manoel da gama ,

fete lancharas grandes , de que erao capitães , dom Fran-
ciíco de íima , Simão fodré , António dabreu , dom Crií-

rouao da gama irmão de dom Eíleuao , Anrique mendezs
de vafconceJlos , -Pêro barriga , e António grandio , hu'-

itta carauella redonda e por cajiitao Pêro fernandez rapo^

fo , huma naueta com capitão Diogo botelho , e todas as

mais erão manchuas e baloens : embarcou aquy coatro-

Centos homens Portuguefes bons loldados , e com boas
armas, com feus efcrauos Chriílãos da terra, que por to-

do's padauão de oito centos homens de peleja , afora <m

femeyros. Com eíla armada chegou dom Eíleuão ao rio

de Ugentana
,
por onde com as marés entrou três iegoas,

c por achar hum paíío tão baixo que a naueta não podia
paíTar por elle ^ a fez aiy amarrar de maneyra com a proa
para a entrada do rio

,
que Te não viraíTe com a corrente,

e concertando-a com coatro peças groíTas por baixo, coa-

tro falcoens por cima , e dez berços , oito bombardei-
ros , e trinta homens eípingardeyros alem dos que tinha,

que cos marinheyros chegauão a fetenta que podião pele-

jar
,
paíTou a diante até dar em huma pouoacao de que fo-

gio toda a gente , mas ainda alcançarão hum homem dè
que fouberão que, daly j5or diante era o rio largo hum ti-

ro de pedra fomente , e com tão altos aruoredos de hu«--

ma parte e da outra
, que lhe não entraua o foi lenão das

dez oras por diante , e que meya legoa antes da cidade fa-

zia a terra hum cotouello dentro no rio , com hum oitey-

To alto , em que eílaua huma eílacada com huma cftancia

de artilharia que defendia o rio
,
que era aly como hum

eíleyro : dom Eíteuão com tudo uão íe confiando muy-
ta
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to do que dizia aquelle homem , manxiou Pêro barriga , o-.

Jorfe daluarenga em baioens pollo rio , a ver o que acha-.>

uão ; trouxerão recado de Ter verdade tudo o que o ho-
mem diííera , e que de cima do oureyro, que eílaua íobre o
rio, os podião matar a todos com pedras e frechas, e que
tinhão os mouros aruores cortadas para deixarem cair ío-

bre o rio : detriminando com tudo os noílos de paflar a

diante , íizeráo nas fuílas e lancharas com taboado que
acharão no lugar, arrombadas para fe ,empararem das.

frechas , e bailéus para debaixo delies tirarem os efpin-

gardeyros. Daquy mandou dom Eílcuao Perq barriga , e

António moufinho em baioens , que com íeílenta erpin--

gardeyros foílem por terra ha viíta da fortaleza dar na.

gente que eílaua no outeyro , e elie paííou a diante co re-

íto da armada
,
que em chegando ha viíta dos inimigos ,

defpararáo nella rauyta artilharia, a que os noílos fazen-

do o melmo , chegarão com muyta preíleza a abalroar a

tranqueyra com receyo dos tiros , em que acharão grande
refíílencia, porem tanto que Fero barriga e António mou--
Unho derão huma çurriada de efpingardaria nas coitas dos
que eílauão no outeyro , com que os fizerao pôr em fu-i

gida , os que pelejauão na tranqueyra fc retirarão tam-t

bem fugindo , e huns e outros forao ter ha fortaleza on-
de el Rey eílaua atTaz eípantado do grande atreuimento
com que os noííos cometerão a fua gente, e não fe auendo
aly por íeguro , íe paííou com todos os de íua caía para
jiuma pouoação huma Jegoa polia terra dentro. Neíla
fortaleza eílaua Laquexemena ( de que rnuytas vezes
aquy tenho feito menção ) com féis mil homens frcchey-
ros e efpingardeyros

,
que a tinha emparada com tran-

queyras bem fortes , e bem prouidas de artilharia , e no
rio tinha poíla huma eílacada de duas brí>ças de largo , de
duas faces feita de groíTos paos , entulhada com muyta
pedra e madeyra , em que auia huma entrada como por-
ta por onde entrauão as íuas armada? ., e fobre ella de hu-
ma jjarte e doutra muyta gente que a defendia. Dom Eí-
teuão iurgio poiio rio acima com as embarcaçoens todas

Da a
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a fio , por íer muyto eftreyto , e podia ir fem perigo das
frechas do mato

,
porque dambas as partes do rio era tu«

do vaTi e terra alagadiça , com que os mouros não po-
diao chegar a tiro , - deíla maneyra caminhou aré chegar
a meya legoa da fortaieza onde detrás de hum cctouello,

que o rio aly fazia , os noílos deícanfarao e dormirão íe-

guros
,
porque na terra em cima do ccioueHo eílauão em

vigia Pêro barriga , Duarte mcndez de vafconcellos , e

António rangei com fetenta efpingardeyros , cnde não fo-

rão cometidos dos inimigos por lho nao conícntir La-
quexemena 5 receofo de lhe acontecer algum deíaílre ,

com que os feus entraíTem em mayor medo do que tinhão.

Aquy fe concertou a carauella de maneyra que ficaíle em-
parada dos pilouros dos inimigos, porque ha íombra del-

ia auião de ir os nauios pequenos , mas porque no rio nao
auia vento , e a corrente de agoa era tamanha que leua-

ria trás ly a carauella atraueíFada , íe ordeaooi que Luis

de braga por huma banda do rio , e Fero ramirez polia-

outra em balões foíTem atar cabos delia bas aruores
, por

pnde k pudeííe alar, que feria quândo a maré começaíTe

a vazar
,
para ir direita : e íendo os cabos atados aquella

noite com muyto trabalho e perigo dos que os atarão,

polias muytas frechas e efpingardadas que os n"ouros lhe

tirauão , atinando ao lugar onde os fentião , lego polia

inenham a carauella íe foy alando por elles , até que len-

do viíla das tranqueyras íe deíparou de parte a parte

grande cantidade de artilharia , de que a fumaça foy tão

efpeíTa
,
que metida por antre as aruores fez o dia tão eí-

curo como a mefma noite , com que a carauella fe alou

com muyta preíTa , e a armada remou com tanta força ,

que acabando de paíTar a fumaça , todos eílauão dentro na

porta da eftacada , onde os tiros da carauella, que ficarão

de, longo da tranqueyra , a arrafarão de todo , com que

a entrada ficou franca apefardos mouros que trabalharão

polia defender, de quemuytos com aefpingardnria da ar-

mada ( que também niílo ajudou muyto) ficarão mortos

e feridos, e não podendo a carauella paílar daquy para

di-
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diante ,
porque de dentro da porta tinhao os mouros ala-

gado hum junco , mandou dom Eíleuao Franciíco bocar-

jo e Manoel da gama
,
que por antre as aruore* de ma-

neyra que nao forão vjftos , forâo efpiar hum corrioro que
fazia a terra , donde defcobrirao toda a fortaleza , e co
recado que lhe trouxerao , mandou aquella noite leuar

acima ao cômoro hum camello e coalro falcões pedrey-
Tos encarretados , e cem homens com elles , donde em
amanhecendo começarão a tirar ha fortaleza, a que ÍEziao

tanto dano que ninguém ouíaua de aparecer nella , e os

DolTos aJy, polia difpofiçao do lugar, eílsuao bem f( guros.

Neile combate fe paliarão tantos dias que a gente come-
çou a adoecer , por ler a terra doentia , e faltarlhe a pol-

uora , e os mantimentos , com que alguns de enfadados
aconlelhauão a dom Efteuao que fe tornafie antes que a

falta foíle mayor
,
porem elle com outros erao de con-

trario parecer , e auendo antre elles alguns debates fem
fe tomar reíoluçao , fucedeo que neíle dia chegou ha ci-

dade Tucão mafamede capitão da armada dei Rey que an-
daua então com ella no mar, e elle mandara vir a focor^

rello , o qual receando de entrar no rio deixara a armada
em outra parte , e fc viera por terra com a gente meter na
cidade, onde , por fe moítrar mais esforçado que os ou-
tros , fe foy logo com mil homens cometer os noííos ,

por parte que o camello e falcões lhe nao podiao fazer no-
jo

,
que defpois de lhe darem huma çurriada de arcabuza-

ria íe meterão com elles has lançadas com tanta fúria
,

cjue começarão logo a moílrar fraqueza, e ouuindo-fe na
armada as gritas e a reuolta da peleja , mandou dom Ef-
leuão dar fogo ha artilharia , e fair em terra dom Criílo-

uão feu irmão com cem homens de refreíco , com que os
mouros vendo-íe cometidos por ambas as partes íe puíe-
rão em fugida para a fortaleza , deixando no cam.po muy-
los mortos e feridos , fem perigar ninhum dos nolTos , e
çor fobreuir a noite nao coníentio dom Eíleuão que lhe
.t"gui^íTem o alcanço. Laquexemena vendo o desbarato de
Xucáo mafamede , e o mal que os tiros fazião ha fortale-

za ,,
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za , foy com muyta preíTa dar conta a el Rej do que paC*
faua , e aconfelharilie que nao eíperaíFe aJy mais , e jun-

to eíte coníelho ao que ja tinha detriminado , fe mcteo
logo polia terra dentro co íeu tifouro, e com as íuas mo-
Iheres ; e a gente que eftaua na fortaleza vendo íair delia

Laquexemena , fugio também toda de noite, e a deixou
deípejada tão caladamente que os noíTos o não íentirão íe-

não defpois de íer menliam
, que não virão aparecer nin-

guém neíla. Pêro barriga defejoío de faber oqueaquillo
era , fe meteo detrás de huma mouta perro da fortaleza ,

e não fintindo nella rebuliço mandou lá hum efcrauo íeu,

que chegando tão perto que a vio defpejada , bradou a
leu fenhor

, que logo fe toy meter dentro nella , onde
acudirão também os outros que eftauão no cômoro , de
que fendo auifado dom Efteuão fe foy também lá com to-

da a gente , dando muytas graças a noíTo Senhor por aquel-

la tamanha mercê , e porque os noííos não acharão que
faquear

,
porque tudo eraleuado, puzerão fogo ha for-

taleza , com que ficou de todo poíla por terra : então man-
dou dom Efteuão alguns nauios pollo rio acima mais de
huma Icgoa , em que não apareceo gente , c a terra era
alagadiça , mas acharão muytas manchuas , e calaluzes ,

de que íe recolherão os nouos , e rodos os que podião
áeruir , e os outros forão queimados , e tudo o que auia

por aly derredor ficou também queimado e deftruido ,

com que dom Efteuão íaindoíTe do rio trabalhofamente ^
porque lhe foy forçado ir has toas contra maré

,
por fer

grande a corrente de agoa , em que teuc alguma detença ,

fe recolheo a Malaca com cinco mortos de frechas perdi-

das , e muytos feridos , mas com muytas feftas , e con-
tentamento de toda a gente polia deftruição daquelle ini-

migo que tanto mal lhe fazia, e como dom Efteuão em nar

da era defcuidado , logo em chegando manchou Anrique
mendez de vafconcellos em hum nauio a Patane em bulca

de Francifco de bairros de payua , e dos outros que lá eí-

tauão com elle , e para mandar dahy hum junco ha Chi-
na , a v^r fe c^ueria ter com nofco a paz e comercio que
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ailtes tluera. Chegando Anrique mendcz aó perto de Pa-

tane , deípois de dar auiamento ao junco para a China,

c a oiitro em que viefie Francifco de bairros cos outros

Portuguefes , eftando para íe tornar a Malaca teue nouas

de huma armada de Jaós coíTayros que andauao polio mar
Jias preias , de que o capiíão n^or íe chsn^aua Fracaria ,

que trazia vinte calaluzes" grandes muyto ligeiros de vclla

e remo , com duas ordens de remos , huns de mão e ou-
tros como de fuíla , com que íem virar corriao tanto pa-

ra trás como para diante , e afora es remeyros traziao

niuyta gente de guerra , e m.uyta artilharia , e artifícios

de fogo ; e eftes torao demandar o porto de Patane , de
que fendo os noííos auifados le fizerao ha vella costraque-

tes e mezenas , e a gente toda preítes , mas por que Fran-

cifco de bairros não tinha a fua gente dentro no junco,
iurgio perto da terra eíperando por ella , e Anrique men-
dez íe fez na volta do mar para deícubrir a armada dos
•inimigos

,
que vindo ja poílos em ordem para pelejar,

auendo viíla dos noííos íe foríío oito ao junco , e doze
ao nauio : eíles porque o vento era calma fe chegarão a

-abálrroallo com muyto esforço , cercando-o por todas as

,partes ,
porem acharão no nauio tal refiílencia cora a ar-

'tilharia , eípingardas , panelias de poluora , e grandes
cpedras que lhe deitauao das gaueas com que recebião o
mayor dano, que defpois de durar a peleja hum grande ef-

paço , fe afaílarão os mouros com perda de muyta gente,

€ caíaluzes eípadaçados , ficando também no nauio três

Portuguefes e dous efcrauos mortos , e muytos feridos , e

caido Anrique mendez íem acordo de hama frecha de pe-

çonha que o tomou polia barba , de que não tornou em
íy íenão deípois de ferem os inimigos afaílados , pollos

remédios com que lhe acudirão
,
porem tratando então

do repayro dos outros feridos , fem fazer cafo do mal que
tinha , fe tornou a fazer preíles , cuidando que os inimi-

gos o tornarião acometer. Francifco de bairros com fós

dezaíeis Portuguefes que tinha cotr.figo , e alguns eícra-

uos valentes homens , e a gente do junco fe defendeo de^

taí
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tal maneyra dos oito calaluzes com a artilharia e artifícios

de fogo
,
que fem ouíarem de o abalroar fe afaílarão del-

le , e de longe lhe tirauao muyta artilharia , e frechas de
peçonha , com que a gente não ouíaua de aparecer, e co-
meçando então a refrefcar o vento , Anrique mendez deu
todas as vellas para ir focorrer o junco, onde entrando
hum tiro dos inimigos , e dando numa jarra de poluora ,

fe acendeo de maneyra que queimou três homens , de que
Franciíco de bairros ouue também fua parte : os mouros
vendo o grande fogo e fumo , dando grandes gritas reme-
terão ao junco para o abalroarem, cercando-o por todas as

partes , e pondo nelle efcadas que traziao para fubirem aos

nauios altos , e com quanto do junco íe lhe fazia grande
reníl:;;ncia, aproueitara-lhe pouco íe o nauio não chegara

a elle
,
que com a artilharia meteo no fundo três calaluzes,

e defpedaçou outros de que a gente ficou toda pollo mar

,

e dos que eílauão por popa do junco alcançou dous , çm
hum dos quais vinha o capitão mor que fe faluou a nado
em outro , e fe foy logo para terra , o que também fize-

rão todos os outros , e o nauio trás elles lirando-'he muy-
tas bombardadas, até que mais não pode, e fe tornou a íur-

gir por popa do junco, onde os mouros mais não tornarão,

e porque em quanto o junco pelejou lhe fugirão para ter-

ra todos os marinheiros , lhe foy forçado tornar-íe ao
porto , e o nauio com elle , onde eíliuerão até tomarem a

gente, e o mais que lhes era neceíTario , e tornando-fe na
volta de Malaca acharão no caminho outra armada de cof-

fayros Jaós, de que não forão cometidos porleuarem
muyto vento , com que chegarão a Malaca em paz e ern

iãluo.

CA-
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CAPITULO VIL

Hum gentio fe vem a Maluco fazer Criflãõ com toda huma
cidade de que tem o gouen70 , e o que fobre ijjo faz TriJ^

tão de taide capitão da fortaleza : cbcgua a ella hum ca»

Jãluz com mercadores Celehes , e muytas mercadorias ,

que faÕ roubados pollos Portuguefes. O capitão prende o

Rey Tarija ^ com fua may e os regedores , o modo com.

que o faz , e a rezao porque , e faz outro Rey de Terna-

te , jaz guerra ao Rey de Bachao jíoJJo amigo , e o em
que para.

Dí^fpois que Triftão de taide capitão de Maluco aca-

bou de aíTentar as coufas da fortaleza na forma que
atras fica dito, entendeo logo em a concertar por muytas
partes em que eítaua danificada , em que mandou fazer

de pedra c cai a igreja
,
que tinha as paredes betumadas

por dentro , e eftando neíia ocupação lhe cliegou recado
do gouernador de huma cidade dsquella ilha chamada o
Morroo que era gentio

, que fe faria Criftao com tanto

que o defendeíle dos mouros que o \\'úo auexar e roubai-

lo , a que elle não podia refiAir por falta de poder e for-

ças ,de que Triftao de taide fe moftrou muyto contente ,

por fazer aquelle grande feruiço a noíTo Senhor, e lhe reí-

pondeo com muyto boas palauras , concedendolhe tudo
o que \h.Q pedia , com que o regedor íe foy logo ha for-

taleza , e lendo bautizado com muytos de fua caía , lhe

foy poílo nome dom João de mamoya
,
porque eíle nome

Mamoya era o que elle tinha em gentio : e veílido ha
Portuguefa de bons veílidos fe tornou para a fua cidade,

acompanhado de hum Sacerdote chamado João diaz , pa«

. ra bautizar o pouo delia
, que por fer grande , e eíle ío

Sacerdote não poder fuprir a tudo , .lhe mandou o capi-
tão defpois outro chamado Franciíco aluarcz , os quais
.,£zerâo tanto fruito naquella cidade , que fe desfizerno as

.cafas dos íeus pagodes , e fe fízerao duas igrejas , em que
,fe celebrauão os officio? diuinos ; e ajudada do fauor do

Parte IIL E - Ceo
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Ceo a boa diligencia deíles dous Sacerdotes , todos aquel-
les gentios fe íizerão Criflãos

,
por onde Triftao de tai-

de mandou lá doze Portugucfes
,
que eílauão das portas

adentro co regedor , com que ficou feguro dos n^^ouros ,

c daly por diante os auexou mais do que até então fora

auexado delles. Neíle meímo tempo chegou a Ternate
hum calaluz com huma gente branca a que cham.ao Ccle-
bes , que como mercadores cuílumauao a viraly com ou-
ro , caíca de tartaruga , cera branca , e outras mercado-
rias que dauão a troco de roupa da índia : tanto que eíles

homens derao moílra do ouro que traziao para fazer íeu

trato, que vinha feito em barras e em manilhas , logo
aquelía meíma noite eftando ellcs dormindo no leu cala-

Juz 5 íe forão a elles alguns Portuguefes num esquife , e
com panellas de poluora os fizerao lançar ao mar, e to-

mando quanto acharão o leuarão ao capitão , que reco-

iheo tudo de maneyra que fc veyo a ter por certo que fora

feito por feu mandado ^ fem aproueitarem aos pobres rou-

bados quantas queixas e exclamações fobre iíTo fizerao ,

de que receberão tamanho efcandalo os grandes do rey-

no > e o pouo todo
,

que fe veyo a leuantar hum rumor
que oRey Tarija, fua niãy , o regedor Patecarange , e

Rabagao juíliça mor fe quererião aleuantar , matar o ca-

pitão y.e tomnr a fortaleza
,
que vindolhc ter has orelhas 5

e tomando dilTo não pequena foípeira , derriminou ,
por

coníelho de alguns amigos íeus de que fe fiaua , a que
deu em fegredo conta do negocio , de prender cl Pvey e

os regedores
,
para o que ordenou que dous homens fin-

giíTem ter palauras hum com outro com que vieífem a

ter brigas , e fendo prefos por feu mandado foíTem pedir

a elRey que foíle falar por elles ao capitão
,
que cílaua

certo fazeíla logo , e entrando para iflo na fortaleza , o
capitão o prenderia com todos os que foíTem cora çWe. A
briga fe ordenou , a que acudindo o capitão , e após el-

le o feitor , de que também fe diíTe que era hum dos da

confulta j prendeo três dos que achou brigando , com
íjue logo alguns Portugueíes íe forâo a el Rey que fofle

pidir
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pidir ao capitão que os íoItaíTe , o que elle fez de boa
vontade

,
porque defcjaua de eílar bem comnofco , e Iq

foy acompanhado do regedor, e do juíliça mor ( que teai

aly por cuílume acompanharem íempre a peíToa real) ao-

fobrado mais alto da fortaleza, onde o capitão eílaua com
gente preíles para o que detriminaua

,
que os recebeo a

todos com muyta feíla , e fe aíTentarão alguns Portugue-

fes antrcmetidos porelles : tratando então el Rey da íol-

tura dos prefos , o capitão os mandou aly vir foltos
,

queixandoííe com elie de íe abalar de íua cafa para aqui-

lo fomente 5
para que bailara qualquer recado feu , mas

que pois ja aly eftaua cos regedores, cumpria muyto tra-

tarem todos hum negocio de muyta importância
,
porem

que não podia íer fem a Rainha eílar prefente , que por
mandado dei Rey veyo logo , com coatro molheres com-
íjgo , e fentada a par dei Rey lhe diííe o capitão que bem
fabião que el Rey de Portugal era íenhor das terras de
Maluco 5 e que aquella fortaleza que aly tinha com tanta

gente fua e fuílentaua com tanto cuílo de fua fazenda , e

das vidas dos feus Portuguefes , era para defender aquel-

le reyno de quem lhe quifeíTe fazer guerra , e pois elRey
de Portugal tantos gaílos fazia por fuílentar os Reys de
Ternaie no feu reyno , os que lhe não foílem bons ami-
gos não era rezão que foíTem Reys, que por iíTo fora dei-

tado do reyno o Rey Viaco
,
que nunca mais tornaria a

elle , e que agora tinha fabido que elles todos os que eí-

tauão prefentes , tinhão ordenada huma traição para fe

leuantarem , e o matarem a elle e tomarem a fortaleza
,

pollo qual aly auiâo de eílar até tirar huma deuaíía del-

íes , e os mandar preíos ao gouernador ; el Rey e os íe-

us como eílauão innocentes ficarão muyto feguros íem
auer nelles mouimento ou alteração alguma , a que ref-

pondeo o regedor que íe enganaua porque em ninhum
delies ouuera nunca tal penfamento , e a Rainha lhe diíTe

que olhaíTe o que fazia
,
porque íe lhe fizeíTe íem juíliça ,

outro capitão viria que lhe faria juftiça delle : elles confi

tudp forão prefos fem fazerem aluorojo , porque eílauão.

E 2 con-
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confiados na fua innocencia , e vendo o capitão a feguran-

ça com que eftauao parcceolhe cjue era falia a íclpeita

que tomara ,
porem nao ouíou de os íolrar , receando

queâquelle efcandalo foíTe ocafiao de íc leiíaniarem , com
q-ae nunca eílaria leguro dclles nem os poderia ter por
amigos , e por íe tirar deíle receyo , detriminou fazer ou-

tro Rey , e tirar o Tarija
, para o que mandou polio fei-

tor buícar hum filho baftardo do Rey paííado, que ouue-

ra em huma molher Jaoa , meço de doze annos , e que
lho trouxeííe muyto diílirauladamenre , como que o trazia

para outra coufa : o feitor chegando a elle o tomou polia

mão para o leuar comfigo dizendo que o capitão o cha-

maua
,
porem/a mãy cuydando que era para lhe fazerem

algum mal o não quis largar de íy , com que foy neceíTa-

rio tomaremlho por força , ao que ella fahio de cafa gri-

tando polias ruas , e com grande aluorcço do pouo foy^

correndo has cafi^s dei Rey , onde fabendo que elle e a
Rainha eílauão na tortaleza , com dobrados gritos come-
çou a dizer que ja el Rey era morto, agora lhe querião

também matar feu filho , com que no pouo , que era gen-

te bruta e beílíal , entrou tamanho medo
5
que os homens

cas molheres cos filhos has coftas começarão a fugir com
tanto eítrondo de gritas e reuclta

, que era coufa elpanto-

fa e miferauel. Entrando o moço na fortaleza , que fe

chamaua Cachil Aeyro , o capitão o leuantou por Pvey de
Ternare , c fez regedor do reyno o Camarrao

,
que logo

scudio ha gente que fogia , e com feguros que lhes deit

de não receberem mal , afirmados com juramentos ha lua

vfança, os fez tornar para a cidade , e recolhendo a mãy
do Rey nouo ha fortaleza lhe deu nelTa apofento com íeu

filho , com todo o aparato que cumpria ao eítado real, po-

rem não fahia delia para fora. O capitão então ,
porque

os Rcys vizinhos de Tidore , Bachão e Geilolo fe não ef-

candalizaflem da prifão do Rey Tarija, a todos mandou
embaixadores darlhe a rezão porque o prendera , e fizera

Rey o Cachil Aeyro , e de rodos teue por repoíía que fi-

zera muyto beíii , porque pois outros capitaen^ de Ter-
nat€í
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nate fizeráo ja outras coufas picres que aquella , íem fe-

rem caíligo de ninhum goucrnador da índia rr.enos o reria

eíle : e co deíejo que tinha de fazer leu proueito , to-

mou por miniílro diílo o Camarrao
,
que co feu nouo go-

úerno íe lhe oíFereceo a lhe fazer auer todo o crauo que
ouueííe na terra, e por todos os lugares mandou Linqar

pregoens com grauiílimas penas
,
que ninguém vendeíFe

crauo' íenao aos homens do capitão, e elle mandou lan-

çar outros pregoens na mefma forma aos Portugueíes ,

com que em todos ouue tamanlio efcandalo e fentimen-

to
,
que pubricamcnte pragucjsuao diíTo , dizendo cada

hum o que lhe vinha a vontade íem medo nem refpeito al-

gum. E porque o Rey dcBachao não confentio que em íua

terra Ce tomaíTe o crauo daquella maneyra , o capitão lhe

mandou fazer guerra por António pereyra e JorJe goter-

rez
,
que fizerão faltos em alguns lugares íeus , e cati-

uarão alguma gente , de que o Rey e o pouo fcarão muy-
to efcandalizados

,
porque íe auiao por feguros polia paz

que. tinhão feito comnofco , e ainda que o Rey com ef-

te elcandalo le não leuantou contra nos , e ficou quieto

em íua terra , todauia o capitão mandou huma armada
que o foífe deftruir , e íem embargo de o Rey mandar fa-

zer lembrança aos capitães delia de Ccr elle fiel vafíallo

dei Rey de Portugal , e amigo antigo, e fempre verdadey-
ro dos Portuguefes , e dos capitães padados , por onde
lhe não merecia o mal que lhe vinhão fazer > elles ven-
cidos mais da cubica das prefas , que doutro ninhum ref-

peito lhe íizerão íahos por muytas partes , em que os
Bachoens por fua defeníao matarão e íirirao alguns dos
Eoílos , com que o capitão em peíloa fc foy a Ih^ fazer

guerra, com huma grande armada que ajuntou co fauor
dos Reys deTernate e de Tidore-: e cliegando ha boca
do rio para hir por elle acima , achcu que os da terra o
tinhão atrp.ueíTado com aruores e madeyros muyto grof-
íos

, e íe meteo em trabalho de o duípejar , e porque ea-
trc tanto os mouros lhe tirauao muytas frechas, com que
lhe fazião algum dano , mandou Diogo fardinha capitãa

mor
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mor do mar , que com alguns efpingardeyros ígz çetirat

os frecheyros , donde entendendo o Rey a detriminaçáo,

dos noíTos , mandou com ioda a preíTa grande cantidade

de gaíladores a cortar huma terra por onde antigamente

íohia a correr aquelle rio, que em tendo euaíao para ou-

tra parte ficou alj a armada em feco metida na vaia , de.

que eípantado o capitão , e fabendo a cauía , mandou o,

capitão mor do mar tapar a aberta que era feita , o que
vendo o Rey fugio polia terra dentro com fuás molheres

e feu lifouro , ficando a cidade de todo defpejada de gen-

te e de fazenda. E porque os noíTos não acharão nella

coufa de proueyto , ihe puferão o fogo , e abrirão as fe-

pulturas dos Reis , e leuarao as píTadas , cuidando que
por elias lhe deííem algum refgate

,
que a grande cubica

tudo tenta c a nada perdoa. E vendo o capitão que a terra

era aly toda alagadiça de maneyra que íe não podia an-

dar por ella , fe tornou ha fortaleza , e deixou o capitão

mor do mar c o regedor fazendo a guerra , que obrigou

ao Rey a cometer de nouo concerto co capitão
,
que por

duzentos bares de crauo que deu fe lhe concedeo e fe fez

paz com elle.

CAPITULO VIII.

Chegão ha índia fete imos do reyno, Dajfe conta do eftado

do Acedecão , o qual dd ao goucrnador as terras e rendas

de Saljete e de Bardes , e a rezao porque. Dom 'João pe^

reyra capitão de Goa com licença do mefmo Acedecao faz
hum cajiello no rio de Saljete,

DO Reyno forão efte anno de mil e quinhentos e trin-

ta e cinco fete nãos para a índia ,
que chegarão lá

a catorze de Setembro, de que foy par capitão mor íer-

nâo peres dandradre , e das outras féis forão por capita-

ens , Tomé de fouía , Fernão de móraes , Jorfe raazca-

renhas , Martim de freitas , Fernão camello , e Luis al-

uarez de payua : e porque o gouernador quando fe partio

para Dio deixara ordem ao capitão de Goa que chegan-
do
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âo eftas nãos não ccníentiíTe que eíliueíTem aly mais que

lium fó mes , e as que vicíTem ordenadas para a carga fe

fcíTcm para Cochim , e a gente de armas que nellas foíle

inandaíle a Dio ; clle fez tudo muyto inteiramente , e a

gente que mandou a Dio feriao féis centos homens, boa

gente e bem concertada. Porem cumpreme tornar hum
pouco atras tratar de coufas que fucederao neíle meyo
tempo noutras partes , que atégora ficarão por contar ,

por náo cortar o fio do que íe Iiia contando. O principal

vaifallo que tem o Idalcao vizinho de Goa e de môr auto-

ridade no leu reyno he o Acedecao
,
que he nome de gran-

de eftado j como antre nós marques ou duque , lem cujo

parecer ninhuma couía o Idalcao pode detriminar das

que pertencem ao feu eftado
,
porque he elle o principal

no íeu confelho , e no arrayal cm que eíliuer preíenre a

pefloa do Rej ellehe íobre todos os capitaens , e por ef-

tas preminencias que tem he o mayor fenhor do reyno ,

'e de mayor renda com muyta gente de pé e de caualJo. O
íeu principal aíTento hc Biigao cidade grande e forte , íi*

tuada na entrada do reyno do Idalcao para a bajida do
mar , na pafiagem de huma grande ferra que corre delon-

go deftas terras , tão forte que não ha para ella entrada

íenão por certos palTo? que tem antre o Balrígate e as ter-

ras de Goa , em que não ha outro caminho íenao o que

fe foy hzcnào com a continuação do caminhar , aíTaz Ín-

greme e eílreiro , com que a íerra fica de todo inexpu-

nhauel. Efle Acedecão he fenhor de todas as terras que
tíftão defta ferra para o mar

,
que faó muytas , e de gran-

des rendimentos
, porque tem muytos portos onde con-

correm groíTos tratos , com que he tão poderofo
,
que le

fllguma ora acontece quererfe leuaniar contra o Idalcao

feu íenlK)r , lhe dá muyto trabalho , e por fer tamanho
lenhor era muyto inuejado e odiado dos outros grandes
que andauão apar dei Rey , com que bufcauao fempre
couías nouas de que o malfinaíTem e caluniaíTem com el!e;

vicio antigo nas cortes dos Reys e grandes fenhores, tan-

to mais perjudieial, quanto pollo cuílumeíefaz menos
ca-
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-cafo delle , tr.as de que cuílumao nacer mujtas femre-
.zoens e femjuftiças ,

que as mais das vezes vem a redua-

dar em tanto ou mais dano dos lenhores que dos vaíTaU

los; contra todas eílas calunias íe foube fuílentar eíle Ace-
decão com feu fifo e prudência., a pefar de íeus inimigos,

até a morte do Idalcao que era ja velho , e foi o meímo
que aíTentou as pazes com Afoníb dalbuquerque no tem-
po que fe tom.ou Goa. Por morte deíle (que foy no Ba-
lagate o anno paííado de m.il e quinhentos e trinta e qua-

,tro ) lhe ficarão três filhos de diííercntes mais , moços de
.pouca idade

, que íe criauao em poder de grandes do rey-

,110 parentes de fuás mays , de que o mais moço eílaua

eni poder do Acedecão que era tio de íua mây : cada hum
dos que tinhao eíles moços a feu cargo pertendia que o
feu foíTe leuantado por Rey para lhe ficar a tutoria del-

les , e pollo mefmo cafo o gouerno e mando cm todo o
rey no , e o que mais niílo apertaua era o Acedecão , cui-

rdando que por fer mais poderofo e mor íenhor que to-

dos , jhe teriao mais reípeito
, porem como era odiado

e malquifto de todos os grandes
,
pollo encontrarem nií-

.to elegerão por Rey o mais velho dos três irmãos , dan-

do por rezão que por iílo tinha mais direyto no reyno
que os outros , de que o Acedecão ficou tão fentido

,
que

trabalhou a troco de peitas fazello cegar , mas não teue

,eííeito. Eíle Rey nouo inda que era moça, tinha enten-

dimento de mais idade que a íua
,
por onde logo como

eíleue aííentado no reyno , os emulos do Acedecão o co-

jiieçarão a malílnar com elle , como tinhão feyto com íeu

pay ; e antre muytas coufas
,
poUoazedar mais lhe dil-

,ferão que por fazer Rey o moço que tinha em feu poder,

.peitara aquém lhe a elle tiraffe os olhos, e o reyno,

,<|ue não deu ia de ficar fem caítigo : e para o auer ha mão
Jhe mandaíle dizer que vielTe ha corte , e trouxeíTe comíi-

go o íeu irmão que lá tiiiha , . para lhe vir lazer calema.

De tudo illo foy logo aui^íado o Acedecão ,
que fe fingip

doente de maneyra que quando lhe chegou o recado do.

Idalcao pareceo a quem o trouxe que não poderia; eíca*
'

'
' par
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par da morte, e aíTy o diíTe ao Idalcão
, porem os feus

inimigos, que foípeitauao o que era, dauão a entender a el

Rey que aquella infirinidade era fingida , com que o tor-

nou a chamar algumas vezes , mas de todas fe eícufou , e

vendoííe táo apertado dei Rey , e fem poder para lhe re-

fiílir íe quifeííe ufar com elle de força , detriminou valer-

le do gouernador , e tello por amigo ,
porque co Teu fa-

uor lhe parecia que eítaua feguro : e para iílo ]he mandou
por hum embaixador ofíerecer as terras de Salfere e de
Bardens , com todas fuás rendas para ajuda dos g.íílos das

fuás armadas
,
que feriáo fuás em quanto elle viueiíe , e

fe o moço que elle tinha em poder vieíTe a fer P\ey , as

terras ficariao para fempre dei Rey de Portugal , e que a

troco diílo não queria mais fenao que o aceitaíTe em íua

amizade
,
para o fauorecer em feus trabalhos , e que Ja

como amigo lhe aconíelJiaííe o que faria de fy neíle eílado

em que agora eftaua. O gouernador lhe refpondeo com
agardecimcnto polias terras , e oíFerecimentos para lhe

dar todo o focorro que pudeíTe , e que no eílado emi que
eíhua com ninguém fe podia aconíeihar milhor que com-
ligo

,
pollo íeu grande fifo e larga experiência , mas que

o que lhe a elle parecia, era que deuia fegurar fua peíToa,

porque tendo vida o tempo lhe moftraria o que auia de
fazer , e lhe daria o milhor remédio , e com iílo defpe-

dio o embaixador , aceitando as terras com parecer dos
do coníelho , e pidindo ao Acedecao que mandafle aos
feus que entregaíTem as rendas pacificamente aos que elle

mandaíle a recebellas , o que o Acedecao fez
,
pidindo

ao gouernador que mandaíle aos noíTos que fe ouueílem
bem cos feus, e lhe não fizeílem agrauos nem auexaçoens.

O gouernador mandou logo por tanador mór Ruy varel-

1^ ,
para cobrar as rendas todas , e por recebedor Ciiílo-

lião de figueiredo cafado cm Goa , e porque começarão
logo a fe leuantar ladroens que andauão a faltear , m^in-

dou Jurdão de freitas com gente de cauallo e de pé , em
que auia alguns piaens da terra

,
para correr as terras to-

das. Os noílos forão obedecidos pacificamente , e nrre-

FarU ILL F ca-
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cadarão muyto dinheiro , mas logo começou a cubica a
fazer o feu officio , de que nacerao muytos roubos , tira-

nias , e graues infultos feitos nas fazendas , e mollieres e

filhas dos naturais da terra em que ouue pouco ou ninhurh
caftigo. E vendo o gouernador o muyto proueito que fe

tiraua daquelias terras
,
quando íe partio para Dio dei-

xou m.uyto encarregado ao capitão de Goa dom João pe-

reyra
,
que liucíle niao nellas quanto pudeíTe , e traba-

Ihaíle porque o Acedecão lhe defíe licença para fazer hum
caílello no cabo de hum rio que entra nas terras de Salfe-

te
,
porque com elle íicauão todas íeguras

, por fer por
aly a principal pafíagem daquelias terras todas , e auendo
efta licenqa o fizeíTe logo com muyia breuidade , e lhe

deixou finalado o lugar e a traça com que o auia de fazer,

e huma carta para o Acedecáo em que lhe pidia efta licen-

ça , dizendo que aííy como as terras erao luas o feria tanr-

bem o caftello com todos os Portuguefes que nelle efti^

ueíTem para o íeruirem em tudo o que lhes mandafíe, nem
eftaria aly mais que em quanto elle quiíeíTe. Partido o go-
uernador mandou o capitão Criílouão de figucyredo com
efta carta ao Acedecão , a que fez tantas promeíTas de íy
que auia de fer o capitão do caftello

,
que lhe concedeo a

licença , com que tornando a Goa o capitão dom João co-

meçou logo a obra o mais a propofito que podia fer para

o lugar e tenção com que fe fazia , a que deu tanta preíTa

que em pouco tempo pos o caftello em cftado de lhe po-
rem muyta artilharia e todas as munuiçoens neceflarias ,

eneile fe apofentou o capitão Criftouao de figueyredó
com oitenta Portuguefes efpingardeyros , a cuja inftancia

o Acedecão foy ver o caftello
,

que achou com muytas
bandeyras , onde o capitão o recebeo com íalua de io-

da a artilharia , e com a deuida reuerencia lhe entregou
as chaues do caftello , de que não fomente moftrou muyr
to gofto mas IhQ fez pro iílo muyta mercê.

CA.
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CAPITULO VIIIL

O Jcedecão ajunta gente e entra polias terras do muo JdaU
cão , o qual ajunta hum grande exercito para o ir bufear»

Manda dizer ao capitão de Goa que dcsjaça o cajlello , e

forque o não faz logo manda hum capitão feu etitrar poU
las terras de Saljete e Bardes. Dom foão fae a eliepor
duas vezes, E o que lhe focede em ambas»

OAcedecão não podendo perder a magoa de não fa*

2er Rey o moço que tinha em íeu poder , e enten-

dendo que a caufa difto fora o ódio que lhe linlião Teus

inimigos, que não contentes inda com ifto aconTelhauao

ao nouo Idalcão que o caftigaíTe e deílruiííe como leuan-

tado , c começauão ja a tratar de lhe fazer guerra , como
era homem de grandes efpiritos detriminou para íeguran-

ça íua , e tomar vingança do Rey nouo , deftruirihe o rey-

110 , ou morrer na demanda
, para o que ouue licença do

Rey de Bifnegà (que rinha muytas vezes guerra com eí-

te doBalagate) para fazer no íeu reyno quanta gente qui-

leíle, prometendolhe que fe fizeíTe Rey o feu moço faria

x:om elle que lhe defle a obediência , e tirando daly doze
mil de cauallo , e trinta mil de pé pagos ha fua cuíla os

ajuntou ha fua gente com que cometeo o reyno por muy-
tas partes , em que fez muyto dano e muytas fe lhe entre-

gauão por feu grande esforço e liberalidade
,
pollo qual

o nouo Rey fez também ajuntar hum grande exercito pa-
raoirbufcar, porem a Rainha fua mãy , receando que
o Acedecão , ou polia guerra , ou por outra qualquer via

negoceaííe a morte a feu filho, lhe aconíelhou que fe ou-
uelTe antes por bem que por mal com aquelle inimigo , e
trabalhaíTe por íe concertar com elle e irazello ha fua ami-
zade

, por euitar os inconuenientes da guerra
,
principal-

mente no começo do feu reynado , em que elles fáo muy-
to mais perigofos e perjudiciais ; e parecendo ifto bem a
todos os do feu confclho , el Rey por recados fecretos

cm que oííerecco ao Acedecão feguro em lua peíloa , e

F 2 mer-
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mercês de nouo o trouxe ha fua amizade, que elle folgou de
aceitar por fugir também nos trabalhos da guerra , e ao
perigo que fua vida corria antre aquella gente eílrangeyra

que tinha comíigo , e logo em tendo os feguros da mão
dei Rey e da Rainha fua mãy a delpedio bem latisfeita da
boa paga , e para elle ficar íiinda mais delcanfado , fez

Com que el Rey tomaíTe por mulher huma fua íobrinha fi-

Jha de huma fua irmam , com que a paz e amizade ficou

de todo firme e fegura. Com tudo folpeitando que pollo

tempo em diante el Rey lhe viria a tomar alguma má von-

tade por caufa do moço feu irmão que tinha em íeu po-
der , com receyo que elle ainda quiíeííe procurar de o
fazer Rey, porfeíegurar dos inconuenicntes que difto

podião íoceder , com licença dei Rey , antes com muy-
to goílo feu , mandou o moço para Meca , dandolhe a

entender que aíTy cumpria ha icgurança de lua vida ,

que aly eííaua em muyto riíco por elle fer ja velho ,

e fe vieíTe a morrer não teria quem o pudefl"e liurar da mor-
te

,
que eftaua certo procurãrlha el Rey por fe íegurar

delle. AíTcntada efta paz e amizade antre el Rey e o Ace-
decão , el Rey lhe mandou dizer que deuia de tornar a re-

colher as fuás terras que dera aos Portugueíes , e traba-

lhar porque fe desfizelTe o caftelio que elles fizerao com
feu confentimento , de que o Accdecao recebeo muyto
defgofto , vendo que nao podia fer fem quebrar íua pa-

laura ,
que elle íentia muyto , e agrauar o gouernador e

perdello de amigo , com que fícaua defabrigado do fauor

dos Portuguefes , em que tinha a principal efcora contra

todo o mal que o Idalcão lhe quifelTe fazer , e tomando
grande íofpeita que efta era a caufa porque o Idalcão in-

duzido por feus inimigos , trataua com elle eí^cc negocio,

lhe refpondeo que no tempo que no reyno auia diffcren"

ças fobre o foceíTor delle , fora auiíado que o gouerna-

dor fizia gente preftes para durando a reuoira entrar por

aquellas terras, e tomallas por força o que lhe elle não

auia de poder defender polia ocupação em que andaua ,e

por atalhar aos grandes males cjue aquellas terras auião
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de receber dos Portuguefes, fe entraííem nellas de guerrji,

quifera perder a renda delias que era Tua , iras que nem
iílo , nem o confenrimento do caftello podia rer força nem
vigor , fendo feito por elle

,
que era íeu vaílallo , e que

elle como Rey e ienhor o podia desfazer cada vez que
quiíeíle , que mandalTe íobre iíTo recado ao gouernador

,

com quem tinha entendido que por bem fe acabaria tu-

do
,
principalmente pois o caílello fe não fizera para fazer

guerra , fenao para os que arrecadauáo as rendas eílarem

nelle íeguros dos ladroens
,
que andauao muyto deíman-

dados : e que quando o gouernador não fizefie o que era

rezão elle faria de íua parte o que lhe elle mandafíe
, que

era feu Rcy e fenhor , do qual recado e repoíla mandou
o Acedecão auiíar fecretamente o capitão dom João pe-
reyra , e dizerlhe que fe por ventura nas terras ouueíTe

alguma alteração enrendeíle que não era por íua culpa,

e iito fazia o Acedecão pollo defejo que tinha de confer-

uar noíla amizade. O Idalcão parecendolhe bem eíle ter-

mo mandou dizer ao capitão de Goa que o Acedecão íeu
eícrauo leuantado contra o feu íeruiço , dera as fuás ter-

ras ao gouernador fem lhe dar conta diíTo
,
que elle não

deuera aceitar
,
pois íabia que o íeu vaílallo não tinha po-

der para lhas dar , e não contente inda com iílo , defpois
de íer partido o gouernador , fizera nas mefmas terras hu-
ma fortaleza

,
que era obra mais de inimigo que de ami-

go , não fe lembrando da paz e amizade antiga que feu
pay tiuera fempre cos gouernadorcs paliados

, que íe elle a
queria conferuar tiuefíe embora as terras até a vinda do
gouernador

, pois as tinha de fua mão , e então fe detri-

minaria o que era bem. fazerfe , mas que o caílello que
elle fizera defpois da ida do gouernador

, que lhe pidia
muyto como amigo que o mandaíTe desfazer

, porque ti-

nha por afronta fua eílar feyto naquellas terras fem feu
confenrimento. Dom João lhe reípondeo que elle era ca-
pitão de Goa da mão dei Rey de Portugal , e não do go-
uernador e que tinha muyta gente de guerra para o íer-

liir com toda a boa amizade , le a elle quiíeíle guardar. ,,

por,--
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porque o caílello náo eftaua aly para oíFender a ninguém
lenão para defender os Portugueíes de quem os quiFeíTe

oHender, que lhe pidia muyto por mercê
,
que pois que-

ria que as terras eíiiueíTem como eftauao até a vinda do
gouernador

,
quiíeíle também que aíTy eftiueíTe até então

o caítello, porque o gouernador não faria couía contra
íeu goílo e feruiço. Defta repofta, de que o Idalcao fe não
nioílrou faíisfeito , tirarão os inimigos do i^cedecão ma-
téria de lhe dar trabalho , e lhe fazerem mal , dizendo
ao Idalcão que não efperaíTe polia vinda do gouernador,
que não auia de desfazer o que eítaua feito

,
que o capi-

tão de Goa queria antreter o tempo até elle vir ,
porque

não tinha gente com que defendeíTe as terras e fuftentaíTe

a fortaleza
,
que agora podia tomar com muyto menos

cuílo e trabalho que eílando o gouernador preíente , com
que o Idalcão mandou logo por em ordem gente de pé e

<ie cauallo , de que deu a capitania a hum íeu capitão Tur»
CO chamado Seulemaga

, que entrando de íupito nas ter-

ras de Saífete , foy dar numa caía de hum pagode chama-
do Mardor , em que íe agaíalhaua Criílouão de figueyre-

do
,
que em íentindo o rebuliço íe recolheo logo com

vinte Portugueíes dentro na caía que era de abobada de
pedra muyto forte, onde tinha muyto dinheyro para man-
dar a Goa , e ainda que de outros que fe vinhão recolhen-

do para o pagode forao alguns morros , e alguns feridos,

todauia íe recolherão nellc até trinta Portuguefes efpin-

gardeyros
,
que com as eípingardas faziao tanto dano aos

mouros
,
que ninhum ouíaua parecer diante da porta do

pagode , e com tudo tinhao os noflos cercados nelle que
não podião fair fora , mas dentro eílauão bem prouidos

de tudo o que lhe era neceíTario. Daly corrião os mouros
a terra roubando , matando , e deílruindo quanto acha-

uão , de que chegando as nouas a Goa , logo dom João
lahio com gente , e mandando Miguel froes por capitão

ao caítello , elle paíTou adiante com cem homens de ca-

uallo , e cem eípingardcyros e quinhentos piaens da ter-

ra , de que fendo auiíado o turco fe recolheo com fua gen-»

te
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te em hiima cafa de pagode ciísmado Margao, que eflaúa

dalv duas legoas , onde íe fez forre
,
porque a eíían'cia

taníbem o era aíTaz: o capitão parecendolhe pouca a gente

que tinha para ir contra squeJle inimigo no lugar onde ef-

faua , mandando vir rnais de Goa , o foy demandar, po-

rem clie íe não atreueo a efperar no pagode, e fe recolheo

a hum lugar cliamado Pondá em que auia hum.a fortaleza

fraca mas era ja fora de todas aquellas terras , as quais

vendo o capitão ja liures e defembaraçadas daquelie ini-

migo , fe tornou a Goa onde chegou dia de S. Carerin.a

inartyr , vinte e cinco dias de Dezembro dcfce anno de
25-35'. O turco de Penda mandou pidir mais gente ao
Idalcão ,

para poder pelejar co capitão de Goa
,
que lhe

mandou quinhentos de cauallo , e coatro mil de pé fre-

cheyros , efpingardeyros , e muyras bombas e outros ar-

tifícios de togo para o campo , com que tornando a en-

trar polias terras de Salíete , defpois de fazer nelias tan-

ta deílruição , com tantos roubos e mortes , que as gen-
tes as começarão a deípouoar , veio aíFentar feu campo
junto de huma ribeyra que corria perto do noílo caílello,

onde eílaua com.o íenhor da terra , recolhendo as rendas

com que os tanadares lhe acudião pollo medo que tinhao

dclle. O capitão em Goa tanto que teue nouas diílo paf-

fou alem com cento e cincoenta de cauallo caiados dos
nilhores da cidade , com boas armas , e coatro centos

Portuguefes de pé , ametade efpingardeyros , e os outros

éom lanças , e oito centos homens da terra
,

parte fre-

cheyros , e parte com adargas , bons homens de guerra :

e com eíla gente pofta em boa ordem , foi demandar o
turco , tocando as trombetas , e com a bandeyra real di-

ante , o qual pondo também a íua gente em ordem fe

foi demandar os noíTos com grandes gritas e eílrondo dos
léus eílromentos , lançando grande cantidade de frechas,

e viroroens de fogo , e bombas de ferro
,

que corrião

pòllo campo com muyra fúria , o que pos tão fupito me-
do nos noílos de pé , que fem fazerem mais reíiílencia que
deípararem as elpingardas , voltarão as collas y e fe pufe-

lã©
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rão em fugida , com que o capitão bradando , Santiago

^

arremeteo aos inimigos
,
porem não o acompanharão mais

que doze de cauallo
,
porque todos os outros hiáo com

as coílas viradas fugindo cos de pé. O que vendo o capi-

tão cheyo de cólera lhes diílb a grnndes vozes, que ouuef-

íem vergonha de defempararem o feu capitão e a bandey-
râ delRey noíTo fenhor

,
que os inimigos tinhao cerca-

da, a qual eftaua em poder de hum homem dos de p_é cha-

mado Tomé rodrigues que a tinha fincada no chão ferra-

da com a mão eíquerda , e com a elpada na direyta pe!e-

jaua com tanto esforço
,
que nenhum dos inimigos oufaua

chegar a elie , os quais vindo de corrida , e vendo o ca-

pitão cometer com tão pouca gente de cauallo , fe deti-

uerão , íoípeitando que a fugida dos noíTos era cilada , e

os noíTos de cauallo vendo que os mouros íe detinhao , e

o capitão pelejaua antre elles , cobrando alguns delles ani-

mo , voltarão contra os inimigos , e co exemplo defles o
íizerão os outros , e após elies o fizerão também os de pé,
com que os mouros confirm.ando íua fofpeita , íe começa-
rão a retirar, e os noííos acabarão de cobrar de todo o ani-

mo , e por emmendarem a falta que paííara por elles, derâp
jios mouros com tanto Ímpeto

, quede todo os arranca-

rão do campo , fugindo cada hum por onde podia, a que
os noíTos íeguirão o alcanço derrubando muytos mortos
e feridos , e cobrarão as armas que tinhão deixado na fu-

gida , efte alcanço feguirão os noíTos por hum mato até

hum rio que tinha huma ponte de madeyra
,
por onde pafr

íou o capitão turco cos de cauallo , mas dos de pé , co-

mo não cabião todos nella , nem puderão paliar tão de-

preíTa , morrerão muytos. Dom João não confmtio que
os nolios paílalTem o rio , e ajuntando toda a Tua gente ,

achou que lhe não morrera mais que hum hom.em , mas
que hauia muytos feridos, e que dos mouros erão mor-
tos mais de duzentos , com dous capitaens , e hum íubri-

nho do mefmo turco, e íe tornou logo a Goa contente

aíTaz de lhe fazer Dios mercê daquelU vitoria com tão

pouco cuíto.

CA-
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T- CAPITULO X.

O gouernador ãd ordem a Diogo rebello
,
que em Bengala,

nãofaça fazenda , nem a deixe fazer a outrem rios prin-

cipais portos do reyno ^fem lhe darem Mãrtim Afonfo de

mellojujarte e os outros Fortuguefes que la eflao catiuos^

e o quefobre Hfofepafja com el Rey ^ e Martim Ajonfi

cos Fortuguefes,

NEíle mefmo anno acabando Diogo botelho de fer-

uir de capitão e feitor da pefcaria de Choromandel
fe íoy a Bengala em huraa náo lua por licença que para

iíTo tinha do gouernador , com ordem que não faria fa-

zenda em ninhum dos portos de Satigáo e Chatigão (que
faô os principais daquelle reyno ) íe primeyro lhe não
deíTem Martim Afonfo de mello jufarte , e os outros Por-*

tuguefes que la eítauao catiuos , antes lhe tomaíTe os por-

tos que ninguém entraíTe per elles , e íe lá foílem ter ale-

uantados ou Rumes , os reprefaíTe , e lhes fízeíTe guerra ,

para o que afora a fua náo
,
que hia muyto bem concerta-

da , leuaua também duas fuftas que armara ha fua cuíla ,

íem o gouernador pôr mais de fua parte que empreílarlhe

artilharia , e com elle fe embarcarão alguns homens por
fua vontade , com efperanqa de acharem prefas. Chegado
Diogo rebello a Bengali) , onde deípois que delia viera

António da filua não aportara mais nauio Português, achou
no porto de Satigão duas grsndes náos de Cambaya ,

que auia três dias que erao chegadas , com muitas merca-
dorias para venderem e comprarem, com que não fez mais
diligencia que fazellas afaílar do porto pollo rio abaixo,

e defcnderllie as compras e vendas , e daly mandou liuma
das fuílas com trinta homens ao porto de Chatigão, onde
achou três náos da coita de Choromandel , com que fez a
mefma diligencia. Diogo rebello mandou dizer ao goazil

de Satigão que elle era mandado aly pollo gouernador de
paz e de guerra

,
que fe lhe el Rey mandallc dar os Por-

tuguefes que tinha Cdtiuos lhe largaria os portos com a

Parte IIL G paz
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paz que antes tinhao , e íenao que faria o que o gouerna-

dor lhe mandaua , até lhe elle mandar mais armada para

andar por aquella cofta fazendolhe todo o mal que pu-

deíTe : e leue também inteligência com que mandou por
huma carta auifar Marti m Afonfo do que paflaua , e per-

guntarihe fe faria guerra a el Rey nao querendo foltailos,

a que refpondeo que nao trataíle de fazer guerra
, porque

nâo feruiria de mais q de lhe acrecentar os trabalhos. El
Rey fendo auiíado poilo goazil de Satigao do que dizia

Diogo rebello , lhe refpondeo que era contente de foltar

os caciuos , com tanto que fe nao fallalTe nas perdas pal-

iadas , e os feus portos lhe ficaíTem francos e em paz co-
mo antes eílauâo , e que para eílar íeguro de fe lhe guar-

dar efte concerto lhe auia de ficar em reféns Martim
Afonío três annos cos Portugueíes que quifeíTem ficar

com elle , que eítariâo fora da prifaô e bem prouidos de
tudo o neccHario , e íobre efte concerto mandaua embai-
xador ao gouernador, e tratando difto com Martim Afon-
ío lhe diíTe que com muito gofto o íoltara logo e a todos

os outros , mas que deixaua de o fazer pollo grande me-
do que tinha de Xermafor capitão dei Rey dos Patanes ,

que lhe fazia cruel guerra nas luas terras , coritra o qual

mandaua pidir focorro ao gouernador, que íe lho mandaíTc

lhe daria fortaleza em qualquer dos feus portos que qui-

fefle, e rogou a Martim Afonío que dos Portugueíes man-
daíTe vinte ao gouernador

,
para que viííe o dcftjo que ti-

nha de lhe dar gofto , e fazerlhe a vontade , e lhe foíTem

terceyros com eíle para lhe defpachar bem o feu embai-

xador, o qu3 Martim Afonfo tratou logo com todos, mas
ninhum delles quis aceyrar fair do catiueyro em que elle

licaua , tanto poder tem a afabilidade e brandura de con-

dição pira render os corações dos homens, que os faz en-

geiíar o que naturalmente le mais defeja, que he a Uberda-

de ,com tudo Martim Afonío apertou muyto com elles

que quiíeííem ir os que tiueísem diíso mais necellidade ,

mas ninhum ouue que fe lhe ofíerecefse para ifso , com
^ue lhe foy forjado eícolher vinte e cinco delles , e obrir

gallo$
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gallos a ir quaíl por força, e com elle ficarão vinte fomen-

te ,
por elles elcreueo Martim Afonío ao gouernador

dandolhe a entender por muytas rezões quão grande cou-

la feria ter fortaleza num daquelles portos
,

polJa honra ,

e proueyto que fe poderia tirar delia , e o mefmo eícreue-

rão os que ficauão a íeus amigos. Mnitlm Afonfo apre-

fentou a el Rey os Portuguefes que auiao de ir
,
que íen-

do entregues de íua mão ao embaixador , fe foy com elles

a Satigão , onde o goazil os entregou a Diogo rebello

CO embaixador juntamente
,
que largou logo os portos , e

defpois de fazer fua fazenda com niuyto proueyto f:u e

dos que forão com elle, por a terra eílar cheya de roupas,

e falta de mercadores , fe foy a Dio , onde eft:iua o gouer-

nador
,
que os recebeo com muyto contentamento , mas

polia grande ocupação em que cntao eílaua com a obra áa,

fortaleza , e por outras que defpois teue com couías ^jue

íocederão de nouo , lhe foy forçado de ter o embaixador
muyto tempo antes que Jhe pudeíle dar deípacho,

CAPITULO Xí.

O governador j a requerimento do Bãdur,Je vay Ter com elle^

que lhe entrega a cidade de Dio
, fua may , asjuas mo^

Iheres e ofeu tijouro para lho guardcr ate que torne. P^-
delhc Martim Afonfo de foufa com alguns homens para o

acompanharem , elle lho concede,

GRande prefsa daua o gouernador na obra da fortale-
za de Dio

, porque em quanto a não via de todo a-

cabada , fe não auia por feguro da inconílancia do Badur,
mas em meyo deíla ocupação de tanto feu gofto , ihe daua
muyto em que cuidar o receyo que tinha de li;c pidir elle

gente para ir pelejar cos Mogores
, porque via que darlha

fem penhores muyto feguros , era auenturalla has doudi-
ces delRey, que nelle erão muyto ordinárias, e darlhe
em que fe pudeíTe entregar até fe desfazer a fortaleza , íe

defpois vicíTe a fe arrepender de a ter dada : e não auia

G 2 muyta
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muyta duulda em lhe vir efte arrependimento em fe vendo
3iure dos Mogores ,

pois o medo que tinha delles fora ló

a cauía de a elie dar , e praticando algumas vezes cos ca-

pitães nella matéria em que lhe pidia feus pareceres , os

ouue miiyto differentes , mas em fim íe veyo a concruir

que era forçado darfe ao Badur quanta gente quifefse ,

porque nâo lha dando pareceria que o quifcrao enganar

para fe auer delle a fortaleza, com que lhe f caria jufta ma-
téria de queixa contra a verdade dei Rey nofso lenhor , e

os gouernadores da índia ficarião co credito perdido para

íe náo fiarem mais delles
,
que feria o mayor prejuízo que

podia vir a aquelle eílado , e como todos fe vierao a con-
formar neíle parecer , o gouernador íe foy também com
elies

,
que he dos mais importantes meyos para todo o

boíH fucefso quererfe o que tem qualquer mando ou go-
uerno conformar cos pareceres dos que emende que os

podem dar bons , e não ter por honra conformaremíe to-

dos os outros co feu fomente , e querer elle íó acertar tu-

do. O Badur tomaua por paísatempo ir muytas vezes ver

a obra , e praticar co gouernador e cos capitães , e vendo
ja a fortaleza mais de meya feita , com porta fechada por
dentro e por fora , e que tinha ganhada a vontade ao go-
vernador com lha ter dado , e tanto dinheyro para ajuda

delia que quafi fora feita ha fua cuíta , afora outras muy-
tas mercês que tinha feitas a todos , mandou hum dia pi-

dir ao gouernador que o quifeífe ir ver has cafas da Rainha
onde então eftaaa , a que elle obedeceo logo , e o achou
acompanhado de Mirao feu fubrinho , do regedor do re3r-

no , e dos feus capitães , e parante todos lhe diíle o Badur
que a elle lhe era neceíTario aufentarle daly por acudir em
pcíToa a couías de feu reyno de muyta importância, e polia

muyta confiança que tinha nelle , e na verdade dei Rey de
Portugal , de quem nouamente íe tinha feito irmão , não
via pelToa de quem milhor pudeííe fiar luas couías que del-

le ,
para ir de todo quieto e defcanfado

,
pollo qual lhe

entregaua aquella cidade de Dio parante o capitão delia

oue eítaua preíente , a quem mandaua que em tudo lhe ob;;-

de«
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SecefTe como a fua própria peíToa , e ihe enrregaua mais

aqueiles paços em que deixaua a Rainha íua may , e as íu-

as principais molheres , com hum copiofo tilouro , cjue

lhe pidia muyto que com tudo lhe tiueíTe conta, e lho

guardaíTe para lho tornar ha maoqúando lho elle pidiíle,

com a queila verdade e fidelidade que fe elperaua dclle , e

dei Rey de Portugal , e porque naquella jornada iJie fal-

tauao homens para leuar comíigo que o aconfelhaíTem , e

de quem íeguram.ente fiaíTe fua peíToa , lhe pidia muyto que

lhe quiíeííe dar para fua companhia eftes homens de que

tinha neceífidade. O gouernador defpois de lhe dar as de-

uidas graças polia confiança que moí]raua'ter delle , lhe

dilTe que elle tomaua a feu cargo a guarda de tudo o que

lhe encomendaua , de que fe lhe daria tao boa conta , e

com tanta verdade
,
que nunca fe ãrrependeíTe daquclla

mercê que lhe fazia
,
que elle auia por muyto grande. E

quanto aos homens que lhe pidia para guarda cíe fua pef-

loa
,
que era outra mercê fobre fy , os faria logo preftes

para o irem íeruir quando os mandaíTe chamar , e dizen-

doUie el Rey que folgaria muyto de leuar comíigo Mar-
lim Afonfo , lhe tornou o gouernador ,

que íe eíliueíTe

em defpoíição para iíTo , era para elle mercê muyto gran-

de quererfe feruir delle , com que íe defpidio dei Rey , è

dando conta a Martim Afonfo que el Rey o pidia para leu

eompanheyro , aceitou a emprefa de boa vontade , e o
gouernador afíentou com elle que leuaíTe cincoenta de ca-

uallo dos quais elle logo fez hum rol , em que mcteo os

que crão de íeu goílo , feus companheyros antigos , e al-

guns fidalgos feus parentes , de quem fabia que faberjao

pelejar a cauallo , c muytos ficarão queixofos delle pollos

r'eixar de fora. O gouernador mandou dizer a el Rey que
Marfim AFonlo íe oírerecera com muyto goílo para o ir

leruit* com cincocnta homens fidalgos feus parentes
, que

11 es mandaííe dar cauallos , e leruidores que tiueíTem car-

go deiles , a que el Rey logo íluisfez mandando que dos
léus cauallos fe deíTe a cada hum o de que mais fe conten-
taile, e a Martim Afonío piandou cinco milpardaos, e

dous
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<3ous mil para cada hum dos que auiao de ir com eITe. O
gouernador por confelho de Martim Afonío, e dos outros
fidalgos, fez preíles, fem dar conta a eí Rey , cem homens
efpingardeyros eícolhidos

, para irem na companhia de
Martim Afonfo

,
que faindo ao campo fez reííenha paran-

te cl Key e íeus capitaens de toda a fua gente de pé e de
cauailo, pondoa em ordenança, e eícaramuçando huns
cos outros ao nolTo modo, com que el Rey moílrando
inuyto contentamento , fe recoíheo para a cidade leuando
Martim Afonfo junto comfigo, e os efpingardeyros diante

defparando as efpingardas , e os de cauallo eícaramuçan-
do íempre até"chegarem ao paço , onde fizerão a mefma
fefía ha Rainha, e has molheres dei Rey ,

que a eftauao

vendo por humas freftas , e por alguns buracos , e deípin-

doos ei Rey daquy mandou a Martim Afonlo mil par-

daos para repartir cos efpingardeyros , e pollo lingoa São
Tiago mandou ao gouernador os agardecimentos de lhos

mandar , a que tornou a deiiida repofta conforme ha vai-

dade dei Rey.

, CAPITULO XII.

O Bãdíír da ntnna viIIa em que ejlã huma companhia de Mo-
gores , 'vayffe dahy a outra em btijca doutros , efem auer
vijla delle? fe recolhe a Dio. O gouernador tem nouas que

rão Mogores a Baçaim , manda auifar Garcia deJá ,
que

fe faz prejles parafe defender^

PArtido oBadur de Dio cos feus capitaens, aíTaz con-

tente com a companhia dos nofsos, foy correndo por
aigum.as pouoaçoens onde fe ajuntarão com elle até oito

mil de cauallo , e quinze m.il de pé, e teue nouas de alguns

Mogores que andau^o ém magotes íem capitão, rouban-

do liuremente quanto queriao , e vfando de tantas cruel-

dades que não auia quem lhe parafse diante , porem fendo

auifado? da vinda dei Rey acompanhado de Portugueíes ,

le foráo recolhendo para outros companheyros feus , que
anda-
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andauão daly afaftados em mayor cantidade , de que el

Rey tinha muycas vezes auifo , com que andaua muyto
outano e contente , e fendolhe dito que numa villa dal/

perto eftauao até quinhentos Mogores, fe deiiiminou em
ir lá em companhia de Martim Afonfo , a que não conlen-

tio ir fó cos Portuguefes bufcar aquelles inimigos e contra

parecer de todos os feus que lhe diziao que era contra lua

honra arriícar íua pefsoa em couía tão pequena , e aquel-

la noite pegado com Martim Afonfo caminharão com
tanta prefsa que antes que amanhecefse chegarão ha villa,

de que as menos das caías erão de pedra , e as mais de pa-

]ha. Os Mogores que aly eílauão , fabendo que el Rey
andaua perto , tinhao do dia dantes entrouxado leu fato

para fe partirem polia menham
,
porem a efta ora eílauão

dormindo com tanto repouío e íegurança como cuem de
nada tinha receyo. Martim Afonfo mandou diante loão
de foufacom dez de caualio e os efpingardeyros que deí-

íe logo no lugar , e lhe pufeííe íbgo por muytas partes ,

em que lançarão muytas panelias de poluora , com que íe

acendeo tamanho fogo que dentro nas cafas forao quei-

mados quafi ametade dos Mogores
,
que defaiinados co

fobreííalto , e com a grita dos noílos não atinauão com lu-

gar por onde pudeííein fugir , e em toda a gente do lugar

ouue a meíma reuolta e lobreíTalto , outros Mogores que
tiuerão tino e remédio para fe porem a caualio íe íairao

do lugar fugindo mis , e íem os arcos nem outras algumas
armas , e como a efta ora ja eíclarecia a menham , auendo
Martim Afonío vifta delles, os foy feguindo com a gente
de caualio, que inda alcançarão alguns que ficarão mortos
no campo ; porem o mayor dano receberão dos efpingar-
deyros

, que dos que ficarão dentro villa matarão nella has
eípingardadas mais de trezentos , com grande gofto d' el

Rey
,
que junto com Martim Afonfo matou por lua mão

hum e ferio dons, e os mortos mandou Logo tirar ao cam-
po e porlhe o fogo até íe fazerem em cinza , e o meímo
fez aos que achou ainda viuos , a que mandou acabar de
tirar os vidas cos peis c mãos cortadas , e feitos em peda-

SOS.
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ços. Defpois de el Rcy fe deter alguns dias neíla vllía ré-

coliiendo muytos dos íeus que íe hião para elle , e lhe le-

uauão cabeças de Mogores que rnatauâo cora muyta cru-

eldade, fe foy correndo outros lugares com fuás eípias

diante, por quem tendo nouas que por todas aquelias ter-

ras não apareciáo Mogores, íe foy a Madauá cidade mais
antiga do reyno de Cambaya , donde fe partio em bufca

de humas companhias de Mogores de que teueauiío que
eftauão numa vílla daly perto , cora fó ametade da gente
que tinha comíigo

,
porque a outra lhe era fugida da noite

dantes , e Tem fe embaraçar com elles íe foi na volta de
Dio

,
por confelho dos íeus , e de Martim Afonfo ,

para

onde foy caminhando com tanta preíla
,
que num dia e

numa noite chegou ha quinta do Melique , onde os Por-

tuguefes o acompanhauao íempre porque fe nao fiaua dos

feus, e aíTy o tinha dito a Martim Afonío. O gouernador
labendo que os Mogores eílauao tão perto , receando que
quifellem entender com B.içaim mandou auifar Garcia de
lá (que por feu mandado eílaua ahy dando ordem ha for-

taleza ) que eíliueíTe a muyto bom recado , e não o enga-

nou muyro efte receyo
,
porque foy então aly ter hum

Jiomem chamado Gafpar preto que eíliuera em Chaul no
tempo de Criftouao de foufi , e era conhecido do Inizi-

maluco, e deu por nouas que vendo os Mogores entrados

em Cambaya, elle também por fua parte entrara com gen-

te fazendo guerra has. terras daquelle reyno comarcans das

fuás ,e deu também por noua cerra que o Mogor raan-

daua hum capitão feu com gente de pé , e de cauallo a to-

mar Baçaim. O Badur fabendo as nouas da guerra que lhe

fazia o Inizimaluco , mandou pidir muyto ao gouernador

que de íua parte fizeile com elle que leuantaíTe a mão dei-

la , a que o gouernador fatisfez com mandar o mefmo
Gafpar preto ao jnizimaluco , e que também fofle a Ba-

çâim dar a noua da vinda dos Mogores. O Gaípar preto

Begoceou raõ bem co Inizimaluco, que cefiou logo da
guerra , e dando a noua em Baçaim entrou tamanho medo
nos Portugueíes, que requererão a Garcia de iá que não

aguarr
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asnardafíe nly aquellcs inimigos, pois nao tinhz fcrqns pa-

ra lhe refiílir, a que acudirão alguns fidalgos e outros ho-

mens honrados que aly eftauao
,
principalmente Antó-

nio galuao ,
que lhes eílranhou muyro o medo q^ue tinhao

aos Mogores , como íe forao Guzarates , e nao Portu--

guefes ,
que fizeíTem preíles oito fuílas e coatro zambu-

cos , em que íc podiíío recolherão mar quando fe achaf-

ícm tão apertados que íe nao pudefíem defender, o que

parecendo bem a Gracia âe iá , fem embargo de lhe gri-

tarem os feus de nouo que não eíperaíTe aiy porque a

gente da terra fe auia tod.^ de recolher para elle , man-

dou fazer huma tranqueyra grande e forte para recolher

aquella gente que vinha ja fugindo com gnmdes grifas,

e cos filhinhos has coftas , em que pôs António galuao e

o feitor com alguma gente , e elle fe pôs no rio com as

fulLis para defendera paíTagem aos inimigos : e em quan-

to fez ifto preíles deu ordem com que a gente da terra ,

que nao era outra íenao molheres , e mininos e outra

inutel ,
paííarão o rio ha outra banda de Tánaa em muytas

almadias , e jangadas que para ilTo fe íizerão , com que

Gracia de fá ficou defembaraçado , com detriminaçao de

reílítir aos Mogores , os quais como nao bufcauao mais

que roubos de que tirallem proueito , fabendo por fuás ef-

pias que em Baçaim nao auia mais que arma? para lhe re-

íiílirem , e que os feus companheyros poucos a poucos

^rão ja recolhidos , ellcs também fe foráo recolhendo fem

chegarem a Bjçaim , com que a gente da terra fe tornou

toda para íuas cafas , e o Badur muyto contente deíle bom
fuceífo , e muyto mais de fe ver livre da guerra que lhe

fazia o Inizimaluco , mandou muytos agardecimentos ao

gouernador pollo que niíTo fizera , e íe detriminou em nao

fe mudar donde eílaua ate que o íeu reyno nao efíiueíTe de

todo defpejado de Mogores.

Parte 111. H C A^
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CAPITULO XIII.

Diogo hoielho ordena huma fiijiã para vir da Índia a ejle

rtyno trazer a noua a elRey da fortaleza que Je fizera
' era Dio , dajje conta do modo cord quefaz a jujia , ccoyn

que parte da índia. Simão ferreyra também parte de Dia
com a Tuefuia ?iGua*

QTJando o gouernador em Goa teue recado do Badur
(]ue foíle a Dio para lhe dar fortaleza , entendendo
que para íe íegurar da iua inconílancia ihe cumpria

t€r coinfigo o mayor poder que foíTe poífiuel , eícreueo a

Çociiim ao veador da fazenda que obrigaíTe a todos os

liomens que tiueíTem nauios que íe foílem para elle a Dio,

e par;i iílo lhe puíeííe penas e tomaíTe fianças. Auia nefte

tempo em Cochim hum Diogo botelho filho baítardo de

^ntonio real, capitão que fora daquclla cidade em tempo
do viíoPvey dom Francifco dalmeyda , nacido na índia

de molher Portugucfa , o qual como foi em idade para

poder andar na guerra íe meteo cos gouernadores a con-

tinuar o íeruiço delRej , em que fe tratou fempre muy-
to limpamente , e como era viuo de engenho e de gran-

des eípiritos , e tinha conliecimento da elphera , íe deu
tanto ha arte da nauegaçao , leuando por onde quer que
ília todos os petrechos de cartear, que fe veyo a fazer hum
infigne piloto e chegou a fizer cartas de marear , e cm-,

mendar alguns erros nas que hiao do reyt?o. Com eíla íua

habilidade e bons ferui<^os que tinha fe veyo a efte reyno,

onde elRey \\\z fez mercê , e o íilhou em bom foro , e

porque lhe nao deu o defpacho que elle pidia foltou al-

gumas palauras , de que íe tomou fofpcita que íe poderia

ir para outro re}rno
,
poilo que elRey o mandou pren-

der , e o teue a bom recado até que foy por vifoPvey ha
Índia o conde almirante dom Vafco da gama

,
que im-

portunado de alguns fidalgos o pidio a elPvey para o le-

uar comfigo , c lho concedeo , com tanto que náo tornaf-

ie mais a Portugal : tornando outra vez ha índia , e con-

tinu-
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tinuando o feruiço dei Rey , fe recolhia os inuernos a Co-

chim ,
por ter muyra amizade co filho do veador da fa-

zenda ,
que lhe fazia pagar bem íeus foldos , onde foce-

deo morrer hum chatim que o deixou por íeu erdeyro , de

que ouue mais de cinco niil pardaos , com que começou a

Juftrar mais , e dar mefa a alguns feus familiares , no qual

tempo chegarão ao' veador da fazenda as cartas do gouer-

nador j em que ihe mandaua que fizeííe ir a Dio os homens

que tíueíTem nauios e toda a mais gente que pudeíle como

atras diíTe. Diogo botelho parecendolhe que auendo eííei-

to a fortaleza de Dio lhe feria de muyta importância pa-

ra tornar ha graça dei Rey fer elle o primeyro que lhe

leuafle a noua delfe , íe meteo em trabalho de fazer huma
fuíla em que pudeííe vir a eíle reyno ,

para o que alcançou

boa ajuda do veador da fazenda , dandolhe a entender que

era para leuar nella gente a Dio , e a fez dentro em hum
eíleyro que era lugar eícufo, por onde nao paíTaua gen-

te , e lhe pôs huma cerca fechada com porta para que

ninguém viííe a obra da fufta com^que fc tomaíle alguma

fofpeita
,
porque era de madeyra tao groíTa e forre que lo-

go fe poderá entender que era para alguma longa nauega-

çao , e no porão delia deixou hum furo que fe tapaua com
hum torno de pao

,
que não fabia fenão hum íeu efcra-

uo forro que leuara da índia , de que fe muyco íiaua , e

JJie tinha cuidado de toda a fua cafa, inuençao buícada pa-

ra o que perrendia. Acabada a fufta com tudo o que lhe

era necefíario para a viagem de Portugal , e duas ancoras

metidas no laílro afora outras duas que leuaua de fora , e

bons payoes para os mantimentos , recolheo comfigo vin-

te íoldados Portugueíes para leuar a Dio, afora vinte eí-

crauos íeus valentes homens , de que alguns fórao ja ma-
rinheyros , e o meftre da fuíla era Português , e o veador

da fazenda
, por íer feu amigo , lhe pagou os feus ho-

mens , e o íeu pagamento (por lho elle aíTy pidir) lhe

fez em vinte quintais de crauo , com que em Dio fízeíle

mais proueyto , e com eíles quintais e outros vinte que"

elle tinha comprado de crauo eícolhido todo de cabeça ,

H 2 iq
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fe partio de Cochim Tem dar fiança ao veador da fazenda,

que o tinha por homem de verdade , e nauegando ja de

Goa para diante , por onde paliara de largo , mandaua o

leu efcrauo abaixo
,
que como tinha a feu cargo tudo o

que hia na fuíla , o podia fazer lem íofpeita, e deitapan-

áo o furo deixou entrar a agoa com tal compaíTo que qua-

fi a não podia vencer a bomba , e dcíla maneyia chegou

a Chaul com muyto trabalho , onde alguns homens dos

que hiãocom cUc o deixarão e fe forao em outras fuilas;

e com tudo chegando aíly a Baçaim ouue de Gracia de fi

hum catur, porque a Tua fuíla fiizia muyta agoa , em que
fe partio para Dio, deixando afufia cncommcndada ao feu

efcrauo , e os outros cícrauos fcrrolhados
,
que de noite

dormião em hum tronco , entregues a eíle com ordem do
que auia de fazer, e principalmente que deíle de comera
oito homens Portuguefes de pouca fuftancia que o açora-

panhauão como criados feus
,

pollo bom gaíalliado que
achauáo nelle , e então ficarão na fuíta , e ajudauao a tu-

do o que era neceíTario nella. Diogo botelho em Dio foy
bem recebida do gouernador por cartas que leuaua aíTy

de Gracia de íá , em que lhe daua conta da fuíla com que
aly chegara

,
que por fazer muyta agoa não paíTara a di-

ante , como do veador da fazenda , que lambem lhe da-

ua conta da m.eíma fuíla com que partira de Cochim , e

da gcnre que leuaua , e lhe permitio meteríe na lua eílan-

cia onde o acompanhaua fempre , e ajudaua no trabalho

da obra , e como era futiliífimo de engenho , tomou to-

das as medidas da fortaleza , da altura , da largura , e da
comprimento dos muros, e da caua , e pós em lembrança
muyto miudamente todas as particularidades delia, e o nu-

jncro das peças de artilharia que eflauao aíTentadas , e de

tudo o mais que lhe pareceo que poderia fer neceíTario

para dar inteyra relação a el Rey fe a quiíeíle faber delle ,

e ouue á mão o trelado das condições com que fe fizerão

as pazes para nao íicar couía de que não foubeíTe daç re-

5ião. E feito iílo com muyto fegredo e diílimulação ,
pa-

^ou largauieiue a Inuna galueu em que fe embarcou ha-
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ína noife
,
que o leuou a Biiçalm , onde diíTe que o ga-

uernador o mandaua a Chaul com iiniyta prefla , e fingin-

do que mandaua concertar a fuafuíla pollo íeu efcrauo de
maneyra que ficou bem eílanque , fe embarcou nella , e

ie partio em Nouembro deíle anno de 1535, e fazendoíle

muyto ao mar deu a cada hum dos homens que com elle

hiáo cem pardaos douro , e Uies difle que hia a Portugal

mandado pollo gouernador a hum negocio de muyta im*
portancia , e porque a viagem parecia perigoía , não lhes

queria íer em cargo de algum deíaílre íe lhe aconteccííe
,

que fe alguns delles o queriao acompanhar , na ilha ter-

ceyra daria a cada hum outros cem pardaos íe ahy ven-

delle o íeu crauo , e fcnao lhos daria em Lisboa, onde
também eílaua certo fazcrlhes cl Rey muyta mercc por
íeus trabaliios , e os que não quireílem ir deixaria cm Me-
linde , e como rodos erao homens que tinhao pouco que
perder, aceitarão a idade boa vontade , com que íe foy

logo ha cofta de Melinde , onde tomou agoa , lenha , e
muytos mantimentos, e também alguns zambucos de que
ouuerão alguma prefa , e tudo com a mayor breuidade que
foy poíliuei, por lhe não tomar a dianteyra Simão ferrey-

ra que licaua para partir cm hum nauio que fe ncaua em
Dio fazendo preí^es

,
que fendo aparelhado de todo , e

prouldo largamente de tudo o necelTario , o gouernador
mandou o mefmo Simão ferreyra ao Badur darlhe conta
da íua ida a Portugal, e deípirfe delle , e pergunta rlhe íe

queria efcreuer a eIRey de quem era nouo amigo
,
por-

que elle tauibem nas fuás cartas lhe daua conta deíla

noua amizade, e da fortaleza que lhe tinha dado, e

das mercês que fazia a todos os Portuguefes , e lhe pidia

que por iíío o fauoreceíTe com gente de nouo para eíla íua

guerra. O Badur folgou muyto de ver Simão ferreyra , e

por elle efcieueo huma carta para el Rey numa folha dou-
ro, em que reteficaua efta amizade noua , e lhe pidia
gente para a guerra dos Mogores

,
que elle mandaria pa-

gar muyto largamente, e mandou a el Rey huma adaga
douro e de pedraria de muyto prejo , e a Simão ferrey-

ra.
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ra deu dons mil pardaos douro para ajuda da viagem. O
gouernador querendo mandar a ei Rey o debuxo da for-

taJeza que rinha ja o muro em fua perfeita altura
,
procu-

rou por Diogo botelho para lho fazer, que com as fuás

TOuytas ocupaçoens não aduertia na fua auíericia , e ainda
que ninguém lhe foube dar rezao delle , ninhuma coufa

lhe veyo então menos ao peníamento que a que paíTaua na
verdade , e não lhe tardou muyto huma carta de Baçaim de
Gracia de fá em que lhe dizia que aly chegara Diogo bote-

lho dizendo que leuaua hum recado feu , com que muyío
apreíTado fe partira para Chaul, porem que não era láido,

nem fe fabia que caminho leuaua, masque fegundo as

couías de que fe apercebera , íe tinha pro certo 'fer ido ao
reyno , de que o gouernador, inda que o não podia crer,

ficou aíTaz enfadado
,
porque fe acertaíTe de fer aíTy fe lhe

punha diante em leuar huma noua a el Rey que elle tinha

muyro goílo que Simão ferreyra foíle o primeyro que lha

defle
,
parecendolhe que feria iíTo meyo para auer perdão

de algumas culpas fe por ventura as tinha diante delle , e
nas cartas que efcreueo a el Rey fe lhe queixou m.uyto do
atreuimento de Diogo botelho , e do pouco reípeito que
lhe tiuera, pidindolhe que por iíTo o mandaíTe caíligar co-

mo merecia , e fendo Simão ferreyra de todo prelles fe

partio de Dio direyto para eíle reyno aos vinte de Nouem-
bro defte anno de 1535 , doze dias defpois da partida de
Diogo botelho.

CAPITULO XIIII.

Dhgo hoteJho he falteado dos Jeus efcrauos , chega a Lis-,

boa primeyro que Simão ferreyra , e o que ambss paf'

faÕ com elRey,

SEgulndo Diogo botelho feu caminho , como não fé

fiaua muyto dos que leuaua comíigo , andaua fempre
com reíguardo fobre íy > ^O'"" ^^^^ cotão de malha íecre-

to , e huma eípada curta na cinta , agafalhado no chapir

tco

,
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teo j donde raandaua a via, e durmlndo na cadeyra vigian-

do entre tanto do feu efcrauo » de que le fiaua , e dos ou-
tros eícrauos, alguns trazia ícltos para o marcar das vtllas,

e para o trabalho dos temporais , a que os Portugueíes

também ajudauão muyro , dos quais le temia que na coíla

de Portugal le aleuantaflem contra elle , e o leuaílcm pre-

í'o a eIRey para deículpa delia fua ida, moítrando aíTy

que os leuara enganados : e fazendo lua viagem em meya
de contínuos arreceyos e fobreílaltos

,
género de vida aí-

faz traballiofo e milerauel , antes de chegar ao cabo de
boa efperança , os efcrauos

, que erao todos valentes ho-
rnens e bem defpoítos , vendo que alguns dos Portugue-
íes hiáo doentes , de que lium era ja morto , c que o
meílre também andaua mal delpollo do muyto trabalho ,

derriminarao de cometerem cinco que íómente andauao
iáos , e hum dia que lhe deu hum temporal lupito , com
que amainando as vellas de romania acertarão de cair ao
mar , foy necelTario acudirem todos os eícrauos para as

recolherem , e as meterem dentro , os quais parecendo-
]he aquella boa conjunção para o que pertendiao , dcrao
nos Portugueíes com machados , eípetos

,
paos , e huma

elpada que tinhão furtada , e ferirão Diogo botelho na
cabeça , e outros três que vierao com ellcs abraços , a

que acudindo o outro eícrauo de Diogo botelho com hu-
ma chuça que tirou da camará , hum dos Portugueíes lha

tomou das mãos , e matou com elia dòus dos efcrauos , e

outro Português que acudio com huma efpada matou ou-
tro , e os outros íe deitarão ao mar de que fe afogarão
três , os que andauao a nado , com lhe Diogo botelho
legurar as vidas , fe tornarão ao nauio , dos Portugueíes
morreo hum que foy ferido com hum machado

,
por fal-

ta de cura, Diogo botelho perdeo a fala por muytos di-

as , que por acenos mandaua a via , e os eícrauos que fi-

carão
, que forão onze , mandou pôr a bom recado

,
por-

que íe não fiaua delles , e paílando daly por diante gran-
des trabalhos , dobrou o cabo de boa cíperança e foy de-
mandar a ilha de Sanca llena , que por não dar com elia
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paíTou a dianre
,
ja com muyta falra de agoa e mantimen-

tos , e aíTy com muyros trabalhos de fome , e fede , e de

outros infortúnios do mar, chegou has ilhas terctyras ,

por onde paíTou de largo iem dar conta a ninguém da pa-

ragem em que eftauao , receoío que fe lá fofle o prendef-

fcm , e feguio feu caniinlio efpcrando topar nelle algum
nauio que lhe vendeíTe mantimento, e lhe quifeííe dar

agoa com que pudeíTe iraté Li?boa , mas como o grande

aperto de fome , e fede lhe não fofria ja nenhuma dilação,

lhe foy forçado arribar ha ilha do fayal , onde furgindo

mandou por huma carta dizer ao capitão delia que elle

vinha da índia a grande preíía , com hum recado a el Rey
de muyra importância

,
que lhe pidia lhe mandaíle dar du-

as pipas de agoa , e algum bifcouto , a qual carta m.andou

polío feu efcrauo com dinheiro para comprar algum re-

freíco , e pãoecouías de comer, o capitão deípois que
leo a carta efpantado de tão pequeno nauio poder fazer tal

viagem
,
quis faber do efcrauo que recado leuaua feu fe-

nhor , de que não pode tirar mais fenão que leuaua huma
noua a el Rey de muyto feu goíto , então lhe mandou
coatro pipas de agoa, e bifcouto , e muyto refiefco, e

pidirlhe muyto que IHq quifeííe defcubrir o que o feu ef-

crauo VnQ encubrira , a que refpondeo que lhe perdoaíTe

não fazer o que lhe mandaua
,
porque como era coufí de

muyto goílo e feruiço dei Rey , não queria que outrem lhe

tomaíTe a dianteyra , o que diíTe porque o c:ipitão logo

logo em tendo o feu recado , mandara fazer preíles huma
carauella com muyta preíía , e fofpeitou que feria para le-

uar a noua diante , o que alTy era na verdade : e como ja

eítaua bem prouido fe fez ha vella com muyta preíTa
,
pol-

ia muyta que via dar ha carauella , a qual partio logo nas

fuás coílas , e dizem que leuaua ordem do capitão para

abalroar a Kiíla , e recolher Diogo botelho , e o Icuar a

elRey com a fuíl:a juntamente porque duuidou vir elle

para eíle reyno. Diogo botelho chegou a fíluamento a

Lisboa , onde entrou huma tarde com a fufta muyto
embandcyrada e foy furgir diante dos paços da ribeyra j,

eí-
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eílando el Rey então em Euora , os oíííciais da cafa da

índia íabendo que vinha ella de lá fe foráo logo a ella , e

acharão Diogo botelho com hum maço de cartas na mão
CO íobr'efcrito para el Re/ como que lho mandaua o go-

uernador , que deípois de lhe entregar a fuíla com coren-

ta quintais de crauo que trazia íe deíembarcou com elles ,

e com a mayor preíTa que pode íe foy a Euora , onde em
tendo tempo para fallar a el Rey lhe deu a noua da for-

taleza de Dio e lha moílrou debuxada , e lhe pidio perdão

do erro que fizera em fe vir fem mandado do gouernador ,

porque o defejo de lhe fazer aquelle feruiço , e íer elle o

que lhe deOTe aquelle goíto , lhe fizera cometer aquelle ca-

minho com tanto rilxro de fua vida : e também para que
S. A. entendeíTe que íe alguma ora lhe diíTerâo que lhe

podia elle fer tredro e paíTarfe a outro reyno em feu def-

leruifio , lhe não derão boa informação delle ; el Rey co
goilo da boa noua pafiou então pollo erro

,
que cometera

em vir daquelia maneyra, e deípois de faber delle todas as

particularidades o defpedio com bom rofto
,
porem daly

por diante parece que com alguma má informação que te-

ue delle o começou a receber peíadamente as vezes que
]he vinhar fallar, fem lhe fazer as perguntas que cuíhima-
ua , por onde o Diogo botelho , receofo que íe vindo Si-

mão ferreyra da índia , e o achafse ainda fem perdão, el

Rey o quifeíTe caíligar polias culpas que fabia que o go-
uernador lhe auia de mandar delle , fe apreísou em buícar
valias para íer perdoado, de que dizem que a principal
foy a da Emperatriz que efcreueo fobre ifso a el Rey feu

irmão , e foy de tanta eíficacia que lhe perdoou de todo ,

e lhe mandou dar o feu crauo , e a fua fuíla de maneyra
que quando Simão ferreyra chegou a efte reyno ja a fua
vinda lhe não pode fazer nojo , o qual chegou a Lisboa
muytos dias deípois de Diogo botelho

,
porque o nauio

em que veyo não era bom de vella , donde íe foy a el Rey
a Euora

, que o recebeo com gafalhado , e lhe deu a carta
e adagq que lhe mandaua el Rey de Cambaya e algumas
ricas peças que o gouernador mandaua para a Raiuha nof-
Faru nu I ia
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fa fenhora , e deípoís que tomou delle informação de cou-

ias quedefejaua faber , o mandou para Lisboa, e que
delia não faiíse íem íeu efpecial mandado , e que por en-

tão lhe fazia mercê de íe não tratar das culpas qUe aiiia

delle até a vinda do gouernador Nuno da cunha.

CAPITULO XV.

O ifante dom Luís fe partefecretamente da corte para fe
achar co Emperador Cario quinto jcu cunhado na conqui'

fia de Tunez eje, embarca com elle. Dajfe breuemente con-

ta da rezão que moueo o Emperador a tomar efta empre-

fa , e dojucejj^o delia.

ANdando o Emperador Cario quinto ocupado no
que cumpria ao bem e quietação de feus reynos c

vaflallos o anno dè I5'34,em quem nunca para eílas couías

ouue delcuido , lhe chegou embaixador de Muley Halcem
Rey que fora de Tunez , a quem Hairedim Barba-roxa ,

famoíiílimo coíTajro daquelle tempo , tomara o reyno por
força de armas, e o lançara fora delle, por quem lhe man-
dou pidir íocorro para tornar a cobrar o feu ^ftado, oíFe-

recendoihe para iíTo o fiuor de muitos alarues feus parerí-

tes e amigos , e algum dinheyro para pagamento dos fol-

dados , e lhe proueria o exercito de vitualhas , e prome-
tendolhe que perpetuamente lhe ficaria porvaíTallo. Efte

embaixador foube reprefentar tão bem ao Emperador pa-

rante os do íeu coníelho , quão importante coufa era lan-

çar de Tunez aquelle poderofo inimigo , ondeie metera
por engano para dali deíenquietar e deftruir , fe pudcífe ,

toda a Crjíbndade , e deu para iíTo tantas e tão viuas re>-

zoens
,
que o Emperador pondcrandoas com largo def-

curfo e confideração, e achandoas com muyro bom funda-

mento mouido primejramente do zelo da religião Criílã-,

e após iílo da fua natural clemência e benignidade que o
fazia auer compaixão daquelle miíerauel Rey

,
que com

tanta humildade íe metia em luas mãos , e lhe pedia o re-

médio
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rredlo de fua.miíeria ,
que aceitou a emprefa , e detrimi-

nou de entrar nella com fua própria peííoa
,
para o que

mandou íecretamenie fazer preftes todos os nauios raílei-

ros , e de alto bordo que fe achaíTem nos portos de Efpa-

nha , Genoua , Nápoles , e Sicilia , e preparar muita can-

tidade de mantimentos, rauniçoens, e maquinas de guerra,

e de todas as outras coufas neceíTarias para huma tamanha

emprefa, e mandou pidir a elRey nofio íenhor feu cunha-

do
,
que nella o quifeíle ajudar com huma armada de na-

uios groflos e carauellas , a qual auia de ler em Barcelona

até o mes de marco do anno feguinte de i^ss:. Eíle apara-

to como era muyto grande , e íe fazia em rauytas e diuer-

fas partes , não pode íer com tanto iegredo que nâo che-

galíe has orelhas de Barba-roxa , ao que elle níio deu muy-
lo credito até que na Goleta forao aportar duas galés de

França , em que el Rey mandaua hum homem ao Turco
. fobre feus negócios , o qual lhe deu inteyra relação do

. que paílaua , e que íe entendia que o Emperador em pefioa

fe auia de achar naqueiia jornada, com que Barba-roxa

certificado da verdade, mandou logo duas galeotas a

Conílantinopla huma trás outra dar conta ao Turco e aos

baxás do eifado em que eftauao as coufas de Africa , e

pidirlhe focorro para ellas , os quais ainda que moftrarao

vontade para lho mandarem , o nao fízcrao por andar en-

tão o Turco muyto ocupado com a mayor parte das íuas

forças nas guerras de Affia. O mouro com tudo , como era

dotado de grande animo , detriminou defenderíe na Go-
leta

,
para o que a fortificou por mar e por terra o milhor

que em tão breue tempo lhe íoy poíTiuel, e íe proueo de vi-

tualhas 5 armas , e munições , e mandou vir a Tunez toda

a gente de guerra que auia em Argel , e nos Gelues , e em
toda a birbiria , e juntame-nte mandou embaixadores a to-

dos os Reys de Africa a lhes pidir focorro contra o Cri-

íláo inimigo
,
que o era comum de todos , e pondo em

ordem todas as coufas neceíiarias ha fua defenJao cm to-

das as partes , efperaua com muyto cuidado, e boas vigias

a vinda do Emperador, o qual em quanto Barba-roxa íe

1 2 prepa-
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preparaua deíla maneyra, íe paííou a Barcellona, cidade de
Catalunha , a dar ordem ha fua partida. El Rey noíIòTe-

nhor que não fe defcuidaua da armada que o Emperador
feu cunhado lhe mandara pidir , logo em tendo o feu re-

cado mandou fazer preíles hum grande e fermofo galeão
chamado faô íoão, que então auia neíle reyno, tão afama->

do em todas as partes , que achey elcrito que o Empera-
dor lho mandara nomear particularmente na armada que
lhe mandara pidir , e duas nãos groflas e vinte carauellas,

em que embarcou muyta e muyto boa gente , muytas mo
niçoens , e boa artilharia , e tudo o mais que era necefla-

rio para prouimento da armada ; a capitania mór delia

deu a António de íaldanha o velho , de cuja nobreza ,

esforço e pratica e experiência nas couías da guerra
,
pol-

los muytos feruiços que fez a el Rey e a eíle reyno nas

partes da índia , fe podia íeguramente fiar a honra e cre-

dito defte reyno num negocio tão pubrico e de tanta im-
portância , deulhe largos poderes no ciuil e no crime fo-

bre toda a calidade de gente q hia na armada, e mandoulhe
paífar prouifoens para que todos os capitaens dos outros
nauios , todos os officiais e gente domar, e toda a de
guerra , de qualquer íorte que foíle

,
que hia nelles , lhe

obedeceíTem como a íua própria peíloa, e numa das pro-

uifoens mandou que íe por ventura António de íaldanha

faleceíle naquella jornada 5 o que Deos não permitiíTe ,

Jhe focedeffe na capitania mór daquella armada Simão de
mello fidalgo honrado

,
que por fuás boas partes e ferui-

ços que também íizera a el Rey e ao reyno , era bem me-
recedor daquelle cargo. Os nomes dos capitaens dos ou-
tros nauios não ponho aquy, porque os não achey em
ninhuma parte. António de faldanha fe deu tanta preíTa ,

e tão boa ordem na preparação deíla armada , a quem S.

A. a tinha cometida ,
que fe partio defte reyno a tempo

que íe foy ajuntar com a do Emperador em Barcellona ao
tempo que clle mandara dizer , o qual íe moílrou com
ella aííaz contente, e a António de faldanha fez muyta
honra e gafaihado , e aos que hião com elle como cada

hum
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lium merecia. O ifante dom Luís irmão dei Rey noíTo íe-

rhor
,
quefempre fora deíejoío de grandes emprcías , e el

Rey ícu irmão lhe tinha algumas vezes negado licença

para fe achar em algumas a que o chamaua o ieu gríindc

eípiriro , fe detriminou em não perder a ocaíiaõ que en-

tão felhe oíferecia de comprir aquelle íeu antigo defejo

num negocio de tanta honra , e em que íe achaua preíenre

o Emperador feu cunhado , e tanto que teue nouas de fer

partido António de íaldanha com a noíTa armada fe par-

lio el!e também fecretamente da corte, que então cltaua

em Euora , acompanhado de alguns poucos fidalgos , e o
feu guardarroupa , os quais achey efcrito que forão Ma-
noel de foufa chichorro , dom Fernando a que não achey

a alcunha , Franciíco pereyra , Pêro botelho , e André te-

lez, Diuulgada polia corre e pollo rcyno a partida do itan-

te , íe abalarão alguns fidalgos e íenhores para o acom-
panharem , huns com licença de S. A. e outros fem ella :

ao duque de Aueyro dom loao de lancaílre , que de Setu-

ual foy a Euora polia poíla pidir a el Rey eíla licença

com muyta inílancia , a não quis elle conceder
,
por muy-

tas rezoes que para iíTo lhe deu
, porem o duque de Bra-

gança dom Teodofío , fem pidir licença íe foy logo trás o
ifante , e o foy tomar em Arronches. El Rey logo como
teue auifo da ida do Ifante , e do duque de Bragança, man-
dou trás elles polia poíla o conde da Caílanheyra dom
António detaide

,
pollo qual ao Ifante mandou licença

para paíTar auante , e credito para mercadores de cem mil
cruzados , e ao duque mandou que daly fe rornaíTe , fobre
o que elle replicou a S. A. com muyta inílancia

,
porem

S. A. por huma carta cfcrita de fua mão lhe mandou ex-

preíTamente que fe tornalíe , ao que elle obedeceo , e fe

tornou logo , com moílras por huma parte de muyto fen-

timento , e por outras da fua grande magnificência
,
por-

que todo o djnheyro, que então tinha comíigo
,
que erão

quinze mi! cruzados , mandou repartir polias pelloas que
acompanhauão o Ifante , de que entendia que podião ter

neceíFidade delle , e aceytallo. Dos íidalgos que feguirão

o
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o Ifjntc neíla jornada com licença d' el Rey ache/ efcrlto

que forão dom Pedro mazcarenhas , Lourenço pirez de ta-

uora , Pêro mazcarenhas , Ruy lourenço de tauora, Luis
gonçalues detaide , dom loao deça , Triílao vaz da vey-
ga , dom Garcia de caRro , António d?.Ibuquerque , Fer-?

nao da filueyra , dom Diogo de caílro fabugal,dom Fran-
cifco Coutinho , Belchior de brito , Pêro da foníeca , dom
Atonfo Portugal íiiho do conde do Vimioío , dom Afon-
fo de caílelbranco , dom António de almeyda , Ruy men-
dez de mezquita , e loão de fepulueda; e os que achey ef-

crito que forão trás o Ifante íem licença dcl Rey , forão

outro filho do conde do Vimiofo , de que não achey o no-
me , Luis alurez de tauora , dom loao pereyra filho do
conde da feyra , Triílão de mendoça , e loão freyre dan-
drade. E ainda que fe entende que outros muytos fidal-

gos auíão de acompaniiar o Ifante neíla jornada , todavia

os nomes delles não vierão ha minha noticia, mas a todos
fez el Rey noflo íenhor largas merçés para ajuda de léus

gallos , e a António de faldanha capitão m.ór da armada
efcreueo que ao Ifante feu irmão obedeçeíTe em tudo , em
todos os tempos , e lugares , em quanto duraíTe a viagem,'

como íe elle mefmo fora ne!!a prefente. O Ifante chegou
a Barcellona a tempo que o Emperador eilaua ja quafi de
caminho , do qual foy recebido com aquella honra , fefta,

e gafalhado que fe deuia a fua pcíToa , e ao grande amor e
parentefco que antre ambos auia , e aos fidalgos que forão
com elle não faltarão também honras e fauores do Em-
perador , conforme ao merecimento de cada hum. O Em-
perador tendo ja polia a íua armada a ponto de partida, fe

embarcou aos trinta dias de Mayo do anno de 15:35' em
huma fermofa galé de coatro remos por banco, que o prin-

cepe André de Oria mandara fazer em Genoua para eíle

efíeito , na qual embarcou comfigo o Ifante com alguns

fidalgos dos que o acompanharão , os quais achey eícrito

que forão dom Pedro mazcarenhas , e André telez \ e fa-

zendo embarcar toda a gente dentro dedousdias, fe fez

ha vella, mas não tinha a armada andado muyto caminho
quando
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quando lhe deu hum temporal tão rijo , que a fez apartar

para diuerfos portos , as galés forao aportar em Malhor-
ca , onde eíliueráo até que a outra armada toda fe ajuntou

no porto de Maon
,
que he em Menorca , e tornandolhe

bom tempo fez íua viagem na volta de Cerdenha , e foy

tomar porto em Calhar , e em outros lugares daquella

ilha , onde chegou o marques do Vallo com huma grande

cantidade de nãos e gales , e de outros nauios pequenos ,

e o Emperador teue auifo por huns catluos, que aly forao

ter numa barca fugindo de Tunes , da tortifícaçao que
Barbarroxa fazia na Goleta , e que nella detriminaua de fe

defender
,
pollo qual o Em.perador fez dar tanta prefTa ha

lua partida , que ao outro dia fe fez ha vella toda a arma-

da , a qual daua de fy huma bem fermofa , e por outra

parte temerofa viíla
,
porque era de coatrocentas vellas

grandes e pequenas em que auia nouenta gales reais , e al-

gumas galeotas e fuftas de auentureyros de Efpanha , de
Itália, e de outras partes. Hiao neíla armada , afora a gen-

te do mar e do feruiço delia , vinte e coatro mil foldados

antre velhos e bilonhos de diuerfas naçoens , e mil e qui-

nhentos cauallos , os mil de fidalgos e fenhores particula-

res de diuerfas naçoens , armados huns de armas graues ,

outros a ligeyra , e quinhentos ginetes efpanhois. Eíla ar-

mada foy nauegando com bom tempo e fem impedimen-
to algum , ate chegar perto da Goleta , donde o Empera-
dor a mandou delcubrir pollo marquez dom Vafco com
algumas gaies, que trazendolhe particular relação do edi-

•ficio da torre , dos repayros da Goleta , e da dirpofiçáo

do mar , ao outro dia polia menha
,
por feu mandado , a

armada dobrou hum cabo que auia antre elle e a Goleta,
e a gente começou a defembarcar com muyto boa ordem,
e os primeiros que faltarão em terra forao os foldados ve-
lhos do terço de Francifco farmiento com algumas peças
da artilharia de campo , e alguns cauallos ligeyros : logo
após elles defembarcou o Emperador acompanhado do
Ifante dom Luis , e dos fenhores e fidalgos que hiao

com elle , íem que os mouros nem os turcos fizeflem

aquelle
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aquelle dia alguma refiílencia , tirando alguns alarues de
cauallo que andauão correndo polia praya com as fuás

cuílumadas gritas , e fe retirarão efcaramuçando por luga-

res íeguros. Dentro nnqiielle dia e no outro íegumte deí-

embarcou toda a gente, cauallos , arrilliaria, e muniçoens,

e fe coiTieçou logo a dar ordem para íe combatera Goletas,

porque não pareceo bem ao Emperador , nem aos do feu

confelho paíTarem a Tunez deixando nas coftas hum tão

forte inimigo. Barba-roxa como era grandemente animo-
fo , não perdeo o animo com ver fobre (y hum tão pode-

rofo exercito , e a prefenqa de hum tão valerofo e temido
princepe , e vendo que lhe não era poífiuel defender a ci-

dade de Tunez ,
por muytos inconuenientes que para iíTo

auia, detriminou de íe defender na Goleta ,
para o que a

mandou fortificar por todas a? partes que lhe parecerão

mais acomodadas para defenfao fua e ofenía dos noííos

lem em ninhuma delias lhe ficar coufa alguma por fazer ,

por grande e cuílofa que foíTe , c dentro lhe meteo fete

mil foldâdos eícolhidos de guarnição, e quando o Em-
perador defembarcou , tinha corafigo quinze mil alarues

de cauallo , tomados a foldo, que poz contra o noíTo exer-

cito , donde cada dia , acompanhados d' alguma gente de
cauallo , e de pé da cidade de Tunez , fahião eícaramuçar

cos noííos. O Emperador como eílaua reíoluto em bater a

Goleta , e darlhe aíTaltos, gaftou alguns dias em prouer nas

trincheiras que íe faziao para fe elle chegar mais para ella,

o que fe fes com muyio trabalho por fer aqueíla terra

muyto falta de tudo o que era ncceíTario para fe ellas faze-

rem , e fer forçado trazerfe de fora nas galés , dentro no
qual tempo ouue muytos recontros de dia e de noite dos
turcos e mouros cos Criílãos , com perda de gente de par-

te a parte, mas fempre a dos inimigos era em muito mayor
cantidade. VendoíTe o Emperador ja em lugar donde fe

podião bater facilmente os muros , e tendo poílas em or-

dem todas as coufas neceíTarias para iíío , mandou prantar

três batarias nos lugares em que fe entendeo que ellas fe-

ria© de mayor eífeito, e porque o mar eílaua cnLao brando
e
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c íocegado , deu ordem ha armada que bateíTe também

pordiuerfas partes, conforme lias calidades dos nauios

,

e não tardou muyto que fe não ccmeqaíTe a bataria por ter-

ra c por mar, com tamanho eftrondo e terremoto , íem cei-

far hum fó momento
,
que logo nos inimigos íe começarão

a enxergar moílras de fraqueza, em que o noíTo galeão, que

batia por cima de toda a outra armada , o fez de maney-

ra ,
que de propofito fe punhao os olhos nelie , e as nof-

fas carauelias fizerão também feu officio muyto bem feito.

As batarias
,
que durarão fem ceíTar desda menham até

o meyo dia , abrirão tão larga eítrada que os Toldados po-

dião fubir facilmente , o que vendo o Emperador man-

dou dar féis efcadas a cada companhia dos foldados velhos

eípanhoes , e defpois de lhes fazer huma breue pratica e

os encommendar a Deos, e ao bemauenturado Apoílolo

Santiago , cuja fefta fe celebraua aquelle dia
,
que era do-

mingo 25" dias do mes de julho , lhes mandou fazer o fi-

nal para darem o aííalto
,
que foy cometido com tanta fú-

ria e Ímpeto que os noíTos a pefar da refiítencia dos inimi-

gos fe puzerão emcima, e correndo até a praqa da Goleta a

acharão defpejada de hum groíTo efquadrao que nella efta-

ua para a defender , com que de todo ficarão fenhores del-

ia , e hum valerofo íoldado poz huma bandeira no mais

alto delia em final de vitoria : tomarãofe neíle dia aos

Turcos 3C0 peças d' artilharia de bronze, afora outras

muytas de ferro , e oitenta e fete nauios de remo em. que
entrauão quarenta e duas galés reais , e doze que os ini-

migos tinlião tomadas aos Criílãos em diferentes tempos.
O Emperador entrou logo na Goleta acompanhado do
Ifante dom Luis

,
que nunca íe apartara deile , e dei ?\ey

de Tunez , e de outros muytosíenhores. Com cila tão glo-

riofa vitoria , em que fe ganharão dos inimigos tanta can-

tidade de nauios, artilharia, e moniçoens , ouue aly vá-

rios pareceres antre os fenhores e capiíaens íe paliaria o
Emperador ha conquifta do reyno de Tunes , ou fc le tor-

naria daly para Efpanha , e auendo muytos a que parecia

que não deuia lá de paíTar , tcndauia preualeceo o parecer

Farte IIL K do
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do Ifante dom Luis, acompanhado do duque d'alua e de
outros fenhores

,
que derâo muytas rezoens

,
para o Em-

perador paíTar a diante e não deixar tão honrada empre-
za , e afly fe fez

,
que o Emperador mandou para hí mar-

char o feu campo , e vencendo co íeu grande animo e pru-

dência muytas difficuldades
,
que no caminho e na con-

quifta íe lhe offerecerao , fez em fim pôr em fugida o Bar-

barroxa , e tomou a cidade de Tunez , e a entregou ao
leu antigo Rey Muley Haícem

,
que para iíTo leuara com-

íigo , com cerras condiçoens juradas por el!e
,
proueito-

fas para a Criftandade , e para os eílados do Emperador ,

e em reconhecimento do beneficio que recebera , foííem

os Reys de Tunez obrigados a pagar cada anno aos de Ef-

panha em final de tributo féis cauallos e dous falcoens.

As mais particularidades que ouue neíla jornada
,
que fo-

rão muytas e rauyto dinas de fe faberem , me parcceo in-

decente tratar aqui delias, porque pertencem particular-

mente para a chronica do Emperador Cario quinto. E fe

eu por ventura me alarguei mais neíla matéria do que con-

uem a meu propofito , foy por moílrar fucintamente as

coufas em que o Ifante dom Luis fe achou prefente neíla

jornada , em que aííy nas da guerra como nas da paz

o feu parecer foy íempre feguido , e íe algum curiofo qui-

zer faber todas as particularidades deíla jornada , no liuro

lexto da defcripção geral de Africa de Luis dei marmol
caruajal , onde trata do reyno de Tunez, as achará eí-

critas muyto miudamente, e com muyto bom eílilo. O
Emperador vendo que não tinha aiy mais que fazer, pois

conícguira o fim que pretendera naquella emprefa , com
muyta honra e gloria fua e de todo o nome Criílao , def-

pois de dar ordem ha reparação e noua fortificação da

Goleia, e lhe pôr hum prefidio de mil Efpanhoes , com
dom Bernardino de mendoça irmão do marques de Mon-
dejar por general delles , ordenou também a íua partida,

eprimeyro que tudo a da noíía armada, em que fe em-
barcou o Ifante dom Luis dcfpedido do Emperador ,

que

na defpsdida lhe deu muytas graças por lhe querer fer

com-



dei Rey Dom João o III. 75

companheyro naquella jornada , confeííando que a elic

deuia a mavor parte da vitoria que nolTo Seniior lhe dera

em Tunez , e que por iíío Jhe íicaua em noua obrigação

,

afóra a do amor e parenteíco que com elle tinha , e aíly

o eícreueo a el Rey noíío íenlior.

CAPITULO XVI.

O Badur vay focorrer a cidade de Baroche com poucos Por-

tuguefes , manda pidir focorro ao governador , e por

lhe não dar todo o que pede fe torna a Dio quelxojo. O
gouernador lhe dá mais cincoenta ejpingardeyros para
mandar a Manoel de macedo que com gente noifa ficara

em Baroche. Os Mogores vãofobre ella de que foge a gen»

te toda , e Manoel de macedo por mandado dei Rey Jc re-

colhe a Dio. O gouernador manda Vajco pirez de farn-

payo com armada fobre huma fortaleza do Badur que os

Mogores lhe tem tomada , e o que lhe fucede ,
pede a el

Rey o baluarte do rio e lho concede»

EStando o Badur na quintam do Melique , Teue noua
cerra por hum capitão feu que ahy chegou de nouo,

que o Mogor ouuera has mãos o tiíouro de Champanel
,

de que guardara para íy , e repartira cos capitaens todo
o ouro c prata , e com a moeda de cobre pagara ha gen-
te , com que íe aleuantarão antre elles tamanhas diíFeren-

ças , que muytos fe tornarão logo para o Dcly , e os ou-
tros fe hião poucos a poucos , e que o Mogor Ic auia de
ir também , mas que primeyro auia de ir fobre a cidade
de Baroche porque tinha íabido que hauia nella muyra ri-

queza , com que o Badur ficou tão oufano parecendolhe
que auia ja pouco que recear naquelJe inimigo

, que de-
triminou de ir focorrer Baroche, de que dando conta a
Martim Afonfo , lhe diíTe que fe não auia de abalar da-
ly fenão com tanto poder

,
que pudeíle dar batalha ao

Mogor e vencello
, porque indo doutra maneyra fe arrií-

caua a lhe acontecer algum deíaílre , o que lhe diíle por

K i ter
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ter auifo do gouernador que trabalhaíTe quanto foíTe pof-

fiuel por não tornar daly fóra com eIRey , porque tinha

noua certa de eílar o Mogor de caminho , e íer ja ida

muyta da íua gente , e íe elRey por iíTo quizeííe ir correr

as terras o não auia de largar de íy , e teria defpois muy-
to trabalho em Te fair das luas mãos; porem os capitaens

do Badur entendendo quão abraçado elle eílaua co pare-

cer de Martim Afonlb
,
por íe lhe moílrarem animoíos ,

agora que lhes parecia que eítauao fóra do perigo , e ze-

loios do íeu íeruiço e da lua honra , lhe aconíclharão que

faiíTe daly , e fe moílraííe aos feus , porque a fua prefen-

çã auia de fazer recolheremfe para elle todos os que anda-

uão retirados por diuerfas partes , com que el Rey fe al-

uoraçou tanto que detriminou de fe partir logo , o que
ííibido por Martim Afonío fe lhe íingio tão doente que o
não podia acompanhar. Sucedeo nefta conjunção chegar

hum capitão dei Rey com coatro mil de cauallo e muyta
gente de pé ,

que lhe apreíentãrão muytas cabeças de Mo-
gores que toparão num caminho carregados de prefas , e

lhe derão por nouas que já todos hião caminhando para o

Dely, com que fcm efpcrar por Martim Afonfo fe partio da

quintam com los vinte Portuguefes de cauallo , e os outros

todos com Martim Afonfo íe forão para a fortaleza. Che-
gando Badur a Baroche ,

que tem hum grande rio que en-

tra no mar em que podem bem entrar fuílas , mandou pi-

dir ao gouernador que lhe mandaHe dez com cem efpin-

gardeyros
,
que eftiueíem na cidade com Manoel de mace-

do que era hum dos vinte que forão com elle , e que as

fullas cílarião no rio cm fauor da gente , e deípois fe dif-

fe que fizera iílo cl Rey por confelho do meímo Manoel
de macedo

,
que queria aly as fuftas para íe íegurar nellas

auendo algum delaílre , ou recolher o defpojo íe o ouuef-

íe na cidade , de que o gouernador ouue muyta paixão ,

mas não pode fazer outra coufa fenão concederlhe os cem
cípingardeyros , e efcuíaríe das fuftas , com dizer que fe-

ria grande perjuizo metellas no rio, porque a gente ven-

do que tinha nellas colheita não trataria de pelejar , po-
rem
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rem o Badur fofrendo mal nao lhe fazerem a vontade , Te

meteo em cólera com que íolrou algumas palauras dcf-

coneertadas , e fe tornou para Dio com alguma gente de

cauailo , onde o gouernador o foy vifiíar Togo por íe ía-

iicar com elle, entendendo a maneira de que vinha
,
po-

rem inda o achou metido em payxao , e com muyto fenti-

mento de lhe não mandar o focorro que lhe pidira para fal-

uar huma cidade das principacs do íeu reyno , e em que fó

efperaua poder eílar feguro cos focorros que nella podia

ter pollo mar, a que o gouernador querendo íatisfazer

com rezoens liuerao fobre iíTo alguma altercação
,
que fe

acabou com lhe dar o gouernador cincoenta elpingardey-

ros alem do cento que lhe mandara
, que logo também

mandou a Manoel de macedo
,
que ficara em Baroche cos

outros cento para defender a cidade, e com eíles que lhe

forão de nouo eíleue fuftentando a gente delia que não fu-

giíTe. O Mogor mandou muyta gente fobre eíla cidade de
Baroche , de que deu a capitania ao Rumecão

,
que lha

pidio com muyta inftancia, o qual antes de chegar ha vif-

ta da cidade , mandou quem de noite lhe foy dizer a gran-
des vozes da parte do Mogor

, que toda a gente fe faiíTe

delia íem, leuar comfigo coufa alguma , e tudo quanto ti-

Fihão deixaíTem para os feus , porque íe afly o não fizef-

fem tinha mandado, que a ninhuma couía dentro na cidade
fe deíTe a vida , com que o medo foy tamanho em toda a
gente delia, que vinhao has m.ãos cos noíTos porque lhe im-
pedião a fugida , e foy tanta a força que puzerão niílo, que
íem os noflcs lho poderem defender

,
por fer muyta a gen-

te que fugia, defempararão a cidade fem leuarem mais que
fuás peíToas , e o que cada hum podia leuar comligo , dei-
xando as caías cheas de muytas riquezas

, porque eftima-
uão pouco perdellas a troco de falvar as vidas, e ouue
muytos que peitarão grolTamente os noíTos por lhe não
tolherem a fugida, de que íe diííe que Manoel de macedo
ouuera boa parte de huns mercadores groíTos que quifera
deter

, e foy tamanha a preíía ao paíTar do rio em barcos
^ que para iílo tinhão

, que muytos morrerão afogados per-

den-
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dendo as vidns apoz as fazendas , de que mandou Mano-
el de macedo auilar o Badur, c que a gente da cidade an-

tes queria afogarfc no rio que cíperar os Mogores , Jhe

refpondeo que deixaíTc a cidade e fe recolheíTe , o que el-

Je com tudo não quis fazer até auer vifta dos inimigos ,

e então fe recolheo has barcas
,
que tinha preíles , e def-

pejadas , com quafi tanta preífa dos noífos como tiuerao

os da cidade
,
que o gouernador fintio muyto

,
principal-

mente por lhe dizerem que íe tomarão peitas ha gente que
fugia , de que também o Badur foy fabedor logo. Os Mo-
gores entrando na cidade , defpois que leuarao delia o que
quiíerão , lhe puíerao o fogo e forão correndo a terra com
tantas crueldades que toda fe deípouoaua , até chegarem

a Çurrate , e Reinei , em que tudo ficou arrafado, e de que

leuarao grolIiíTima prefa de ouro
,
prata

,
pérolas , aljôfar ,

e pedraria ,
que ja com outras coufas íe não embaraçauao,

com que fe tornarão a Champanel , onde o Mogor fem-

prc eíliuera de aííento, cm quanto os feus fe ocuparão nef-

tas prefas. E porque hum dos males que os Mogores ti-

-nlião feytos ao Badur era tomarihe huma fortaleza lua que

eílaua n'arraya das terras de Cambaya
,
por onde confina

CO Sinde , e cos Resbutos
,
que eile tinha bem fortifica-

da e com boa guarnição de gente , com que fazia grande

refiílencia aos Ímpetos dos inimigos, queixandoíTe diílo ao

gouernador por muytas vezes , lhe veyo elle a dizer que

o queria feruir em lhe fazer tornar aquella fortaleza ha

fua obediência dandolhe elle algum capitão feu que lhe

foíTe moílrar a terra , e aceitandolhe Badur o ofterecimen-

to , mandou Vaíco pirez de íampayo com oito fultas , e

duzentos homens efpingardeyros , a que íe ajuntarão al-

guns amigos e parentes íeus , com que leuou muyto boa

gente , e o Badur mandou com elle Cogeçafar
,
que le-

uou comfígo cem Rumes com que na armada forão mais

de trezentos homens. Vafco pirez correndo a coíla oiten-

ta legoas alem de Dio para o norte , foy entrar em hum
grande rio onde a fortaleza eftaua três legoas da barra , e

porque a maré vazaua, por coafeljio da gente do mar fur-^

gio
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glo na entrada dn barra muyto pegado com a terra , e lan-

çarão ao mar toda a artilharia aboyada com as amar-

ras aos bordos das fuílas , a que virarão as proas para

a barra porcaufa da enchente da maré, que era com ta-

manha corrente e macareo, que íe as achara carregad?-s as

çoqobrára , e acabando a maré de vazar de rodo ficarão as

fuftas em Teco
,
porem da terra lhe não poderão fazer da-

no por fer aly toda alagadiça , e aíly cíliuerão com gran-

de vigia na maré ,
que veyo enchendo ante mcnham

com tamanho marulho , e tanto eílrondo
,
que era coufa

medonha de ver , e como paflou aquella primeira fúria

com que a agoa ficou mais branda , recolhendo ás fuílas a

artilharia entrarão pollo rio , e tendo andado liuma Icgoa,

encontrarão co capitão do Badur a quem Te tomara a for-

taleza , que com muyta gente íe recolhia a hum mato , e

numa galueta foy falar a Vafco pirez , e lhe diíle que os

Mogores rendo nonas da íua vinda iaquearão e queima-
rão a pouoação da fortaleza , e fe recolherão dentro nel-

la
,
que ferião até duzentos , alguns efpingardeyros , e os

mais delles frecheiros, nem unhão mais artilharia quç
cinco berços , e três roqueyras

,
por^e;.toda a boa de me-

tal fora leuada ao Mogor : que a fortaleza eílaua aíTenta-

da ha borda d^1goa bem forte e com boa caua
,
porem ta-

manha que os Mogores a não podião defender toda. Vaf-
co pirez leuou o capitão comíigo pollo rio acima atéauer
viíla da fortaleza

,
que foy ja ao íol poílo , e ordenando o

aílalto para o outro dia mandou Ruy de mello de alcunha
o punho

, que fofle cometer polia banda do mar, com
quem auião de ir o capitão que fora da fortaleza com a íua
gente

, e Cogeçafar cos feus Rumes, e elle dos feus fez
dous efquadroens , de que tomou hum para íy de cem ho-
mens , e o outro com a mais gente deu a Diogo de fam-
payo íeu primo , em que cada hum delles leuaua duas
elcadas , e deu ordem aos efpingardeyros que em quanto
os noílos fubJíTem por ellas fe não ocupaílem noutra cou-
fa, íenão em afaílar os inimigos do muro , onde ao outro
dia em amanhecendo ambos os efquadroens encoftarao as

cf-
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cfcadas, e os noíTos começarão a íubir por ellas com muy-
to animo , a que acudindo os Mogores a defenderlhe a
fubida , os eípingardeyros os faziao afaílar íem oufarem
de aparecer no muro , mas de dentro delle tirauão tam-
bém algumas eípingardadas , e iançauao grande canrida-

de de pedras. Os Rumes e Guzarares
,
que cometerão pol-

Ja banda do mar , acharão tamanha refiílencia nos Mogo-
res

,
que não oufauão a fe chegar perto , o que os noflos

fazião muyto ao reués
,
porque fubião polias eícadas tan-

to fem medo como íe niíTo não ouuera perigo , e polias

de Diogo de fampayo fubirão alguns emcima do muro, de
que o primeyro foy Manoel machado esforçado caualey-

ro , e logo apoz cíle João de freytas , e o terceyro João
ferreyra

,
que tornou a cair abaixo morto de huma fre-

chada , e aos outros dous por eftarem muyto feridos foy

forçado tornarem polia efcada por cima da outra gente

que fubía por ella , fobre os quais os inimigos lançarão

de cima tantos artifícios de fogo , e facos de poluora que
os fizerão tornar para bayxo e deixar o afíalto , o que tam-

bém íizerão os das eícadas de Vafco pirez em que ouue
dous mortos , e feridos por todos forão quafi cento. Vaí-

co pirez então por fer ja o foi muyto quente , e íabendo

que da parte do mar íe apertara pouco cos Mogores , e

vendo o, muyto dano que os noífos recebiao os fez afaítar

todos do muro , e deípois que defcanfou o tempo neceíTa-

rio , e tratou da cura dos feridos mandou defembarcar

coatro falcoens , e doze berços , e ordenou eílancias em
que os aíleílaíle para bater os muros

,
por eícufar o perigo

e pouco proueytofo trabalho das eícadas , o que tudo foy

preíles aquella noite para ao outro dia fe dar a bataria : po-

rem os Mogores entendendo o deíTenho dos noííos e quão

mal fe podião defender cos muros derrubados , carrega-

rão todo fcu fato em carretas que tinhao , e logo ha pri-

ma noite
,
que era o tempo em que os nolTos eftauao mais

defcuidados e em raayor repouío , fe partirão fem ferem

fentidos , deixando ordenados materiais de fogo , que da-

hy a duas oras fe acenderão por toda a fortaleza, com
que
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que os noíTos ficarão de todo deícanfados, vendo que erão

ja idos os inimigos : centrando nella em amanhecendo

a acharão de todo defpejada , onde Vaíco pirez pondo
bandeyra pollo Badur a entregou ao capitão que fora

delia , bem contra vontade de Cogeçafar, que quifera que

lha entregara a elle , para ficar nella por capitão , o que
Vafco pirez não quiz fazer fem o elle ir pidir a el Rey ,

e fe tornou logo a Dio. O gouernador como não trazia

o cuidado em outra coufa íenao em acabar de todo a

fortaleza, para fe poder defender nella íe Badur fe vief-

fe a arrepender de lha ter dado , o que não tinha por
muyto duuidofo , antes o efperaua cada dia , e por iíTo

andaua contemporizando com elle fazendolhe a vontade
em tudo , vendo que huma das mais importantes coufas

para o que pretendia era ter o baluarte do mar , cm que
mandara agaíaíliar os marinheiros das fuftas

, por eftar

defconcertado e defpejado, parecendolhe que nefte tem-
po em que el Rey eíiaua tão contente com as nouas da
reftituição da fua fortaleza, e de lhe não fazer guerra o
Inizimaluco , feria boa conjunção para lhe pidir ifto , fe

foi ver com elle , e acertou de o tomar em tempo
,
que

a eíle contentamento íe lhe ajuntaua também o do vinho ,

e poilo lingoa São Tiago lhe diííe , que naquella ora em
que eílava tão cheyo de boas nouas não deuia de negar
mercês a quem lhas pidiíTe

,
que a elle lha fizeíTe de lhe

dar o baluarte do rio em que eílauao agaíalhados os ma-
rinheyros das fuftas , para pôr nelle hum capitão que gu-
ardaílc o rio , e elle o mandaria repairar

,
porque eftaua

muito danificado : o Badur como eftaua tão alegre lho
concedeo alegremente íem lhe pôr duuida , com que o
gouernador dandolhe as deuidas graças fe tornou ha for-

taleza j e mandou logo concertar o baluarte de raaneyra
que pôs nelle artilharia groíTa , e fez cobrir de hum te-

lhado em vão fobre efteos de madeyra , e lhe fez tara-»

bem huma caía de pedra e cal muyto forte para recolhU
mento da poluora e munições.

Farte III. L CA-
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CAPITULO XVII.

o Badur ynanãa dizer ao gouernador que tape certas bom."

bardeyras na fortaleza , e lhes tire a artilharia , e o que
[obre ijfo pajja antre ambos. O gouernador prouê a for"
taleza de ojficiais e de tudo o necejfario , e Je vay a Ba-
caim onde começa a fazer huma fortaleza e fe parte
para Goa»

TAnra foy a preíTa que o gouernador deu ha obra da
fortaleza , trabalhando de dia com a gente da terra

polia banda de fóra , c de noite polia de dentro cos ma-
rinheiros que mandaua vir do mar , que des da entrada
de Oitubro de i^jS", em que a começou , até fim de Mar-
ço de 153 6, que foy efpaço de íeis mefes , ficou feita no
andar das ameas com galalhado por dentro para a gen-
te , e três grolTos baluartes , duas torres , e duas gran-

des cifternas com feus taboleyros para recolherem a agoa
das chuuas , em que ja tinha recolhida muyta, acarreta-

da de fóra em bois com odres , e nos cubellos por baixo
110 andar da terra , tinha poftas peças groíías que vare-

jauão a cidade , e por cima no andar das ameas auia muy-
tas bombardeyras que deícubrião o campo alem da cida-

de , em que fe puzerao também groíTos tiros d'artilharia,

eem todas eílas couías fe não daua por achado o Badur,
por fe ter períuadido que co fauor dos noíTos auia de
lançar os Mogores das luas terras, porem quando veyo
a entender o pouco poder que os noílos para iíío tinhão,

fe arrependeo grandemente de ter dada a fortaleza : e

porque a dera fem confelho dos feus deíTimuIaua eíle

feu arrependimento com detriminaçao que íe tornaíTe a

tfer nouas de Mogores pidiria ao gouernador duzentos

Portugueíes com Martim Afonfo, ou com outro qualquer

fidalgo honrado que leuaíTe alguns comíigo , a que faria

lilo groíTas mercês que folgaffem de o acompanhar , e

como os tiueíTe metidos polia terra dentro , os reprefa-

n\ , até lhe tornarem a desfazer a fortaleza 5
porem o
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^ouernador, que dcfte peníainento do Badur não tinha \e^

ue foípeira , eílaua detriminado em lhe nao dar gent^

que Jeuaíle poJIa terra dentro
,
poig ja tinha a fortaleza

em eílado para Uia poder defender fe quízeíle intentar con-

tra cila alguma couía. O Badur como ja tinha noua certa

que o Mogor íe ordenaua para íe partir, querendo palpar

o gouernador para ver a fua tenção , lhe mandou dizer

que compria a íua honra não ter elle aly aquellas bonharí-

deyras com aquella artilharia
,
que lhe pidia muyto que

a mandaíle tirar daly logo e tapar as bombardeyras , e

que aquillo era couía e~m que elle nao atentara íe o íei;

pouo todo íe lhe não queixara diffo , a que o gouerna-

dor reípondeo que a fortaleza era íua , c eílaua aly para

o feruir, e fora feita porfeu confentimento e ha fua viíla,

por onde não era rezão destazeríe nella o que eílaua fei-

to. O Badur mal contente deíla repoíla
,
porque quizcra

fer logo obedecido, lhe replicou que pois dizia que a toi"*

-taleza era fua , e fora aly feita para feu feruiço, elle que-

ria que fe tapaíTem as bombardeyras , e que o mandaHç
fazer logo , a que o gouernador tornou a dar nouas des-

culpas por Fernão rodriguez de caílello branco ouuido^
geral da índia

,
que andaua com eítes recados , funda-

do na noua amizade que linha com el Rey de portugal >

e no íeruiço que efperaua de lhe fazer com a fortaleza »

de que o Badur ja tomado diíle a Fernão rodrigues de
caílello branco ,

que pois o gouernador lhe nao guardaua
o contrato da paz , nem lhe queria fazer a vontade , elle

mandaria fazer huma parede tão alta delongo da cida-
de que a fortaleza a nao pudeííe ver , a que elle refpon-
deo

,
que quem tal confelho lhe dera não era amigo do

feu íeruiço, porque os Portugueíes onde quer que eíla-

uão íofrião mal taparemlhe os olhos , e o defendiao até

perderem as vidas : e defpols de auer fobre iílo algumas
replicas de parte aparte , infiílindo o Badur em fazer a
parede, Fernão rodriguez polia inífrução que leuaua do
gouerjiador lhe diíle da fua parte

, que fe deíenganaíTe que
lho não auia de confentir , ao quai recado o Badur não

L 2 tor-
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tornou outra repofta fenao dizerem modo de zombaria,
que o gouernador eílaua agaftado, com que Fernão rodri-

guez le tornou , e dtííe ao gouernador que fmtira em el

Rey não ter boa vontade aos noíTos , e que deuia de eílar

arrependido de ter dado a fortaleza , as quais coufas

praticadas cos fidalgos a todos pareeea bem
, que o gouer-

nador ar^daí^e co Badur muyto de fobre auilo , e dahy
por diante fe eícufaua as m.ais vezes que podia de o ir

ver quando lhe mandaua recado , e quando alguma ora

hia era de maneira que não correíTe perigo , e também
defendeo aos Poríuquefes irem ha cidade. Nefte tempo
auia ja na fortaleza muytos mantimentos recolhidos em
almazés , íeparados da cafa da feitoria , e auia também
almazem feparado para as armas e artilharia , em que
auia coatro ccntas efpingardas com todos íeus petrechos,

afora as que os homens tinhão de feu , de que auia muy-
tos que tinhão duas: auia na fortaleza aíTentadas corenra

peças de artilharia , afora vinte que tinha de fobrefíalen-

te , a milhor que «ntão auia na índia , e de tudo o mais

que lhe era neceíTario eílaua prouida bem largamente, e

vendo então o gouernador que era ja tempo de a prouer

de officiais , fez capitão delia Manoel de fouía , de que

a gente ficou em algum deígofto , não porque enxergaf-

fe nelle falta de fidalguia nem de esforço
,
que de tudo

eílaua bem abaílado , íenão porque lhe parecco que era

de menos idade do que cumpria para o pefo de hum ne-

gocio tão importante como era o daquella noua fortale-

za , em que a experiência parecia que deuia ter o primey-

ro lugar , a qual fe não acha na pouca idade , e a Mano-
el de fouía faltauão ainda alguns annos para os corenta :

fez capitão do baluarte do mar Lionel de fouía de lima

com trinta homens elpingardeyros quai os elle eícolheo :

fez António da veyga feytor e alcaide mor: fez eícrivães

•e almoxarifes , e fez ouuidor Pedraluarez dalmeyda ,
que

líruira de ouuidor geral até a vinda de Fernão rodriguez

ée caílello branco : meteo dentro na fortaleza poluora

groíTa « miúda , chumbo, faliire, enxofre, artifícios de
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fogo , e de todo o género de munições em muyta abun-

dância. Deixou no rio duas albetoças , huma carauella

latina , huma galé e coatro catures para íeruiço , e para

leuarem auifos , concertados de nouo para inuernarem

no rio : fez pagamento a toda a gente de féis meies , e

deixou dez mil pardaos na fortaleza para o que lhe fof-

fe neceílario, e para fe continuar com as obras que fe

faziáo por dentro , em que auia de auer apofentos para

íeis centos homens que auiáo de ficar neila , e duzentos

no mar e no baluarte
,
que fe auiao de acabar antes do in-

nerno. Pòs o goucrnador nome a efta fortaleza S. Tom.e,

e da inuocação deíle glorioío Apoftolo lhe fez huma boa

igreja, poíia no alto , tão forte que delia pudeíTe jugar

artilharia íendo neccHario, em. que pôs hum vigayro com
féis iacerdotes , e porque então era ja tempo de Jc tornar

a Goa começou a deípidir os nauios miúdos poucos a

poucos
,
que o foíTem efperar a Chaul , e em quanto o

Badur eíleue daly aufente (que naquelle tempo fora acu-

dir a alguns rebates que tiuera de Mogores ) fingindof-

fe doente, andaua fempre num andor, e quando tornou
le deixou eílar na cama , onde el Rey o mandou vifitar

por Cogeçafar que tinha algum conhecimento da noíTa

lingoa
,
por quem lhe refpondeo que por quanto fe acha-

ua aly cada vez pior das íuas más deípofições lhe era
forçado irfe curar a Goa , e prouer muytas coufas que ti-

nha por dauante
,
por onde lhe não era poíliuel inuernar

aly , mas que em paíTando o inuerno íe Deos lhe deíTe vi-

da tornaria logo a íeruillo , e que por entretanto lhe dei-
xaua em íeu lugar aquella fortaleza , Que era fua com tu-

do o que eílaua nella , com que o Badur folgou muyto
parecendolhe que lhe ficaua aíty mais fácil a execução do
mao penfamento que trazia contra os noíTos

,
que era dar

a lodos a morte e tomar a fortaleza , e mandou dizer ao
gouernador que foíTe muyto embora , mas que deixaífe
ordem ao capitão da fortaleza para lhe dar gente fe lhe
cumprifle

, a que o gouernador tornou que aquella era a
coufa cjue lhe deixaua mais encomendada, c que para ií-

io
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fo liic auia de mandar de Baçaim coatro centos homens,
porque então não ficauao na fortaleza mais que trezen-

tos , ocupados, nas obras, e no rio deixaua taaibem ar-

mada para o que cumpriíTe a ieu íeruiço. Então defpois

de dar muytos auiíos ao capitão Manoel de íouía do muy-
to reíguardo que auia de ter em íua peíloa , não fe fian-

do dei Rey , nem indo a elle quando o ehamaíTe , da vi-

gia que auia de ter dentro da fortaleza, e eípias por fo-

ra , da pouca comunicação que os noíTos auiao de ler na
cidade, onde naõ foíTem mais que dous ou três , e apoz
eíles não foíTem outros íem eílcs ferem recolhidos ha
fortaleza , nem confentiíTe auer nella efcrauos , íenao

homens que pudeíTem ajudar ao trabalho, de não fiaras

chaues da agoa e da poluora íenão de fua peííoa , e de
outras coufas importantes , fe fez ha vella no fim de Mar-
ço de i) 36. E chegando a Baçaim , onde achou juntas

muytas achegas para fe fazer a fortaleza , tratou logo de
por mão ha obra polia traça que lhe derão os arquite-

. (ítos , no lugar mais conueniente conforme ao fitio e

defpofição da terra , e no dia em que fe auia de começar

,

dcipois de mandar dizer huma íolene miíla ao gloriofo

martire S. Sebaftião , em cujo dia ouuera aly huma gran-

de vitoria , tomou huma enxada e começou a cauar , o
que também fizerão muytos fidalgos , e numa efquina , em
que aly auia de fazer a fortaleza

,
poz elle a primeyra

pedra , e debaixo delia lançou alguns madrafaxaos douro ,

e alguns Portiiguefes , cuftume antigo nas obras infinhes ,

começadas por grandes fenhores , e não largarão os nof-

fos a mão da obra até que o alicece não chegou a toda

íua altura. Defta fortaleza deu o gouernador a capitania

a Garcia de íá , e o cargo de a acabar de todo, com quem
folgou de ficar muyta gente

,
porque lhe pagarão íeis

meies adiantados, e na fortaleza ficou dinheyro para ou-

tros pagamentos , que eíles ião os ncruos da guerra ,

com que traz a fy a gente por lua vontade
, que he o que

;

mais importa para os bons fuceíTos. O gouernador pro-

ueo a fortaleza de boa artilharia e muniqoes , afora our
tra
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tra que defpois lhe mandou de Chaul , e porque aly auia

muyta cantidade de madeyras deixou muytos nauios de

remo para íe concertarem no inuerno , e no verão íe

tornarem a Dio , e prouendo em tudo o mais que era ne-

ceíTario fe foy a Chaul , onde deixou quaíi toda a arma-

da que leuara comfigo , e fe pariio para Goa.

CAPITULO xviir.

o Idalcão manda outra vez o capitão Soleimaga com
gente entrar polias terras de Goa , dom 'João pereyra

capitão da cidade fae a elle , e que lhe jucede,

NEile meyo tempo, que o gouernador andaua em Dio
ocupado em fazer a fortaleza , o Idalcão apertaua

grandemente co Accdecão que fizeíTe guerra has terras

de Goa , até desfazer o caftello que os noíTos tinhao fei-

to em Ráchol
,
porem vendo quão mal íe elle prepara-

ua para ifío , mandou reformar o exercito ao feu capitão

Soleimaga , e lhe fez trezentos de cauallo , de que os

cincocnta erao acuberiados , e oito mil de pé bem con-

certados , em que auia muytos frecheyros : e leuou muy-
tas bombas, e virotes de fogo, com que entrando pol-
ias terras lhe acudirão logo todos os tanadares com as

rendas
, porque fe algum Jhe faltaua , lhe fazia dar a

morte com grandes crueldades. De que tendo nouas dom
João pereyra capitão de Goa , fez logo prcíles trezen-
tos homens de pé Portuguefes

,
quafi todos efpingardey-

ros , e íeis centos dos naturais da terra bons foldados ,

com três capitães naires , e dos caiados da cidade ajun-

tou a mais gente de cauallo que pôde, com que fe ajun-

tarão Manoel de vafconcellos , Payo rodrigucz daraujo,
Diogo da cofba , Rafael martins , Galuão viegas , Juidão
de louía , Diogo dandrade , Pêro godinho , Martim gar-
cia

j João delobão , Pêro ferreyra
, João viegas , e ou-

tros homens honrados , com a qual gente paílbu ha ou-
tra banda na entrada de Feuereyro 4eíle anno. O Solei-

ma-
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maga íabendo que dom João era entrado , íe aleuantou

donde eílaua , e íe foy alojar ao pé de huma ferra daly

duas legoas , onde dom Joáo o foy íeguindo , e man-
dou diante Diogo fernandez adail da cidade com três de

cauallo defcobrindo terra
,
que chegando até auer viíla

dos mouros , fe tornou ao capitão com grande efpanro ,

e lhe difle que parecia temeridade cometer tanta multi-

dão de inimigos com tão pouca gente
,
porem o animo-

fo capitão dizendo que não tinhao que temer em ini-

migos cuílumados a lhe fugir , e que não lhe auião de

ter o rodo dircyto mais que em quanto os não cometeí-

lem , mandou tocar as trombetas para feiraelles, que
vendo a detriminação dos noííos fizerão hum efquadrão

a modo de lua , e nas pontas puíerao a gente de caual-

lo , e os acubertados no meyo , antre os quais eílaua o
íeu capitão. Dom João apartou Manoel de vafconçellos,

Payo rodriguez daraujo , e o adail Diogo fernandcz , Gal-

uão viegas , c João viegas com trinta de cauallo e o íeu

gião ,
que foílem diante dar nos inimigos , o que íize-

rão com muyto esforço de alguns , mas com muyta fra-

queza doutros ,
que íe retirarão com medo da multidão

das frechas e efpingardadas , e dos virotòes e bombas de

fogo que hião correndo poilo campo , a que acudindo

dom João impaciente de tamanha fraqueza com toda

a gente de pé , os noíTos eípingardeyros emcaminharão
também feus tiros , que caindo pollo campo muytos dos

inimigos que eílauão diante , nos outros pôs grandiííi-

mo eípanto , e nos noflos animo para aremeterem com
elles , defparando as efpingardas

,
principalmente nos acu-

bertados ,
que vendoíTe alíaz períeguidos , fe metião por

antre os feus de pé , de que com as cubertas dcrrubauao

muytos, onde ficauão atropellados, e pifados dos caual-

los
,
que era caufa de fugirem outros inuytos , na qual

reuolta cahio o capacete a hum esforçado caualeyro cha-

mado João rodriguez , mas com a cabeça defarmada pe-

lejou com muyto animo todo o tempo que durou a bri-

ga , em que os ngííos apertarão tanto cos mouros ,
que os
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fizcrao abrir em duas partes , ficando elles no meyo , on-

de os de cauallo fuílentauao todo o peio da peleja , com
quanto os cíplngardeyros por detraz delles íem errarem

tiro derrubauao muytos dos inimigos
,
que como erao

em muyra canridade, parecia que não faziao falta, E an-

dando aquy o Soleimaga esforçando os íeus , com que

traziâo os noílos em muyto aperto, hum pilouro de eí-

pingarda defmandado acertou de lhe dar na cabeça do
cauallo , que o deíaiinou de maneyra que o leuou tugin-

do por antre a gente , a que os nolTos derao grandes gri-

tas , mas acudindolhe hum feu íubrinho , íe lhe atraueí-

íou diante para lhe deter o cauallo , que hia com tanta

fúria, que deu co fubrinho no chão , onde embaraçan-

doííe hum co outro tiuerão os noflos tempo de chegar

aly , ainda que com muyto trabalho", e em quanto fe de*

tiuerão em dar a morte ao íubrinho , o Soleimaga pode
caualgir no cauallo do morto , em que íe foy fugindo

com grande preíla , o que vendo os feus lhe começou a

faltar o animo , e retirarfe, com que bradando dom João,
Santiago, vitoria, vitoria, e refpondendolhe os noílos

com grandes gritas , entrou nos mouros tal deímnyo ,

que de todo fe puzerãopem fugida , a que os noíTos fo-

rão feguindo o alcanço , os de cauallo diante todos fei-

tos num corpo , fem auer quem fe deímandaíle , e os de
pé todos apoz elles , e deíla maneyra correrão até che-
garem a hum rio que os mouros de cauallo paíTarao em
íaluo, mas dos de pé íe afogarão muytos. Daquy fe tor-

íiou dom João ao arrayal dos mouros , dando muytas
graças a noíío íenhor , em que íe achou bom defpojo de
muytas armas , mantimentos , e roupas de viílir , e na
tenda do capitão fe acharão m.uytas cabayas de feda

,
que

fe íoube que elle tinha para lançar aos íeus íoldados ven-
cedores , e muytos cauallos e bois de carga , do que ca-

da hum recolheo o mais que pode
,
porque dom João

não quis para íy mais que a tenda do capitão. Aquy pro-
curou por faber a falta que ouuera na fua gente , e achou
que ninhum Português era morto , mas que muytos erão

Parle UL M fe-
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feridos das frechas e bombas de fogo , e também alguns

caualios , e dos mouros ficarão aly mortos e feridos mais

de mil , em que foy o fubrinho do Soleimaga, e o capi-

tão do rio de Cintacora , e outros três homens princi-

paes. Aquella noite paílarâo os noííos no campo com bo-

as centinellas, e ao outro dia correndo o capitão as ter-

ras com toda a gente , fe vierao a clle todos os tanadares

com muytos prcfentes de coufas de comer, e muyto con-

tentamento por íe verem liures da fugeiçao dos mouros

,

com que a terra ficou de nouo no eftado de antes , e o
capitão fe tornou a Goa , onde foy recebido com muytas
feitas , e huma prociílao folene em que fe deráo a noíTo

Senhor muytos louuores e graças por aquella tamanha
mercê. CAPITULO XIX.

O Acedecão ynanda pidir ao gouerjiador que lhe largue o

cajiello de Rachol e as terras de Goa , e dejpois de auer
j-ohre ijjo alguns recados o Acedecão manda gente entrar

polias terras , a que fae dom '^oao e o fucejjo que tem,

O gouernador ynanda fujlas e catures correr os rios , e

apoz iJJo manda António da filiieyra com gente o que lhe

Jucede. O Acedecão torna a apertar co gouernador fobrç
lhe largar o cajiello e as terras , a que manda gente de

nouo e o que Jobre iJJo pajja antre ambos.

CHegando o gouernador a Goa , logo ao outro dia

foy pollo rio em hum catur co capitão dom João pe-

reyra ver o caftello de Rachol , com que ficou tão con-

tente que lhe mandou acrecentar a guarnição e artilha-

ria , lem embargo de lhe dar conta dom João de quan-

tos contraíles o Acedecão tinha por iíTo cos grandes do
reyno

,
que azedauão muyto contra cíle o Idalcão íeu

fenhor por caufi das terras que dera, e daquelle caftello

que coníintira fazer , a que o Acedecão não daua outra

rezão por íy , fe não que com a fua vinda lhe daria remé-

dio : porem o gouernador fe moílraua tão íatisfeiío do
ca-



delRey Dom João o III. 91

caílello
,
que mais detríminaçâo fe enxergaua nelle de o

fuftentar que de o largar , de que os caiados de Goa an-

dauão bem dergolloíbs , vendo que fe lhe hía aparelhan-

do de nouo huma guerra como a outra , em que tinhaô

padecido tantos trabalhos ; e onde quer que íe achauão

juntos praguejauão delia íem nenhum reípeito ; e tam-

bém alguns fidalgos, quando nas Tuas praticas vinhâo a

tratar deíla matéria , nao deixaua cada hum de dizer o
que entendia. O que chegando has orelhas do gouerna-

dor , diíTe hum dia parante muytos fidalgos, que tanto

cílimaua o cafteilo de Rachol como a fortaleza de Dio.

O qual nunca feria desfeito em quanto elle tiueííe poder
para o fuftentar

,
porque do que de huma vez ganhara

não auia de perder nada jenáo perdendo a vida junta-

mente , e que fe os homens aly cftauao canfados ou
enfadados da guerra , õs mandaria para outras fortale-

zas , donde traria outros que eftiueíTem folgados , e en-

fadados de eftar ociofos. E apoz ifto lhe não tardou muy-
to hum embaixador do Acedacao a ihe dar os parabéns
da fortaleza que fizera em Dio , e dizerlhe que pois co-

mo bom amigo lhe dera as fuás terras com todas as ren-

das , e confentira que fizeíTe o caílello de Rachol , e fi-

2era ainda muyto mais íe o tempo íucedera como ellc

cuidaua , agora que O tinha tanto contra íy que el Rey
íenhor o obrigaua a tornar a recolher as luas terras , e
desfazer aquelle cafteilo com pena de lhe fazer por iíTo

guerra até o deftruir , lhe pidia polia mefma amizade que
tinha com elle

,
que por não ver a fua deftruição lhe qui-

leíTe largar as terras , e desfazer o cafteilo
,

pois o pro-
ucito e honra que tirana de tudo era de muyto pouca fu-

llancia , e a perda que lhe daua , íendo tanto feu amigo
,

não era menos que arriícallo a perder todo o feu eftado
,

principalmente pois o gofto que tinha feito nelle efta-

ua ja pago bem largamente com a renda das terras : e fe

com tudo o eftimaua mais que a fua amizade , ea perda
que lhe podia dar, eftaua preftes para pagar tudo o que
lhe mandaíTe. O gouernador lhe refpondeo , que no que

Ml ihe
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lhe pidia tinha mayta rezao , mas que lhe pefaua em eftre-

mo de lhe nao poder íatisfazer a ambas as coufas como
defejaua

,
que as terras lhe largaua logo porque eílaua

na fua alçada , mas que desfazer o caftelio era coufa que
não podia fazer fem licença dei Re/ de Portugal feu fe*

nhor
,
que lhe daua poder para fazer , mas não para des-

fazer fem feu mandado , com pena de lhe cortar a cabe-

ça , pollo qunl também como amigo lhe pidia que acei-

taíle deile o que lhe podia fazer qne era largarlhe as ter*

ras , e que cm desfazer o caíiello lhe não falaíTe mais ,

pois era couía que não podia f^izer. Deíla repofta do go-
uernador auifou logo o Acedecão ao Idalcão , de que íc-

us inimigos tomarão motiuo de o caluniarem , dizendo
que aquillo era inuenção íua, porque eftaua concertado
CO gouernador , cuja amizade grangeaua para ter o fa-

uor dos Portuguefe? quando lhe cumpriíTe , com que mic-

Terad o Idalcão em tanta cólera
,
que mandou dizer ao

Acedecão que elle em peíToa foíTe logo desfazer o caftel-

lo fem íe ocupar em outra couía , do que elle mandou
recado ao gouernador com a meíma carta que o Idalcão
lhe efcreuera

,
pidindolhe com muyta inílancia que qui-

íeíTe eícufar os trabalhos e males que a guerra cuftuma
trazer comíigo , e fe não quifeíle nao lhe puíeíTe culpa fa-

zer o que íeu íenlio-r lhe mandaua
, porem o gouernador

não lhe refpondeo a propofito
,
parecendolhe que nunca

lhe poderião tolher o rio por onde ao caílello pudcííe ir

todo o focorro que lhe quiíeíTem mandar , e que a guer-

ra não podia então fer de muyta dura , por fer ja fim de
Março que era entrada de inuerno. Vendo o Acedecão
a detrin)inação do gouernador, mandou apregoar guerra
contra os Portuguefes , e notificara todos os que cífauão

polias tanadarias que íe recoliíeííem , e fe faiítem delias

dentro de dez diaz , os quais paílados a quantos achaf-

fe auia de dar a morte , ou tomallos por catiuos. E a to-

dos 03 paíTos mandou recado que ninhuma coufa deixaf-

fem paíTar para Goa fenão os Portuguefes , fem leuaretn

mais comíigo que o feu dinheyro , em que ninguém lhe

to-
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íocafTe, nem coníentMem que lhe entrafíem polias terras,

e lho defendeílc como a inimigos. E logo em fe acaban-

do os dez dias deceo o Acedecao abaixo com n^uyta gen-

te de pé e de cauallo , e muytos petrechos de guerra, e

achou que os Portugueíes erao recolhidos ao caftello , a

que logo poz cerco , aíTentando eílancias cem artilharia ,

e de longo do rio muytas eílacadas fortes em partes don-

de as frechas pudeílem alcançar os que paíTaíTcm. O go-

vernador , tanto que vio que a guerra íe preparaua contra

os noíTos , mandou prouiíoens íuas a todos os rendeyros

das tanadarias, em que lhes largaua as rendas delias , e as

tomaíTem para íy com tanto que nao fe foííem das terra? ,

e fauorcceíTcm os noíTos , o que muytos aceytarao , a que

o gouernadcr fauorcceo com gente de pé e de cauallo ,

e alguns eípingardeyros
,
queie fizerâo fortes em luga-

res , donde fahiao a fazer entradas em outras terras
, que

iaqucauao, ea que faziao outros muytos males, e apoz
iílo mandou o gouernador dom João pereyra com eípin-

gardeyros de pé , e gente de cauallo, que repartiííe pol-

Jos lugares que lhe pareceíTe , onde teue muytos recon-

tros e eícaramuças cos mouros, que por ferem muytos,
e boa gente de guerra , leuauao fempre a milhor dos nof-
los , com que cobrarão tanto animo

, que ajuntandoíTe

grande multidão delles íe vierao ao camipo detrimina-
dos em pelejar cos noííos , e cometerão a noíía dianteira

com tanto impeto , e por tantas partes, que lhe fizerão

voltar as coílas , e recolheríe para o capitão , bradan-
dolhe todos que íe retiraífem o milhor que pudeílem ,

porque não tinhao forças para fe defenderem de tanta
copia de inimigos como vinha lobre elles

, porem o ca-

phão vendo que o íitio da terra era de maneyra que fe-

não poderia retirar íem muyto dano , recolhendo a gen-
te para íy , íe ordenou para pelejar cos mouros , a que
indolhe todos ha mão com grandes brados , e muytos re-
querimentos

, lhe diíTe , bem vedes íenhores que não te-
mos aquy outro remédio de faluação fenão o que Deos
Jios der por lua miíericordia , o q^ual nos não pode fal-

tar
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tar , pois pelejamos contra íeus inimigos , e quando elle

permitir outra couía , vede quanto milhor nos he (ja
que a morte eftá aquj certa) morrermos com honra pe-

lejando por eíle
,
que com deshonra fugindo dos feus e

iioflos inimigos
, que tem por cuftume fugir de nós , e

a quem ifto parecer bem faça o que me vir fazer : c co
nome de Santiago na boca , e o feu guião diante , rom-
peo pollos mouros, o que todos fizerao apozelJe, co-

brando animo do que viao no íeu capitão , e entenden-

do que na fugida tinhão a perdição e a morte mais cer-

ta : porem a contenda durou pouco
,
porque foy Deos

ieruido de pôr tamanho medo naquelles inimigos
,
que

com pouca ou nenhuma refiftencia voltarão as coftas des-

baratados de todo , ficando o campo cuberto delles , mor-
tos e feridos , íem mais dano dos noíTos que de alguns

feridos das frechas. E o gouernador entendendo que na-

quella terra não auia deípofição para íe alojar gente de
guerra , nem mantimento para os cauallos , mandou re-

colher dom João para a cidade com toda a gente , e man-
dou fuftas e catures com arrombadas para defenfão das

frechas
,
que correndo todos os rios fazião cruel guer-

ra , de que auião boas prefas , mas com grandes traba-

lhos da gente
,
por caufa das muytas chuuas , e tempe-

ílades que então auia por íer ja inuerno. O gouernador
então mandou António da íilueyra ( que era vindo de

feruir a capitania de Ormuz, em que entrara dom Pedro de

caftelbranco que fora nella prouido por eIRey) que paí-

fando a Bardcns com, boa companhia de gente de pé e

de cauallo , a que fe ajuntarão muytos fidalgos , foy dar

nas eftancias
,
que os m.ouros tinhão íobre o rio da paf-

íagem para o caílcllo
, que logo defempararão , e le re-

colherão fugindo para huns matos , em que os noíTos não

podião entrar , e donde recebião delles muyto dano com
as frechas e efpingardas , e cometendo comtudo Antó-

nio da filucyra entrar no mato , foy ferido com outros

muytos e alguns mortos , com que lhe foy forçado re-

tirarfe , e mandar os feridos a Goa , de quem fabendo o
go-
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gouernador que António da filueyra eftaua mal tratado ,

o mandou tornar para ha cidade com toda a íua gente.

Em todo efte tempo o Acedecâo nao ceííaua de mandar

cartas e recados ao gouernador íobre terem paz e ami-

zade como íempre liuerao , íem querer mais por iíTo que

aquelle caftello
,
que elle queria fuílentar ha cuíla da tan-

tos danos , e de tanto langue e vidas dos feus Portugue-

fes , fendo para elles de líío pouca honra e proueito , e

o meíVno elcreuia a Martim Afonfo de foufa , e aos of-

ficiais da camará , pidindolhe quiíeílem meter a mão nifíb ,

por le elcuTarem todos efces males : e não faltarão fidal-

gos que diíTerão ao gouernador que o Acedccao pidia

rezão c julliça
,
principalmente pois Te oíFerecia a pagar

o gaílo que le fizera no caílello , a que elJc não tornaua

outra repofta lenão que nao auia de começar couía que

não leuaíTe ao cabo , com que entrou nos homens tama-

nho auorrecimenro defta guerra
,
que por mais penas e

auexaçoes com que os obrigaua a juftiça , ninhum auia

que le quiíefle abalar para elia
,
porque antes querião eftar

nas prilôes que íairíe da cidade , e tinhafle por certo que

fe não fora então inuerno , toda a gente fe faira delia ,

aíiy por iílo , como por eílarem tanto aperto de fome,
que ninhuma coufa auia nella pêra comer , nem fe cozia

pão por falta de lenha , e em algumas partes fe desfaziao

para iflb as caías , echegou hum frangão a valer duas tan-

gas , e hum ouo féis bazarucos , e todas as outras cou-

ías a eíle modo , e nem iílo bailou para o gouernador fe

deccr da fua opinião , com quanto apareciao muytos ef-

critos poftos em diuerías partes fobre efta matéria ,
que

cUe tornaua muyto mal, e mandou paíTar alem João ju-

íartc tição , e Manoel de vafconcellos com trezentos ho-

mens apenados polia juftiça , e leuados por força ,
que

não fazião mais que defender fuás vidas , íem quererem
pelejar por outra coufa , e inda fizerão mais do que fe

efperaua de gente leuada ha guerra por força ,
porque

defta não fomente íe vio ja mais fair feito que pudeíle

ter nome , mas muytas vezes , ou as mais delJas , cuftu-

ma
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ma a íer afronta , e total deílruiçao dos que a gouernão.
Diílo que paííaua em Goa tinha o Acedecao contínuos
auifos pollos bramenes , e vendo quanto contra íua von-
tade a gente hia aaquella guerra, mandaua aos íeus que
quanro mais pudeíTem eícuíalTem dar morte aos noíibs ,

mas que os tomafiem catiuos fem lhe fazerem outro mal ,

o que aífy fe fazia , e dos catiuos que erao leuados ao Ace-
decao mandaua curar com muyto cuidado os que hiâo

feridos , e aos faos fazia bom tratamento , dando a huns

e a outros todo o neceíTario. lílo tudo efcreuiâo eílcs Por-

tuguefes catiuos a Goa a feus amigos , com que em todo

o pouo entrou tamanho efcandalo
,
que os hom.ens que

podiâo pelejar fe efcondiâo pollos palmares , e os eílro-

piados que não podiao tomar armas eílauão em guarda

das portas , e a cidade eftaua quafi defpejada da gente do
pouo , de que os bramenes auifauão cada dia o Acede-
cao , apertando com eHe que não perdeíle aqueíla boa
ocafiáo de tomar Goa ,

que eftaua em eílado que o pode-

ria fazer facilmente
,
porque não auia nella quem lha de-

fendeíTe
,
por quão efcandalizada eftaua a gente do gouer-

nador : e ifto roeímo lhe foy efcrito de Goa por hum Por-

tuguês , da qual carta elle rompeo o final , e mandan-
do-a rerladar por hum dos Portuguefes que tinha catiuos ,

a mandou ao gouernador e a Martim Afonío , e aos of-

íiciais da camará , e a todos eícreueo que lhe pefaua muy-
to dv» o não quererem ter por íeu amigo como fempre
fora , e também fe efpantaua de fer o gouernador oca-

Hão de fazerem os íeus Portugueles couías mal feitas ,

que elle tinha tanto poder de gente que lhe poderia fa-

zer muyto mal , fe quiíeílem leuar aquella guerra ao ca-

bo , em que os Portuguefes tinhão certo hum fim deíe-

ftrado ,
pois entrauão nella por força e com tanto def-

gofto íeu
,
por iílo lhes pidia mujto que olhaífem bem

o que fazião , a que o gouernador fe mcftrou tão duro

como íempre , e contra o parecer de todos os fidalgos

continuou a guerra todo aquelle inuerno,

CA-
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C A P I T U L O XX.

O Rey de Cranganor ojferece ao veador dafazendafovtaJe^

za najua terra , e a caufa porque» O Camorim deírimina

fajjar ha ilha de Repelhn a fe coroar \ el Rey de Cochwt

fe põem em ordem de lhe defender a pafjagem cofauop dos

noffos , e o quefobre ifjo pajfa.

A Terra de Cranganor , indaque he re/no feparado

dos outros daquellas partes, e tem Rey por fy a que

obedece , comtudo he íogeiTo ao Çamorim Rey de Cale-

cut , e de tempo antigo os Reys delle lhe derâo íemprc

obediência. O Rey que nefte tempo era de Cranganor ,

vendo que o de Cochim co fauor dos Portugueíes íe tinha

feito tão poderofo que de todo fe ifentara do (Camorim , a

quem também era fogeito , fe meteo com elie em grande
amizade efperando ter por feu meyo fauor dos Poriuguc-

fes , com que também fe pudeííe iíentar da fogeiçao do
CJamorim , do que tendo elle noticia , e foípeitando que
efta noua amizade deites dous Reys fe ordenara contra elle,

detriminou
,
por tirar ifto alimpo , ir em pefloa a liuma

grandtí fefta que fe fazia em Cranganor a hum pagode qua
eftaua perto do rio , nnde o Rey delle era obrigado ao ir

receber , e darlhe adeuida obediência , e fe então o não
iizeíle deílruilo , e tomarlhe o reyno. O Rey de Cranga-
nor receoío do que podia fer , fe vio fecretamcnte com
Diogo pereyra , homem antigo na índia

,
que fora capi-

tão de Challe , e tratou com elle que de/Te ordem co vea-

dor da fazenda que fizeííe fortaleza em Cranganor, em
huraa ponta que a terra fazia íobre o rio por onde corria

toda apimenta para Calecut , em que teria capitão com
gente que lançaííe mão polia pimenta

,
que por via de Ca-

lecut paflaua para Meca , e elle íe obrigaua a lhe dar cada
anno carga delia para duas nãos : -e em quanto o Diogo
pereyra trataua deíle negocio fazia muytas amizades a to-

dos os Portuguefes. O veador da fiizenda parecendolhe
que era ifto couía de muyto feruiço de,l Rey , e proueito

Parte UI. N de
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de fua fazenda , fe poz logo em ordem de fazer afortale-

za , de que fendo auifado el Rey de Cochim , e vendo que
fe o de Cranganor deíTe pimenta em fua terra , a recolheria

la toda , e não viria ao feu reyno , com que perderia o
grande proueito que tinha dos direytos que lhe pagauao
delia, detriminoude fazer quanto pudeíTe pollo eftoruar,

ate quebrar poriíTo a amizade
,
que tinha feita co Rey de

Cranganor. Em quanto ifto paílaua fe chegou o tempo da
feíla do pagode, que he couía muyro grande, e íuntuofa ,

e fabendo o Rey de Cranganor que o Gamorim le fazia

preílcs para ir a ella , foy dar^ontaao Rey de Cochim da
fua detriminaçao

,
que era náo o ir receber , nem obede*

cerlhe fe o chamaíTe , e juntamente lhe pidio que fe o Oi*
morim por iíío lhe quiíeíTe fazer guerra , o ajudalTe nclla

co feu fauor e dos Portugueíes , o que o Rey de Cochim
lhe prometeo , emcubrindoihe o que tinha no penfamen-
to acerca da fortaleza , e para mayor dilTimulação retifi*

cou de nouo a amizade que tinha feita com eile , e com^
tudo quando o veador da fazenda lhe tocaua em fazei^

fortaleza em Cranganor, lhe não refpondia a propofiro ,

e tinháo fobro ilTo alguns debates : o que não fe eícondia

ao Rey de Cranganor
,
que fentindo o engano dei Reydô

Cochim , e defconfiando por iíTo do fauor que lhe prome-
tia , detriminou de lenão tirar da obediência do Qamo-
rim , e todauia quando teue nouas que fe vinha ja che-

gando a Cranganor , mandou dizer ao Rey de Cochim
que pois o C^amorim eílaua ja tão perto , cumpria muyté
eítar preftes com .a íua gente , a que reípondeo que def-

canfalie , e eíliueíTe feguro
,
porque eile eftaua preíles

quanto compria , da qual repofta o Rey de Cranganot
auifou logo o veador da fazenda , dizendo que íenão eíla-

ua com tanto poder que pudeíTe reíiílir ao Çamorim , elle

não podia fazer outra couía íenão illo receber ao caminho
e darlhe a obediência deuida , a que refpondeo que íizef-

fe o que foíTe fua vontade, porque elle fempre auia de eftar

preíles para fazer a dei Rey de Cochim : c a cauía de man-
dar efta repoíla tao fria , foy recear que fe aguerra fe rom-

peíle
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.freíTe , feria grande trabalho para agente , e deípefa dei

Rey noíTo ícnlior. O Rey de Cranganor vendo por huma
parte eílas repoftas tão frias , c por outra não íe Icuantar

gente, nem auer outro algum rebuliço de guerra , deícon-

fiado de todo do focorro que daly elperaua , íe ouue por

mais fcguro eftando em paz co C^amorim , e em elle che-

gando IJie foy dar a obediência , acompanhada de rauyto

dinheyro , com que ficarão muyto amigos. O Rey de Co-
chim receando que efte concerto do Rey de Cranganor co

Çamorim era para lhe fiízerem guerra , diíTe ao veador da

fazenda que não fizeíTe pouco cafo deíla amizade
,
porque

delia auia de refultar querer o Camorim paííar ha ilha de

Repelim acoroar-fe numa pedra que eftaua nella
,
que cni

em grande desferuiço dei Rey de Portugal ,
poUo que de*

uia de acudir a iíío com lhe mandar dizer que fe vinha com
penfamento de paflar ha ilha de Repelim , como Iheti-

nhão diro , foubeíTe que lhe auia de defender apaíTagem
até perder a vida com todos os Portugueíes, porque aquil*

lo era quebrar as pazes que tinha feito com elles. O vea-

dor da fazenda, por confelho dos homens antigos na
iquella cidade , mandou efte recado ao Çamorim por Go-
mez carualho e loao de chaues caiados em Cochim

, que
erão conhecidos deile, a que reípondeo que elle não vi-

T)ha a quebrar as pazes, nem a fazer mal a ninguém , fénao
a fe achar prefente na fefta daquelle pagode , e que íelhè
defendeíTe apaííagera de Repelim , elle feria o que que*
braua as pazes

,
pois lhe queria tolher paííar polias fuás

ineímas terras a coufas que cumprião a fua honra , e poiá
todos os homens , e principalmente os Reys eílauao tão
obrigados aíuílentalla , lhe fazia a íabcr que auia de paííar

a Repelim, fem fazer mal fenao aquém lho quiíeíle fa-

zer, e fe achaííe contra fy Portugueíes , não auia de con-
fentir aos íeus leuantarem as mãos contra elles, íenão
defpois que viíle que elles derramauão o fangue dos íeus

nayres. Defcontente o Rey de Cochim dcíla repoíla diííe

ao veador da fazenda
,
que fobre defender eíla paííagem ao

CJamorim auia de perder p reyno e a vida, e acauía era

N 2 por-
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porque na ilha de Repelím de tempo antigo eftaua hiimá

pedra ^ em que tocando o CJamorim com a mão ficaua Rey
coroado, o que elle não era , nem o fora feu anteceíTor ,

com grande magoa de hum e do outro por não poderem
ter etta honra. E que os Reis de Cochim lhe fazião eíla

offenfa de lhe tolherem apaílagem de Repelim para efta

coroação
,
para vingarem em parte a morte dos feus prin-

eepes, que o Rey de Calecut lhe matara na guerra que lhe

fizera, por lhe não entregar os Portuguefes que ihepidira,

c para fatisfazcrem fua honra , fe aly perderão alguma. E
poisosReys feus anreceíTores tinhao defendido eíla paíTa-

gem com tanta honra fua , elle o auia de leuar auante em
quanto tiueíTe poder e vida. E alem diíto na ora que o
C^amorim aly fofle coroado , logo todos os íenhores e

caimais lhe auiâo de ir dar obediência por obrigação de
fuás leis , e que então com muyto pouco trabalho lhe to-

maria o reyno
,
porque ninguém auia de tomar armas

contra elle: e por tanto requeria ao veador da fazenda,
como capitão da quella cidade , da parte dei Rey de Por-
tugal feu irmão

, que ofauoreceíTe com tudo o que pu-
deíTe como amigo tão antigo , e tão benemérito da nação
Forruguefa

,
pois de tudo iílo era caufa a verdadeyra ami-

zade que íempre tiuera com ella ; e também o fizeíTe pol-

lo que cumpria ao feruiço do mefmo Rey feu irmão, por-
que foubeíTe certo que fe o Çamorim entraíTe em Repe-
lim não aueria pimenta para fe carregarem as nãos, com
que tudo na índia feria perdido. O veador da fazenda
praticando efte negocio cos que nelle podião ter voto ,

^iíTerao que tudo o que el Rey dizia era verdade
,
por on-

de imporrau.a muyto poremíe todas as forças por fe de-
fender aquella paíTagem ao C^amorim , o que ficou aííen-

rado fazer-íe : e porque eíla paífagem forçadamente fe auia

de fazer pollo rio de Cranganor
,
porque era ley anlre

ellcsque fendo por outra parte não ganhaua o Rey de
Calecut a honra da coroação , el Rey de Cochim com to-

do o poder que pode ajuntar íe foy pôr no lugar onde
auia de fcr a deíembarcação da paílagem ^ c o veador da
-....

. - fâ-
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fazenda mandou toda agente que pode fazer em catures e

fuftas , a porfe na paíTagem do rio cm huma ilha pequena

€ rafa , onde parecendo bem fazeremfe eftancias com ar-

tilharia para niilhor dcfeníao da paflagem , mandou o vea-

dor da fazenda por no meyo do rio huma fufta grande
com hum camello e coatro falcões , de que fez capitão

Pêro vaz trauaços , e em terra na ilha forao feitas as eílan-

cias com artilharia , de que deu capitania a Ruy íiguey-

ra , e em outro rio poz outra fuíla e dous bateis , em que
eílaua por capitão Vicente da fonfeca que viera de Malu-
co. E porque ouue receyo que de mar em fora vieíTera

fuftas de Chatuá que era daly perto , fe fez outra cftancia

na barra do rio Paliporto , de que fe deu a capitania a Si-

mão botelho quedefpois foy veador da fazenda. Neítas
eftancias e nas embarcações auia paílante de coatro centos
Portugueíes , geme toda limpa e bem armada , com quem
os capitães e alguns caiados de Cochim fizerao muytos
gaftos

,
prouendo-os em grande abundância , a que o vea-

dor da fazenda ajudou com dinheyro ha cufta dei Rey em
quanto durou a guerra , mas deípois de ella acabada lho
mandou defcontar nos íoldos , e porque aquelle inuerno
ouue muytaschuuas e grandes fempeftades, adoeceo muy-
ta da nofía gente que no mar não podia ter repayro, o que
não aconteceo ha de el Rey

,
que eftaua em terra , e fc re^

colhia em cafas que para iíTo tinha cubertas de cia.

CAPITULO XXI.

O Çamorim comete a paffagem ha ilha de Repelim^ os mjjos
lha defendem, O gouernador manda Fernão eanes jouto

mayor capitão de Cananor em foccorro dei Rey de
Cochim , e o que pajfa co ucador dafazenda.

VEndo o (Çamorim que os noíTos íe detriminauao em
lhe defender apafíagem, fe apofentou em Cranga-

nor
,
onde foy derrubada a cafa do Apoftolo íaó Tom.é

que ahy eftaua , e mandou fazer eftancias de artilharia

con-



noa Tèrceyrá Parte da Chroníca

contra as «oíTas , em que auia continuas batarias com al-

guns mortos e feridos ,
que durarão em quanto por íeti

mandado fobre tones e aímadias íe armarão tantas jan-

gadas 5
que podião nellas paílar vinte mil homens , e fen-

do tudo preâcs fe abalarão huma raenham para paíTarem a

huma ilha raia , donde a váo fem embarcações podião pal-

far ha terra onde eftaua a gente dei Rey de Cochim , e le-

-uauão comfígo vinte fuftas armadas, que o Patemarcar aly

ajuntara para as empararem da noíTa artilharia , e neílas

jangadas fe embarcarão mais de dez mil homens que o

iQamorim mandaua paíTar diante, para elle ir logo nas fuás

coílas. Vicente da fonfeca
,
que cílaua para aquella ban-

da com as fuás embarcações , não confenrio que tiraíle a

artilharia ate que algumas jangadas lançarão cm terra per-

to de três mil homens , de que el Rey de Cochim eftaua

muyto agaftado , vendo que vinha o rio cuberto de gente

para dcíembarcar , e a noíTa artilharia eftaua queda , mas
nefta ora mandou Vicente da fonfeca dar fogo ha peça

groíla da fua fufta , e a outra de huma barcaça , e a ou-

tras de dous bateis , de que os pilouros dando polias jan-

gadas , c polia gente que eftaua ja em terra , fizerao tal

eftrago ,
que ficarão aly mortos mais de mil homens , afo-

ra muyros feridos , e três fuftas fuás metidas no fundo , õ

que vendo el Rey de Cochim mandou o princepe com
dous mil naires , que a váo paftou ha ilha , e com ellei

oitenta Portuguefes dos que eftauão nas nofsas embarca-

ções
,
que deráo nâ gente que eftaua deíembarcada na ilha

com tanto Ímpeto, que a fizerao tornar fugindo para as

luas embarcações ,' em que fe meterão tantos fem ordem
nem concerto , que fe alagarão algumas em que morrerão

afogados grande cantidade delles , afora os que ficarão

mortos na ilha , de que o princepe fez recolher as armas ,

que foy aprcfentar a el Rey por honra daquella vitoria , a

qual antre^lles cónfifte fomente no defpojo das armas,

porque não contão o numero dos mortos na batalha íenão

polias armas que tomao , de maneyra que cada efpada , ou

arco, O.U zargimcho , ie hum homem morto, porque
cada
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cada foldado náo peleja com mais que com huma fó ar-

ma delias , e quanra toy a honra que el Rey de Cochim
ganhou com efta vitoria , tanto foy de afronta e abati-

mento para o Camorim ,
que defejoío de fe vingar e fa-

lisfazer fua honra , mandou a Calecut bufcar dinheyro é

gente , a que os regedores refponderao que pois elle fazia

aquelia guerra por honra de fua pcísoa fomente , e nãò

por proueito do reyno , nao auiao de tocar no lifouro

para lhe mandarem dinheyro delle
,
que o buícafse por

onde quifefse,'e que a gente o iria feruir fc a pagafse ,
po-

rem a máy dei Rey vendo aneceíTidade do filho, e o
perigo em que cílaua fua honra , lhe acudio com muyto
dinheyro , e doze mil nayres pagos por todo o inuerno ,

comque o Camorim algumas vezes cometeo apafsagem ,

em que íempre foy desbaratado , aísy co faiior dos nof-

fos , como porque co Rey de Cochim fe ajuntara o da
pimenta com vinte mil nayres

,
qué trouxera em feu ío-

corro , c por falrâ de mantimentos deixaua de fe ajuntai*

aly muyta mais gente, e com tudo ifto náo deixaua o Rey
de Cochim de eftar com muyto receyo

,
porque he ley

infaliiuel naquella terra
,
que íendo o Camorim vencido ,

e indo em fugida, fe élle manda tocar hum tambor que
traz para ifto , ninguém pode ir trás elle , e todos fazem
alto , com que fua pefsoa vay fempr-e muyto fegura nas

guerras que tem por aquellas terras. E porque o Rey de
Cochim receaua que o Camorim fe ajudafse contra elle

deíle remédio , fe queria valer do fauor dos Portuguefes,

que não eílauão obrigados a eíla ley , e aísy hião pafsan-

do o inuerno com muytos trabalhos , e porque os nofsos

fintião muyto leuarem tanta má vida debalde , fe ofFere*

ceráo ao veador da fazenda para aííaltarem as eftancias

do (Camorim ,
que eftauão em lugar e com difpofiçâo de

lhe poderem fazer muyto dano por mar , e recolher-íe
fem perigo le foííe néceíTario , e íeria coufa poíliueí aju-

dallôs nollo fenhor de maneVra
, que o desbarataíTcm è

tomafíem a artilharia , conri que parecia que ceííaria aguer-
ra , e os íeus trabalhos e má vida que aly paíTauab , 6

que
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que parecendo bem ao veador da fazenda , deu conta dlf-

ío a el Key ,
que também o aprouou » e lhe oíFereceo da

fua gente quanta quiíeíTe , com que mandou vir de Co-
chiui tanta mais gente

,
que fez quinhentos homens , os

mais delles efpingardeyros , e tendo tudo preiles mandou
dizer a el Rey que mandaíTe paííar a íua gente diante, por-

que queria que fofíe fua a honra daquella emprefa , a que
refpondeo que o prlncepe eítaua preiles com gente para

o acompanhar , que o leuafTe comfigo , e fizeíle o que lhe

bem pareceíTe ,
que elle naquelle negocio não queria nada

para fy , nem tomallo a feu cargo
,
porque íe nelle tiueí-

íe algum mando e lhe mataífem hum fò Português ficaria

com toda íua honra perdida. O veador da fazenda com
eíla repofta tornando a por o negocio em confelho pa-

receo ,
que nao deuia de ir por diante

,
pois el Rey fe eí-

cuíaua de o tomar a Teu cargo , e pois com elle não íe aca-

baua a guerra , inda que lucedelTe bem , e íe auenturaua

a íe perder muyto por lao pouco ganho como era o da

artilharia dos inimigos , e por dar a entender a el Rey
que fua tenção era darlhe a honra daquelle feiro, lhe man-
dou dizer, que naquillo não auia de fazer íenâo o que lhe

elle mandaffe, e pois lhe não mandaua que foíTc cometer os

inimigos, o não queria fazer , a que el Rey lhe tornou ,

que a fua honra nãocompria mais que tolher aquella paf-

fagem ao Gamorim ,
quer foíle fem bulir comfigo e re-

poufando em fua cafa
,
quer pelejando e vencendo no

campo, com que o negocio ficou como eítaua de antes.

O veador da fazenda eícreueo por terra ao gouerdor o

que padaua , e o que tinha feito , e também lho eícreueo

cl Rey de Cochim , requerendo-Ihe que em tendo tempo
acudiíTe a dar fim aaquella guerra, em que o Camorini

eítaua muyto poderofo , e concertado íecretamente com
muytos calmais para fe pagarem para elle, antes que vielfe

a impedir a carga das nãos , de que o gouernador ficou

jnuyto enfadado , porque tinha antre as niao? aguerra de

Rachol na terra firme , mas vendo que cumpria largar

ludcpor acudir ha carga das nãos , eícreueo logo a Fer-

não
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aão eanes fouto mayor ,
que eílaua por capitão em Cana-

nor , que como o tempo deíTe lugar acudifse a Cranganor

com todo o focotro que pudeíse , que elle o mandaria

também de Goa , o que Fernão eanes comprío intey-

ramente ,
que logo na entrada de Agoílo foy a Cranganor

còm oitenta homens eícolliidos em cinco catures , em que

leuou alguns filhos feus , e outro deixou por capitão da

fortaleza , donde co veador da Fazenda foy logo ver el

Rey de Cochim , e dizerlhe que por mandado do gouer-

nador hia aly a fcruillo , de que foy recebido com muy-
tas honras e muytos agardecimentos da fua vinda. O fouto

inayor vendo o eftado com que aly as couías eftauao , e

Ycndo que não cumpria a fua honra eílar debaixo da ban-

deyra do veador da fazenda , lhe diíTe parante todos ,
que

lhe via tudo também prouido , e com tanto concerto que
elle era aly pouco neceíTario, que fe queria tornar a cum-
prir com lua obrigação

, que era guardar a coíla , e que íe

quifcfle lhe deixaria a gente que trouxera : o que o vea-

dor da fazenda lhe não aceyrou , e defpois de auer antre

elles fobrc iílo algumas replicas , lhe diíTe o Souto mayor
que para feu dcfcargo lhe. cumpria que por efcrito lhe re-

quereíTe o que queria delle
,
para conforme a iílo fazer o

que foíTe ícruiço dei Rey , no que o veador da fazenda não
poz duuida , e por efcrito lhe requereo que daly fenão

foííe
,
porque elle lhe entregaua toda a gente e embarca-

çoens que aly eftauão , fobre que lhe daua plenairo poder
para fazer o que entendeíTe que era mais íeruiço dei Rey
jioflo lenhor , com que ficou latisfeyto , e diíie ao veador
da fazenda que tomaua tudo a feu cargo , e elle íe foíTe a
ter conta com a fortaleza , e que os cafados íe foíiem tam-
bém para íuas cafas donde acudirião fendo neceíTario, que
delle não queria mais que fazerlhe vir mantimentos para
a gente , o que o veador da fazenda fez logo em chegan-
do ha fortaleza , e Fernão eanes por não eílar ocioío ,

niandaua gente em almadias fazer faltos pollos rios , em
que forão tomados três nayres do Gamorim

,
que íendo

leuados a el Rey de Cochim , o ouue por grande honra
Barte IIL O lua
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íua , c defta maneyra forao os noíTòs paííando o tempo atfe-

que o gouernador mandou focorro de Goa,

CAPITULO XXII.

O Aceãecão manda gente de nouo entrar polias terras dê

Goa, O Gouernador manda Id António da filueyra ^ tem
cos inimigos huma braua peleja e o que lhe fucede ^ fã%
huma tranqueira em huma ranadaria efe recolhe a Goa.

APertado de nouo o Acedecao do Idalcao que fizeíTc

guerra has terras de Goa , e não defiílifle delia até

desfazer o caílello de Rachol , ajuntou coatro mil homens
de pé , e oito centos de caualio , todos boa gente de guer-
ra , e bem concertados , e lhes deu por capitão hum tur-

co muyto afamado de animofp , chamado Cernabeque , a
que deu licença que naquella emprefa gaílaííe todas as

rendas das terras , de que lhe fazia mercê em fatisfaçao de
íeu trabalho , íe ouueííe vitoria contra os Portugueles , e

desfizeíTe o caílello. O turco entrou polias terras de Bar-
dens com tantos males , e deílruiçoens , que obrigou os
tanadares a lhe acudirem com as rendas , de que tendo no-

uas o gouernador mandou pregoar , que todo o homem fe

íizeíle preftes para paííar a Bardens com António da íll-

ueyra , e os que tiueíTem íellas fem terem cauallos, os

foliem tomar polias eftrebarias dos mouros
, quais milhor

lhe pareceíTem
,
que elle os mandaria pagar fe lhos ma-

taííem , mas como a gente andaua tão enfadada defta guer-

ra , nem illo bailou para acudir alguém a ella
, por onde

o meímo António da filueyra , e outros alguns fidalgos

por ordem do gouernador andarão conuidando os ho-
mens com boas palauras , e rogandolhe que quifeíTem acu-

dir polia honra da fua naqão Portuguefa , e daquelle eíla-

do , com quem podendo mais a brandura dos rogos que
o rigor do pregão ( coufa muyto ordinária nos peitos li-

ures e bem nacidos ) aceitarão a ida de boa vontade até

íento e oitenta, a í^ue fe ajuntarão loão jufarte tição,

Fran-
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Pranclfco de vafconcellos , António de lemos, Jufarte

tíandrade , António da fonfeca , Franciíco de gouiieya ,

Francifco da cunha , Franciíco da filua , Diogo loba^

To , Ruy diaz da filueyra , Criftcuao pereyra , Diogo
botelho dandrade , Duarte de foufa , Manoel da zam-
buja , António caldeyra, Aluaro de figueiredo , Duarte
rodriguez moufinho , Pêro barriga , Francifco de fouía ,

Galuão viegas , Diogo fernandez adail , íoao viegas , An-
tónio de Freitas , loão gomez , Duarte de taide , e outros

muytos fidalgos e homens honrados caiados cm Goa, com
que por todos foráo trezentos de cauallo , e quinhentos

Portuguefes de pé , em que auia muytos eípingardeyros ,

de que era capitão Ruy dias da fdueyra , e afora eíles

hião oito centos homens dos naturais da terra , cuftuma-

dos a andar no campo de que Criína hia por capitão. Eíla

gente paíTou toda por Pangim vefpcra de Santiago em
bufca do turco

,
que eftaua alojado antre duas ferras co

feu arrayal muyto bem fortificado, e no caminho que
vinha da cidade para aly

, por onde os noíTos forçada-

mente auião de paííar , linha mandado fazer muytas couas

lem deixar mayor eflrada que de vinte pez de largo ,

porque os de cauallo não pudeíTem entrar muytos juntos
,

os quais fe nao podiao alargar aly mais
,
porque de huma

-parte e doutra daquelle caminho erão as terras todas ala-

gadiças , em que fe femeauao arrozes. Os noíTos chega-
rão ha viíla dos inimigos a oras de vefpera , a que o tur-

-co mandou fair ao encontro duzentos homens de pé , e fe

-os noíTos os cometeíTem fe retiraffem para dentro
,
porque

•foflem feguidos delles. António da filueyra entendendo-
'Ihe a tenção , mandou Ruy diaz da filueyra que cos Por-
tuguefes efpingardeyros foíTe dar nos mouros , e a Galuão
viegas com cincoenta de cauallo, que lhe foíTe dar nas
cofias , e começando os noffos de pé a pegar cos mouros
-has eípingardadas , fe forao logoreiirando como tinhao
-por ordem, a que correndo Galuão viegas cos de cauallo
- ( de que alguns cairão nas couas

, que fe tornarão logo a

leuaniar). paílacáo tanto a diante que forão dar cora a

O 2 gente



io8 Terceyra Parte da Chronica

gente do turco de que íaliio tanta cantidade de frechas)
que íe nao valera aos noíTos o aruoredo que aly auia ,

correrião muyto rifco as vidas de todos. A iíio íe abalou o
turco com a lua gente , elle diante de todos , que era

grande de corpo , e tão forçofo
,
que fe afirmaua delle que

de hum golpe do treçado cortaua hum boy pollo meyo ,

vinha em hum ferraofo cauallo , armado em huma coura
de laminas , com huma touca na cabeça , hum cofo no
braço , e o treçado numa mâo , conformes ambos has fuás

grandes forças , e chegando os mouros aos noílos defpa-.

rarâo muytas bombas de fogo , de que huma matou Fran-
ciíco daíilua, e derrubou outros dous homens. O turco

ao primeyro dos noíTos que achou diante , que foy Gaípar
preto , deu hum golpe por hum ombro em que rompen-
dolhe huma faya de malha lhe fez huma grande ferida ,e
doutro golpe tomou a Miguel froes por cima do capace-

te , de que o deixou atordoado , e querendo dar outro a

Fero anriquez , fe chegou táo perto que o encontrou co
cauallo , e Pêro anriquez por não ir cair , largando a eí-

pada , ferrou no turco , e o deteue até que chegarão An-
tónio de lemos , e luíarte dandrade , e fe liarão com elle,

c hum homem de pé lhe ferio o cauallo de maneyra que
cahio com feu dono em terra , onde o turco foy logo mor-
to has lançadas : a efta reuolta acudirão tantos dos inimi-

gos que puíerão os noíTos em muyto aperto
,
porem che-

gando neíle tempo António da filueyra com todos os de
cauallo , e remetendo aos mouros , fe ateou huma briga

aííaz trauada
,
porque pelejauao antre elles dezoito tur-

cos tão animofamente, que dauão animo a todos os ou-

tros , e aly eílaua junto todo o pefo dos inimigos
, que

acudira a faluar o capitão turco , cuidando que eftaua viuo

c a pé ,
porem os noílos derão a morte a todos os turcos,

mas não tanto a íeu íaluo que António da filueyra ,e quaíi

todos os outros não ficaílem feridos , e chegando então

os noHos elpingardeyros , acabarão de desbaratar de to-

do os inimigos
,
que vendo os turcos mortos forão fugin-

do até íe meterem por hum cfpeíTo mato , onde António
dâ
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da filueyra não quis que os noíTos entraíTem , e oíFerccen-

doílelhe Criína para entrar por elle com a íua gente , lho

não coníentio também , receoío de alguma cilada , con-

tentandoíTe com a mercê que noíío Senhor lhe fizera. Dos
mouros ficarão mortos no campo mais de mil , de que

muytos erão de cauallo , o que íe foube porque os noíTos

tomarão muytos cauallos que andauao folros pollo cam-

po : dos noílos forão mortos cinco de cauallo , e vinte e

dous de pé , e dos canaris mais de cincoenta, e de huns e

de outros feridos muytos , do qual fuceíTo o Acedecao fi-

cou tão íentido
,
que eíleue muytos dias ícm mandar gen-

te que pelejaííe em campo cos noílos. António da filueyra

defpois de fazer enterrar os defuntos mandou ver a hum
efteyro que eftaua perto , íe eftauão nelle huns bateis que

o gouernador lhe diíTera que auia aly de mandar
,

pare-

cendolhe que os inimigos auião de atrauefsar por elle ,

nos quais bateis elle quifera meter os feridos , e lendo re-

cado que não eftauao aly , os mandou leuar nas fuás adar-

gas has collas dos canaris até legoa e meya , onde era a

paíl.igem , e no caminho achou Lopo de payua que o go-

uernador mandaua faber a verdade do que paflaua ,
por-

que a primeyra noua que teue foy que os nofsos erão def-

baratados , mas a poz ella chegara hum homem dos de pé,
que lhe afirmou o desbarato dos inimigos , e juntamente
mandaua pidir a António da filueyra , e aos que forao com
elle

,
que fizefsem huma tranqueyra forte onde eílaua hum

tanadar nofso , e Ihç deixaíse cincoenta efpingardeyros.
António da filueyra , mandando paísar os feridos a Pan-
gim, fe foi cos fidalgos ao lugar em que íe auia de fazer a

tranqueyra , onde logo em íendo noite íobreueyo huma
tamanha tempefl:ade com tanta chuua e frio

,
que foi cou-

fa efpantofa , e os tratou muyto mal
, porque a pafsarão

toda no campo íem terem onde fe recolhefsem, e afsy com
a muyta agoa íe lhe perderão muytas armas e fellas , e
quanto mantimento tinhão que era ja bem pouco , e íem
embargo do grande trabalho daquella noite , logo em íen-

do menham puferão mão ha obra da tranqueyra, queíi-

zerão
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7eião bem grande e forte em oito dias , feinpre com afsaz

de trabalho e má vida polia continuação das chuuas , e in-

da acabada a tranqueyra tornou António da filueyra por
mandado do gouernador a correr a terra até onde fora a

peleja., e não achando coufa em que fe embaraçaíse fe

tornou ao gouernador que eftaua em Pangim , e recebco

a todos com muytas honras e louuores , e lhes mandou
fazer pagamento , e fez outras mercês em recompenfa do
que perderão , com que todos ficarão contentes , e daly íe

paísarão com elle a Goa.

CAPITULO XXIII.

O que o Rey Tarija de Terfiate e os que vierao com elle pre*

/os de Maluco paJfaÔ co gouernador em Goa. O gouerna-

dor manda António galuao por capitão a Maluco , man-
da Martim Afonjo dejouja [ocorrer a guerra de Cochim,

e o que de caminhojaz em Culimute,

QUando o gouernador tornou de Dio a Goa ,
ja ahy

era chegado Lionel de lima
, que por mandado de

Triftão de taide capitão de Maluco trouxera de lá

prefo o Tarija Rey de Ternaie , e o Patecarenge regedor

do reyno , com fuás molheres e famílias , e outros alguns

prelos como atras fica dito , os quais em fe vendo em
preíenca do gouernador íe lhe queixarão com muytas la-

íliraas dos males e graues infultos, que elles e toda a gen-

te de Maluco receberão de Triftão de taide , requereu-

dolhe da parte de Deos e de cl Rey
,

que mandafse ver

as culpas que fe mandauão delles , e os eftromentos que
elles trazião por íua parte , e fe os achafse culpados lhes

deíse o caftigo que merecefsem , e fe também lhe não
achafsem culpas , lhe íizeíse juftiça de quem lhe fizera

tantos males íem rezão , e os tornafse a reftituir a feus car-

gos. O gouernador por informação que tomou de Lionel

de lima , e por cartas que teue de Malaca , achou culpas

a Triíláo de taide para o mandar vir preío, mas por que
era
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era feu amigo , diíllmulou por então com elle , e has

importunaçoens que lhe dauão os mouros prelos refpon-

dia , que como viefse Triílão de taide os ouuiria a lodos

juntos j e faria juftica , de que elles fe queixauao pubrica-

mente , e lhe pidião com muyta ínílancia que pois os não

queria ouuir os mandafse a Portugal a el Rey que os ou-

uiria , mas aproueitoulhe pouco. Então ordenou o go-

uernador mandar por capitão a Maluco António galuão ,

de quem tinha entendido que era hum fidalgo em que con-

corrião todas as boas partes
,
que fe requerião para o íer-

uiqo de Deos e dei Rey , e lhe diíse que íe fízefse preíles,

a que elle dandolhe as graças da mercê , difse que o man-
dafse para íeruir el Rey lómente , e não para fazer mal a

ninguém , e o gouernador lhe tornou que o feruiço dei

Rey era fazer direyto e juftiça , e mal e bem a quem o
mereceíse , e que buícafse gente que leuafse porque a

não auia em Maluco, e leuaria outros prouimentos de que
a fortaleza eftaua falta , e para ifto lhe deu huma nao em
que fe foy a Cochim , onde bufcou até duzentos homens ,

que era o numero que o gouernador lhe difsera que leuaf-

íe ; e porque o veador da fazenda lhe faltou com muytas
coufas que lhe ouuera de dar por conta dei Rey

,
por as

não auer na feitoria , e no almazem , lhe empreftou di-

nheiro com que lhe deu roupas e munições , e pagou a
gente , e outro pagamento auia de fazer em Malaca an-

tes que partiíse para Maluco, e leuou molheres para ca-

iarem Ja , e pedras de atafonas , ferras, machados, fer-

ro , aço , e todas as mais couías de que teue informação
que Ia auia falta : e porque para o muyto que leuaua não
era baílante a fua fó nao , fretou outra de hum mercador
a partido de crauo que lá lhe auia de dar , com que fi-

cando bem acomodado íe partio na via de Malaca , on-
de o deixaremos ate feu tempo

,
por tornarmos a Martim

Afonío de foufa
, que por mandado do gouernador eílaua

de caminho para ir focorrer a guerra de Cochim com
Jiuma galé , duas galeotas , duas carauelhs latinas , e

vinte fuitas c catares
,
para entrarem pollos rios quando

cum-
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ciimpriíTe , com quem fe embarcarão Manoel de foufa de
íepulueda , Vaíco pirez de fampayo , Fernão de íbuía de
tauora , dom Diogo daímeida , Martim correa da íilua

,

Franciíco de payua , Francifco pereyra, Ruy diaz perey-

ra , Gafpar de lemos , Gomez de fouto mayor , Francif-

co de íá , dom Pedro de menefes , e outros fidalgos man-
cebos todos da fua parcialidade , com que Icuou na arma-
da coatro centos homens com muytos efpingardeyros to-

dos boa gente , e bem concertada. Encarregou-lhe muyto
o gouernador que procurafle quanto foíTe poíliuel

,
porque

o C^amorim deíiíliíle da paííagem
,
para que ceflaíle a guer-

ra
,
que era o que mais importaua para a carga da pimen-

ta , lobre o <]ue o gouernador também lhe mandou fuás

cartas, em que lhe pidia que quifeííe efcufar aquella co-

roação
,

pois fem cila era perfeito Çamorim íem ninhu-

ma diminuição do feu grande poder , e a elle com iiso te-

ria fem pre preíles para o íeu feruiço, e fe não qui efse,

elle não podia fazer outra couía íenão ir-lhe fazer guer-

ra por fua própria pefsoa de que lhe pezaria muyto
, por-

que forçadamente auia de íer em feu deíseruiço. Partido

Martim Afonfo ,
porque lábia que emCulimute era ordi-

nário fazeremfe bons paraos e catures para armadores

malauares , detriminou dar hum falto em terra , e cami-

nhou com tal compafso que lhe anoiteceo antes que pu-

defse fer vifto , e de noite fe foy a remo nas fuílas e catu-

res , deixando ao mar a ga!é e as carauellas , e amanhe-
cendo

,
porque na cofta auia boa defembarcação, íahio em

terra com toda a gente , e correo os lugares que eílão por

antre huns efteyros em que auia muita gente do Çamorim,

com que teue huma braua peleja , em que os naires forao

desbaratados , e íe recolherão , deixando dos íeus muytos

mortos e feridos , e queymou muytos tones e airaadias , c

treze catures nouos que eílauão ja para ir ao mar , e dos

nofsos ouue aquy três mortos por fe defmandarem , e al-

guns feridos , com que Martim Afonfo íe tornou a reco-

lher e feguio feu caminho. E em quanto vay caminhando

me pareceo bem ,
pois me dá lugar o tempo e vem apro-

pofuo
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pofito neíle lugar, dar cbnta das cirimbnias í]ue fe víao

nos enterramentos das Rainhas deCochim, por fer cou-

fa dina de fer labida , e que dará gofto a quem a ler.

CAPITULO XXIIÍI.

El Rey de Cochim Je retira a enterrar fua mãy que mor-

re nejia conjunção , daíJe conta do modo com que fe en-

ferrão as Rainhas daquelle reyno , entre tanto cejja a

guerra antre elle , e o Çamorim , e a caufa porque, xica"

bado o enterramento el 'Rey de Cochim terna ao campo.

ANdando eftes dous Reis de Cochim e Calecut no

mayor furor defta íua guerra , íucedeo morrer a

may dei Rey de Cochim , e he ley fua inuiolauel que o

meímo Rey ha de fazer em peíloa o enterramento de íua

may. Ha também naquellas partes outra ley
,
que fe dous

Reis eíliuerem em campo hum contra o outro , e algum
delles tiuer recado de fer morta fua mãy, ou o íeu prin-

cepe herdeyro , manda logo pregar no chão hum zar*

guncho , e encoftando nelle a lua efpada e adarga , fe

afafta para fora com toda a fua gente fem bulir mais com
figo , o que vendo o leu inimigo , e fabendo a caufa, tam**

bem fe afaíla para fora íem fazer de fy mouimento algum
até a vinda do feu inimigo , e fe fizer outra coufa ou por
fy ou por algum capitão feu, fica tido em conta de tredro

,

e pollá mefma caufa por infatne , e a meíma ley corre

antre elles , fe andando em guerra fe aleuanta contra qual-

quer dei les algum vaíTalIo íeu
,
por mais longe que íeja

,

porque fazendo íáber ao feu contrario a caufa da fua ida
,

vai íeguro acudir ao íeu reyno , e o outro fica obrigado
a eílar em pazf até que elle torne ; e neftas coufas da guer-
ra tem outFos alguns pontos de honra em que não ha fal*

lencia
i

qu<3 aindâque faô em bárbaros , não le lhe pode
negar que fao grandiofos , e aprimorados , e dinos de
reais peitos. Sendo o Rey de Cochim auifadò da morte
de fua mãy , como eftaua obrigado polia ley a \\\^ ir fa-

Farte HL P zer
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zer as exéquias e o inrerramento , fazendo o íinal cuíluma*
do mandou dizer ao CJamorim que elle hia a enterrar íua

mãy , mas que aly ficaua a fua gente com quem podia con-
tinuar a guerra fe quiíeíTe , o que lhe foy julgado mais a

arrogância efcuínda que a esforço, pois eííaua íabido que o
CJamorim polia ley eftaua obrigado a ceHar por entre tan-

to a guerra , o qual lhe refpondeo que da morte de fua

raáy liie peíara
,
porque lhe tirara das mãos a vitoria que

tinha certa
,
que aly o eíperaria até que tornaííe , e foí-

fe embora , e íem receyo
,
porque a morte de fua may o

íeguraua delle. O Rey de Cochim no mefmo dia que te-

ue a noua fe foy onde fua may eftaua
, que por mãos de

humas íuas íobrinhas achou ja lauada e preparada com
muytos prefumes , e veftida em panos finos , com muytas
joyas, e aflentada em hum bailéu fobre hum cambolim pre-

to, como tem por cuftume e por eftado , onde a foftinha

CO meyo corpo direyto huma molher que eftaua nas fuás

coftas. Chegando el Rey diante delia , lhe fez a corteíia

cuftumada
, que he ajuntando os pez leuantar as mãos

juntas íobre a cabeça quanto pôde , e decendoas daly ao
peito inclinar o corpo muyto baixo , e tornado a endi-

reitar dá hum paíío a diante e faz a meíma corteíia com
as mãos juntas na tefta , e andando mais outro paíTo faz

o mefmo com as mãos poftas nos peitos , então fazendo

deipejar a caía íem ficarem nella mais que as molheres e

os feus regedores, toma huma vaíToura , e varre hum ter-

reyro que eftá cerrado, pollo qual efpalhando bofta de

vaca faz nelle huma cama de paos de fandalo feitos em
pedaços , untados com azeite cheyroío , e o faz agoar*

com agoa roíada , mifturada com aguila e fandalos moi-

dos , e açafrão e cânfora , e deitar por cima da cama bei-

joim em pó , feito ifto toma fua may no» braços com
muyto acatamento , a que tira as joyas todas^ e pondo-,

lhe outros panos crus a deita fobre acama de fandalo,

e a cobre co cambolim preto , e por cima lhe põem tan-

tos paos de fandalo branco e vermelho , e aguila
,
que

fica toda cuberta íem aparecer delia nada ^ e fazendo ou-

tra
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'tra vez agoar o rerreyro com agoas Je cheyro e eípalhar

por elle flores cheirolas , elle com Tua mão lhe põem bra-

ías debaixo , e pondo o rofto para onde o íol nace , def-

pois de o adorar como he feii cuftume , vay aíloprar as

brafas até que o fogo fe acende por todas as partes , a

que lançando por fua mão rauytos azeites cheyrolbs , o

faz crecer de maneyra que eni breue eípaço faz tudo

em cinza que elle com huma vaíToura ajunta , e põem na

forma que í"e íoe fazer a coua para hum defunto , e do

tamaniio delia , e íobre efta cinza íe leuanta logo huma
fepultura de pedra e cal que aly tem ja preíles , e gran-

de cantidade de officiaes que a facão em pouco eípaço,

feita a modo de huma tumba com cinco degraos , acaí"el-

lada toda por fora com cal amafíada com agoas de chey-

ro , e nos degraos ficao buracos, em que lhe metem muy-
tos candieyros pequenos

,
que ardem com azeites chey-

rofos. Sobre efta fepultura he logo poíla huma cafa de

madeyra de muyto cufto e aparato , cercada toda de gra-

des , em que eílá huma porta que dá entrada delias pa-

ra a caía
,
que aly eílá ja para iíTo feita polia medida ,

e por cima das grades fe acendem muytas candeas de
azeite , e tudo ifto he feito em muyto breue efpaço, por-

<3ue o filho efl:á íempre em pé até que feja acabado , e

então lhe trazem dez bátegas de latão ( que íaô bacias

rafas ) chêas de arros cozido com diííercntes manjares

de bredos , e outras eruas que cuftumão comer , e o mef-
mo íiUío deípois de eftar hum efpaço em pé fazendo ao
foi as íuas cuftumadas adorações, com fua mão as apre-

fenta ante aporta da fepultura, e fazendoíTe hum pou-
co atras bate as palmas com muyta força, a que aco-

de grande cantidade de gralhas que eftão polias aruorcs
efperandoja por aquillo , e decem a comer o que eílá

nas bátegas , e bebem a agoa que eílá em outras , e faò

tantas que em breue eípaço confumem tudo, e tem aquel-

la gente para fy que a morta vem aly a comer em figura

de huma daquellas gralhas , e que todas as outras íao al-

mas de defuntos. Acabado o comer das gralhas , manda
Pi cl
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el Rey dar de comer a muytos pobres
, que eMo fóra em

hum pateo aíTcntados , e eiies lhes põem diante folhas de
figueyra que feruem de pratos , e os regedores lhe dei-
lão nellas arroz cozido com legumes e eruas , o que aca-
bado , o filho da morta fe aííenta diante da íepulrura no
chão fcm couía alguma debaixo , onde entrando eníão
todos os fidalgos , e íentandoíTe no chão da rnaneyra que
eftá el Rey , hum pouco afaftados delle , vem logo aly

muyra cantidade de barbeyros , e primeyro que lodos o
dcl Rey

, que lhe rapa a cabeça fem lhe deixar mais que
huma lo guedelha muyio delgada na moleyra , trocida

com hum nó dado nella , e apoz iílo lhe rapa todo o cor-

po até as fobrancelhas , e o mefmo fazem os outros bar-

beyros a quantos fidalgos aly eílão , e toda a gente do
reyno he também obrigada a íe rapar deíla meíma rna-

neyra ^ até as crianças que tem cabello
,
que eíte he o

m;iyor doo que fe vfa naquelia terra , e a pelToa que ifto

não faz tem pena de morte , e a raefma pena tem o pay
que não rapa o filho, e eíla mcfma obrigação tem as mo-
Iheres parentas da morta até fegundo gráo, e a que fe não
rapa perde a fazenda para el Rey. Apoz ifto eftá o Rey
oito dias contínuos aííentado naquelle lugar, fem fe le-

uantar delle fenão para fuás necefifidades corporais , e nel-

le do-rme fobre huma eft:eyra , e come huma fó vez ao dia

defpois do foi pofto , e o meímo faz toda a gente princi-

pal de cafa. E em todos eftes dias fe dá de comer has gra-

lhas com as mefraas cirimonias do primeyro. PaíTados eí-

tes oito dias íe recolhe o Rey ao feu apofento , onde eftá

outros oito fem ninguém o ver , e no cabo delles o vem
vifitar todos os feus vaíTallos grandes e pequenos , e he cu-

ftume e ley que não fique peffoa em todo o reyno que aly

não venha , onde todos íobre huma efteyra lhe oíferecem

dinheyro , cada hum conforme a fua dinidade e fazenda,

que dizem que he para o enterramento da defunta , e

ilguns particulares ha que dão tanto dinheyro quanto fe

gaftou no enterramento , o que fe faz com tanto rigor

Éjue não fica peíloa em todo o reyno que não pague ou pou-

so
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CO ou muyto , com que eíles enterramentos lhe rendem

íempre grande foma de dinheyro , e em jodas eílas cou-

fas íe põem tanta diligencia
,
que íe acabao todas dentro

de trinta dias
,
porque não tem mais prazo , dentro dos

quais ninliuma pelFca em todo o reyno , fopena de mor-

te , íe pode ocupar em algum trabaliio tirando os peíca-

dores. Tanto que el Rey de Cochim teue concruido co

enterramento de íua may polia ordem que eftá dita ,
fe

tornou logo ao lugar donde viera, e fez laber ao C^amorim

da fua vinda, porem não ouue antre elles algum reboliço

até a vinda de Martira Afonfo que não tardou muyio.

CAPITULO XXV.

Mnrtim Afonfo defoufa chega ao rio de Cranganor^ trata

CO Çamoriín que cejje da guerra que jaz a el Rey de Co^

chíéy e o que fobre ijjo pajfa, o Camorim Je recothe a Ca-

lecut com toda fua gente , e Martim Afonfo fe torna»

CHegando Martim Afonío defoufa aCranganor, e

entrando no rio com toda a armada , onde ja fe fabia

o que fizera nos Culimutes , foy recebido com muyta fe-

íla. O veador da fazenda fendo auifado em Cochim da
vinda de Martim Afonfo , fe foy para elle ao outro dia

polia menham , em cuja companhia fe foy ver el Rey, que
o recebeo com muytas honras , e muyto contentamento
da fua vinda , e Martim Afonío deípois de lhe refponder

com os deuidos comprimentos, lhe diííe que o gouernador
lhe encarregara muyto q deíTe fim aaquella contenda com
toda a paz e bom concerto que foíTe poíliuel , e que aííl

detriminaua de o fazer fe a elle lhe pareceíle bem , a que
refpondeo que também folgaria muyto , nao fendo cpm
perda de fua honra. Martim Afonfo mandou logo ao Ça-
morim a carta que lhe trazia do gouernador , e outra íua

cm que lhe dizia que elle era aly vindo com gente e arma-
da em feruiço dei Rey de Cochim , e que folgaria muyto
que naõ foíle em defleruiço delle, o que naõ poderia dei-

xar
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xar de íer fe elle contlnuaíTe a guerra que tinha com el Rey
de Cocliim, que lhe pidia muyto por mercê que quifeííe

defíílir delia, pois era íobre coufa de rao pouca íuílancia ,

que com ella ou íem ella naõ acrecentaua nem diminuhia
em fua grandeza, e na obediência que os feus lhe tinhao,

e outras palauras a eíle modo , de que moílrando goílo o
CJamorim refpondeo

,
que o que lhe pidiaõ o gouernador

e elle faria de boa vontade , íe lho pidifle também el Rey
de Cochim , a quem Martim Afonfo dando conta dcfta re-

porta , e algumas rezoens por onde podia feguramente fa-

zer o que elle pidia íem perda de fua honra , elle refpon-

deo que bem entendia o que naquillo era honra íua, que an-

tes auia de perder a vida e o reyno que fazer o que dizia

o Qamorim , fobre o que Martim Afonfo por confeiho do
veador da fazenda e de Fernão eanes , mandou muytos
recados ao C^amorim

,
que fendo todos fem proueito lhe

mandou dizer, que pois não fazia o que o gouernador eelle

Ihepidiaô , em que fe moftraua inimigo dos Portuguefes,

e quebraua as pazes que erao feitas , elle lhe fícaua tam-

bém por inimigo , e lhe faria guerra por onde quer que
pudefle , a que refpondeo que le lhe fizefle guerra elle fe

defenderia , com a qual repofta dctriminando Martim
Afonfo de ir dar nas eftancias dos mouros , e tomarlhe a

artilharia , lhe forao ha mão o veador da fazenda , e o fou-

to mayor , c outros capitaens , dando para iílo muytas re-

zoens de que a principal era, que o naõ deuia de fazer íem
dar conta a el Rey de Cochim

,
que ja outra vez o naõ

confentira receando auer algum defaftre, com que o C^amo-

rim paííafle
,
que íeria total e perpetua perdição fua e do

íeu reyno , com que Martim Afonío ceifando da empreía
defpedio Fernão eanes cos feus catures, que fe foíse a guar-

dar a coíla , mas ouue defpois fofpeita que eíle confeiho le

deu a Martim Afonío , naõ por medo que el Rey de Co-
chim tiucfse do poder do Çamorim , fenao por elle nao

ganhara honra que elles nao ganharão eílando aly deua-

gar e com poder baílante, O Çamorim com tudo vendo

que para pafsar não tinha entaô remédio , pois ja aly eíla-

ua
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ua MartliTi Afonfo , e que íe íe ordenarse para pelejar cos

noísos auia logo de acudir o gouernador , detriminou re-

colher-fe então para Calecut , e ajuntar muylo dinhcyro ^

e tornar aaquella guerra com todo íeu poder até morrer

na demanda , e aquella mefma noite fazendo leuar com
muyto íilencio toda a artilharia , fe partio íupitamentc dei-

xando poílo o fogo a todas as eílancias. Martim Afonfo
ao outro dia polia mcnham vendoas arder , mandou huma
almadia a faber o que era

,
que tornou com recado que

os mouros erâo idos, e apoz ella veyo hum malauar da

terra dizerlhe
,
que o Çamorim íendo auifado que elle fa-

zia fundamento de lhe ir tomar a artilharia fe recolhera

com todo íeu campo para Calecut ,
prometendo de tornar

logo , de que ficou muyro íentido por perder a ocaíiáo

da honra que pudera ganhar cometendo as eftancias dos

inimigos , ou com lhe tomar a artilharia ou com fe elles

retirarem por medo delle , e mandou leuantar todas as

e-ítancias , e recolher toda a gente para Cochim. El Rey
também íabendo que o Camorim era ido , mandou reco-

lher toda a íua gente , e Martim Afonío fe foy andar de
armada na coíla.

CAPITULO XXVI.

O Xarife vem pôr cerco ha villa do cabo de Aguer , os nojjos

a defendem va/erofamente , mas em fim de/pois de

muitos ajjaltos a toma por hum dejaftre que
acontece aos nojjos,

MTJley Hamet hum dos deus irmãos Xanfes
,
que eft-

tão reinauão na berberia , o mais moço na idade
itias o mais valerofo e íinalado no esforço , e que ja fe in-

tituiaua Rey de Sus , auendo que era afronta fua e menos
cabo de fua honra íerem os Chriftaos diante dos feus olhos
fenhores da villa do cabo de Aguer , donde tantas vezes
lhe enirauão polias íuas terras , e Jhe catiuauão e mata-
wão tanta da fua gente , detriminou de Jhe ir pôr cerco , e

não
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não o leuantar até fe fazer fenhor delia, afsy por fe fe-

gurar deites danos que continuamente recebia dos nolTos
,

como por fazer algum grande feito contra os Criftaos ,

com que acrecentaíse a opinião e credito que ja tinha al-

cançado antre os mouros
,
para o que ajuntou hum campo

de cincoenta mil homens, de que fazendo capitão gene-

ral a Muley Hamet o Harran feu íillio mais velho , íe foi

marchando até chegar ha viiia , e com toda eíla gente a

cercou de mar a mar efte anno de mil e quinhentos e trin-

ta e féis. E era então capitão general delia por el Rey
noíso fenhor dom Guterre de monroy, que tendo nouas
defte cerco , íem embargo de o temer pouco, e fazer

pouco cafo delle , repartio as eftancias polia gente de
guerra , e ordenou tudo o que lhe pareceo neceíTa-

rio para a fortificação e defeníão da villa , e auiíou logo
a fua Alteza das nouas que tinha de lhe virem pôr cerco

,

mas que elle entendia que auia nelle pouco que temer ,

porque a gente que vinha alem de não fer para bater mu-
ros , era pouco pratica nos ardis da guerra , e toda mal
armada : e não pidio então a el Rcy prouimento de mais

que de mantimentos e moniqôis
,
porque de gente en-

tendia que eílaua prouido quanto baftaííe para íe defen-

der daquelles inimigos^. Tanto que o Xarife chegou ao
cabo de Aguer logo os renegados , a quem tinha da-

do cargo da artilharia
,
por íeu mandado a prantarão em

lugares competentes , donde comeqarao a bater o muro
com grandiííima fúria , e antes de eftar a bataria bem aber-

ta , mandou o Xarife dar muytos , e muyto brauos aíTaí-

tos , cuidando tomar a villa daquelle primeyro Ímpeto
antes que os noííos tiueílem íocorro do reyno, mas acha-

rão fempre os feus tão valeroía reíiftencia
,
que fempre

íe retirarão desbaratados com morte de mais de fete mil

delles , com que vierao a cobrar tamanho medo aos nof-

fos ,
que nem a poder de pancadas os podiao fazer ir ao

muro : por onde vendo o Xarife que lhe aproueitaria pou-
co abrir mais batarias para dar nouos aflaltos , íe primey--

TO não.ganhaua hum outeyro que elU a caualeyro da villa/

dou-
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(íonde fc defcubrla todo o muro polia banda de dentro,

e com as eípingardas e algumas peças miúdas de bron-

ze ie podia fazer muyto dano aos noíTos que defendeíTem

as batarias 5 e vendo também que ifto fe não podia fa-

zer fenão por tal manha
,
que no alto do outeyro fe pii*

deííe fazer huma torre onde íe metcHe a iua gente
,
pa-

ra eíhr fegura dos noíTos , mandou pidir a dom Guíerre

tregoas por dous meies , o qual parecendolhe que o Xa-
rife as pidia a ftm de fe prouer de mais gente e muniçd-
is , e como a elle também lhe não viefíem eilas mal pa-

ra poder repayrar os muros , e fazer outras coiiías que
para fua defeníaó lhe erao neceflarias , lhas concedeo fa-

cilmente , com condição que durando o tempo das tre-

goas pudefle cada hum repayrar ou edificar de nouo o
que lhe bem eíliueíTe. O Xarite que não deíejaua nem
pertendia outra coufa , mandando retirar todo o feu ex-

ercito , começou logo a edificar huma torre no mais alto

do outeyro , donde também tez fundir huma peça de ar-

tilharia , o que tudo acabado juntamente co tempo das

tregoas , meieo dentro na torre trezentos arcabuzeiros

e alguns tiros de bronze pequenos , e tornou a comba-
ter a villa com tanta ou mayor fúria que antes , porque
auia dia «m que lhe daua três e coatro aíTaltos , em que
os noíTos íe defenderão íempre com muyto valor, e es-

forço , mas era tanto o dano que recebião da artilharia

c arcabuzaria que tiraua da noua torre fcm ceíTar hum
íó momento, que em ninhuma parte eftauao mais íegu-

ros que arrimados ao mefmo muro , emparadcs com as

ameyas
,
pelejando fempre cos inim.igos de noite e de

dia, porque os tir-ndores dos muuros eftauao tanto alerta ,

que em aparecendo hum homem nas ruas , nas genelias

das calas, ou no muro, não efcapaua dos feus tiros: e

nefta forma durou efte cerco perto de fetc mefes, vindo
fempre de nouo ao Xarife gente, mantimentos e muni-
ções. Vendo então dom Guterre a pertinácia do inimigo ,

e o pouco caio que fazia da genre que lhe matauao , e

que na villa auia ja falta de tudo, e principalmente de
Farte 111, CL gen-
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gente , porque lhe erao ja mortos muytos foldados , e

outros eílauao feridos , mandou huma carauella com aui-

fo a cl Rey do eílado em que eftaua a villa , e pidirlhe

íocorro para cila, co qual recado mandou logo fua Al-

teza fazer preíles íete carauellas , e carregadas de gente

e munições lhas mandou de íocorro com toda a breui-

dade poíTiuel
,
que fendo chegado ao cabo de Agucr ,

mandou o capitão pôr a gente que fora de nouo na parte

do muro que refpondia ao mar , onde^s inimigos co-

metião menos vezes ,
parecendolhe bem não a pôr logo

em defenfaò dos aíTaltos
,
porque erao tamanhas as gri-

tas e alaridos com que aquelíes bárbaros entrauão em ca-

da hum delles
,
que aos mais deílros e animofos íoldados

caufauão temor e efpanro. Neítes leues aíTaltos perfeue-

rou o Xarife alguns dias, até que aos doze de Agoílo,
em que íe celebra a feíla da gloriofa virgem íanta Clara ,

cometeo com roda a força do íeu exercito , cm que íen-

dolhe mortos mais de féis mil dos íeus foy tamanho o
medo que cobrarão aos noíTos que por ninhuma via os

podia o Xarife fazer ir a diante , e continuar o aíTalto ,

pollo qual como homem aborrecido da vida, polia fra-

queza que via na fua gente
,
pondoííe diante de todos

para lhes dar animo , tirou a touca da cabeça, e com hu-

ma diabólica fuperíliqâo que eíles bárbaros antre íy vfao,

a lançou no chão , e a fez ir rodando para o muro , e in-

doííe elle trás ella lhe ouuera aly de dar a morte hu-

ma arcabuzada
,
que veyo da parte dos noíTos , íe hum

alcaide que hia pegado com elle, vendo acaío o arcabuz

encarar nelle , íe lhe não puíera diante, que recebeo em
fy o pilouro e a morte juntamente , querendo com per-

da da ília vida ialuar a de feu fenhor. Eílando o aííalto

neftc eítado fucedeo que hum bombardeyro noíTo tirou

hum barril de poluora do lugar onde eftauão as muni-
qoens , e leuando na mão defcuidadamente hum murrao
apeio íe lhe pegou delle o fogo, que em hum momento
fez voar o baluarte com morte de mais de feíTenta íolda-

dos que o eftauão defendendo , e foy tamanha a força

da
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da poluora, que derrubou hum grande lanço do muro,
e abrio por aquelJa parte milhor e mais facil entrada aos

inimigos do que clles tinliao feito com a artiliiaria , com
que cobrando ncuo animo ajuntandoíle Jium grande tro-

pel dellcs com Muley Hamel o Harran Teu general , co-

meterão n villa por aquella parte antes que os perturbados
Criílãos riueílem tempo de íe repayrar , mas como aquel-

Ja era a defeníaô mais importante , íem embargo daqueí-

Je tamanho defiiítie acudirão logo todos os foldados de
animo a defender a entrada aos inimigos , mas forao tan-

tos os que carregarão íobre elles
,
que náo podendo ef-

tar no muro foy forçado a muytos eílarem defcubertos

aos tiros que vinhao da torre
,
que por aquella parte def-

cubriáo tudo: e retirandoíTe alguns para l'e empararem
com humas paredes que eítauao perto , a tempo que os

mouros dauao outro alTalto co feu cuílumado eflrondo

de gritas e alaridos , a gente que fora de nouo ouuindo as

vozes dos inimigos , e vendo retiraríe os Criftãos , cui-

dando que a villa era entrada , começarão alguns de fra-

co animo a fe pendurar do muro abaixo
,
parecendolhe

que íe podiao íaluar nas carauellas que eílauao furtas no
^orto : apoz eíles fizerao também outros muytos o meí-
mo , com que forão deíemparando a villa por aquella

parte
,
que reíponde ao mar , ficando os animcfos e es-

forçados em defeníad do aífalto que íe daua polia ban-
da da terra , os quais dando e recebendo muytas feridas

não deixarão a peleja , até que fendo a raayor parte del-

les mortos , e outros muytos feridos , e os poucos que
ainda auia íãos ja tão caníados que não podiao menear
as armas , lhes foy forçado recolheríe has torres e luga-

res mais fortes. Os inimigos vendo ja a villa de todo íeni

defenfao , a entrarão com tamanha fúria e crueldade ,

que não perdoando a íexo nem a idade , homens , molhe-
res , e meninos , todos igualmente metião a ferro e a fan-

gue , e nem os miferaueis Criftãos que hião nadando para
as carauellas lhe puderão efcapar ,

porque a muytos del-

les dcrão a morte a bordo delias. Dom Guterre fazendof-
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íe forte na torre da menagem , fe deu-daly a partido com
ieus filhos, e alguns fidalgos, e gente nobre que inda

eftauão com elle. Nefte dia íe finalou grandiíTimamenre
hum fidalgo chamado João de carualho genro de dom
Guterre , caiado cora dona Mecia íua filha

,
porque ef-

te íó- com huma eípada de ambas as mãos defendco o paí-

fo e a entrada de huma torre , de maneyra que nunca os

inimigos o puderão entrar , e tendo ja trinta delles mor-
tos derrador de íy , ojarretarao, mas inda afíy poílo de
joelhos pelejou , até que de longe com dardos darremeíTo

o acabarão de matar, fem oufar ninhum de fe chegar a

elle. O primeyro dos alcaides do Xarife que entrou na
vilJa foy Mumen Belelche , filho de hum renegado Ge-
nouez

, que tomou a dom Guterre fohre fy preío , e fal-

uou a muytas peíToas das mãos daquelles cruéis e def-

umanos bárbaros
,
que por elcarneo do nome Criílao ma-

tauão as inolheres , e dcixandoas pellas ruas nuas de ro-

do^ lhe deitauão caens mortos encima. O Xarife entrou

também logo na villa , e mandando recolher todos os ca-

tiuos 3 artilharia e armas que auia nella , fez leuar tudo
a Turudante

, para onde íe elle também pafíou logo , dei-

xando em prefidio na villa hum alcaide com baftante gen-
te de guerra , onde foy recebido com muytas feílas e ale-

grias de todos os moradores daquella cidade
, que até o

dia de oje lhe dão muytos louuores por aquella vitoria ,

auendoa então polia mayor e de mais honra para os mou-
ros , de quantas elles nunca alcançarão por fer contra

Fortugueles.

CA-
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CAPITULO XXVII.

Dom Eftettão da gama capitão de Malaca vay fazer guet'

ra ao Rey de Úge7Jtana , t€?n com elle lomna braua pe-

leja e o fncsjjo delia. El Rey lhe comete pazes
elhas concede^ e o modo porque Je ajfentao.

O Rey de Ugenrana , inimigo antigo de todos os Por-
tjguefes , e particularmente dos que refidiao em

Malaca, pollos males que tinha recebidos daquella for-

taleza , náo ceílaua de a períegiiir com cruel guerra por
todas as vias que podia , de que íentido dom Eíleuao da
gama capitão delia , e tendo ainda viua a dor e magoa
da morte de feu irmão dom Paulo , de que atras fiz men-
ção , fez preíles huma armada de embarcaçoens miúdas ,

lancharas , calaluzes , e baloeiís com três furtas , em que
embarcou coatro centos homens Portuguefes , e outros
Tantos dos da terra , afora muytos eícrauos efpingardey-

ros bons homens de peleja , e Ijurn nauio que leuaua man-
timentos : com a qual armada íe fez ha vella para o rio

de Ugentana , onde fabia que o Rey eftaua cinco legoas
pollo rio dentro , alem da fortaleza que lhe elle tomara.
E chegando ao cílreito de cincapura lhe deu huma trouoa-
da de vento tão impetuofa

,
que fe não íe coferão com a

terra ninhum remédio Iiumano tiuerão de íaluação
, por-

que veyo por cima da terra com tanta força que trazia

as aruores arrancadas com as raizes , e com tanta terra

,

que caindo. íobre os nauios que eílauao coíidos com el-

la , correrão outro *nouo perigo deferem çoçobrados, e
o nauio grande correo para o mar a aruore íeca quafi per-
dido de todo. Dom Eíleuao hia em huma fufla velha

,

que com a força do vento abrio por baixo , e fe foy ao
fundo , e elle fe faluou no bailéu da fuíla

,
que o vento

arrancou todo inteiro e lançou ao mar , e perdeo as fu-

ás armas e lodo o feu fato , e Jhe morrerão coarro Por-
tuguefes

, e alguns remeyros , e ninhum dos outros fe

pudera
.
fâltiar fe a trouoada nao paílara fupitamejite , e

aí-
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aíTy eílíuerão até o outro dia que o nauio veyo tercem
elles. A gente da armada, tomando iílo a mao agouro,
aconíelhaua a dom Eíleuáo que íe tornalTe. a queelle ref-

pondeo que não era de gente Criftam gouernaríe por agou-
ros , porque fó de Deos pendia tudo , a quem íe elle en-

comendaua , e com hum coíToIete empreílado entrou poí-

lo rio com muyto trabalho
,
porque em quanto a maré

enchia não podia fazer caminho
, que a grande corren-

te da agoa Uiq atraueííaua as embarcações, e fomente com
a vazante das marés fazião algum , atoadas com cabos has

aruores que eftauão de longo do rio
,
por onde hião cor-

tando e desfizendo muytas eftacadas , a peíar de muytas
frechadas que lhe tirauão de ambas as partes

, que lhe

fazião pouco dano , porque fe prouerao de emparos con-

tra ellas , e o nauio lhe ficaua atraz por não poder atu-

rar com as embarcações de remo , e deíla maneyra cm
noue dias chegou dom Elleuão ao lug-ir onde queimara
a fortaleza , em que eftauão cinco mil hom^ens com tran-

queyras bem fortes , e dentro delias varadas corenra lan-

charas , que os mouros tirarão a terra, para as poderem
defender milhor. Os noííos vendo a grande multidão de
inimigos , e o modo de que eftauão fortificados , não dei-

xarão de arrecear o feito , e auello por muyto duuido-

fo ,
porem o esforçado capitão lhes diííe que daly não

auia de tornar atraz fcm pelejar com aquelles inimigos,
contra quem efperaua que Deos os auia de ajudar, pois

o erão também íeus , e porque aly eftauão feguros da
artilharia dos mouros por eftar de traz de hum cotouel-

lo que hzia o rio , ordenou a gente de íeu vagar para

o outro dia ante menham
,
porque fazia efcuro , mandan-

do que os homens da terra, e os remeyros foíícm diante
,

cada hum com duas panellas de poluora, de que para efte

efeito mandara fazer grande cantidade , e logo apoz el-

les foflem os efpingardeyros , aííy Portugueíes como eí-

crauos , e cUe com a mais gente logo nas fuás coftas. Com
efta ordem defembarcando os nolTos muyto antes que

aaianh^ceíTe , correrão has tranqucyras , onde lançarão

íiiuyr
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mijytas panellas de poluora , com que fe acendeo tanto

fogo por todas as partes
,
que os mouros íe virão def-

atiiiados fem íaber o que fizeflem , e chegou o fogo tam-

bém has lancharas que elbuao varadas , onde Ic ateou

com muyta fúria. Chegando então aquy dom Eíleuao j

e fubindo por huma tranqueyra de taboado , teue huma
braua peleja com muytos mouros que acodirao a defen-

derlhe a entrada
,
que com a claridade do fogo fe viao

bem huns aos outros, porem os marinheyros acudirão

aquy com tantas panellas de poluora
,
que íizerão afaf-

tar os inimigos , tirando com tudo muytas frechadas e

efpingardadas
,
porem os noííos por meyo delias aperta-

rão com elles de maneyra
,
que os puferao em desbara-

to , fugindo os mais delles eícaldados do fogo, com que

os nollos fendo ja menham clara ficarão fenhores do cam-

po. A efle tempo eílaua o Rey em hum outeyro daly a

huma Icgoa, onde viera a ver o fogo
,
que com o ver ta-

manho , e com as nouas que lhe derao os feus ( que aly

forão ter com elle meyos abraíados ) de fer queymada a

íua armada , e desbaratada a fua gente , íe foy logo fu-

gindo com luas molheres , e toda fua cala para hum ma-

to onde íe auia por íeguro , na qual reuolta os mefmo^
feus lhe fizerão grandes roubos. Dom Efteuão não quis

paliar a diante até que a gente não repoufou , e tratou de

remediar alguns feridos e enterrar três mortos ,
porem

dos mouros morrerão mais de quinhentos
,
que abrafa-

dos CO fogo das panellas não podião fugir , e os mari-

nheyros os andarão matando fem a ninhum perdoarem a

vida. Tanto que a gente eíleue dcfcaníada , dotn Eíle-

uao a tornou a pôr cm ordem para marchar , do que aui-

íado o Rey , temendo0e mais dos íeus que dos noííos

,

lhe mandou dizer que íe não abalaiTe daly ,
porque faria

com elle todo o concerto de paz que quifeííe ,
porem

dom Eíleuao fiandoíTe pouco daquelle oíFerecimento ,
qui-

fera paliar auante , m.as aconfelhandolhe todos que fe de-

tiueíle até verem que aquillo paraua , aíTy refpondeo a

el Rey , que fem lhe mandar hum refém feguro não ou^

ui-
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uiria falar em concerto de paz , ao que logo fatisfez com
mandar hum feu tio , homem velho de muyra autorida-

de , e muyto conhecido dos no(Tos , com que dom Ef-

teuão íe tornou ha arm.ada , e ahy lhe mandou o Pvey as

molheres e família toda de feu tio, e dizerlhe que íe tor-

naíTe para Malaca , e tiueíTe comligo feu tio com a hon-

ra que íe lhe deuia por quem era
,
que com elle podia

tratar das pazes pollo -modo que quifeíle, Deílc feu tio

fazia eíle Rcy muyta conta , e íe dizia que contra íeu pa-

recer contlnuaua com efta guerra de Malaca , e agora que

vira dom Efteuao dar orelhas a concerto de pazes íe of-

ferecera a vir fer refém para acabar de as concruir. Aly
lhe trouxerão huma lanchara carregada de fato , e muy-
to mantimento , e dom Eíleuão o mandou embarcar no
nauio , em que a elle e a toda a íua gente deu muyto bom
gaíalhado , e fe tornou para Malaca, onde o velho foy

apofentado na torre com fuás molheres e mais familia

èm huma cafa dentro da fortaleza , íendo fempre trata-

do do capitão e de toda a gente com muyta honra. Aquy
veyo logo ter hum embaixador dei Rey , com cuja vinda

foráo aíTentadas as pazes com as condições que dom Ff-

teuâo quis , de que a primeyra e principal foy que o Rey
nâo tiueíTe nauio ninhum de armada , fenao íó de mer-
cadorias , e íendo tudo aííentado c confirmado pollo ve-

lho com muyta verdade , dom Eíleuáo o deípidio para fe

tornar a fua cafa, porem elle não quis, e fe apofentou

na cidade , onde eíleue mais de hum anno , e ficando en-

tão Malaca em grande quietação , le ennobreceo tanto

com a muyta frequência de mercadores que aly concor-

TÍão nauegando íeguros por cauía das pazes
, que nunca

em outro tempo efteue com mayor profpcridade.

CA^
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CAPITULO XXVIII.

Alguns Reis das ilhas 'vizinhas ha de Tertiate , e o Rey
delia fe conjurarão contra, a nojfa fortaleza , e dão a
morte a alguns Portuguefes. Os Ternates fe defcobrem

for aleuantãdos , e tolhem os mantimentos aos vojfos ,

e o que faz o capitão Trijião de taide para os bufcar*

EM Janeyro do anno paíTado de I5'35' deípachára Tri-

ftáo de taide capitão de Maluco todos os nauios pa-

ra Malaca , e para a índia , de que dera a capitajiia mor
a Lionçl de lima , a que entregou preío o Rey Tarija ,

e fua mãy e o Parecarange e os outros culpados, com as

deuaíTas de todos , e Lionel de lima os entregou prefos

ao gouernador, como atraz fica dito, que os nao defpa-

chcu para os mandar em companhia de António galuao ,

quando partio para capirao de Maluco , e defpois de
elle ler partido , vendo as íuas deuaíTas e aehandoos fem
as culpas que lhe daua Triílao de taide , os foltou ^ e lhes

mandou fazer o gaito , e o Rey Tarija fe veyo a tornar

Criílâo com nome de dom Jorfe , que andaua por Goa
a cauallo , veftido de todas as fedas , eo gouernador lhe

confirmou o Reyno , e o tornou a m.\ndar para Malaca ,

onde faleceo como a diante Ic verá mais largamente. O
Rey de Bachao deíejoío de íe vingar dos males e danos
que lhe fizera Triílao de taide , lendo elle tão verdadei-

ro amigo dos Portuguefes , que os fauorecera íempre em
todas as fuás neceííidades , aíty das guerras como da obra
da fortaleza , íe queixou aos outros Reys das ilhas vizi-

nhas de Maluco
,
que também eílauão queixofos de Tri-

lião de taide , e vindoíTe a ajuntar na ilha de Tidore co

Rey delia , os Reys Cacliil Dayalo , e o de Geiiolo , e

propondo cada hum as queixas que tinha, fe conjurarão
todos em fazerem guerra ha fortaleza até a deílruirem ,

e porem por terra , com morte e cariueiro de rodos os

Portuguefes , com que nunca em Maluco ouueíle mais
raílo delles , e principalmente do capitão Triílao de tai-

2arte IIL R de.
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de , o que todos confirmarão com juramentos nos Iluro*.

das fuás íeitas , e nas fepulturas dos léus antepaíTados. E
fendo cafo que por íocorro que vieíTe ha fortaleza não
pudeílem leuar iílo auante , cortariao todas as aruores

do crauo e do çágu , e de qualquer outro fruito que eíli-

yeíTem em parte ,
que os Portuguefes íe pudeílem aprouei-

tar delias , e elles defpouoariao aqucUas ilhas , e fe paf-

farlao a outras terras : na qual conjuração entrarão tam-
bém todos os irmãos , tios , e íobrinhos , e parentes che-

gados deites Reys , c com lolenes juramentos que niílo

le teria o deuido íegredo até feu tempo. E foy aííentado

que os de Ternate foííem os primeyros que deíTeui prin-

cipio a eíla obra , aos quais fe ajuntou também o Camar-
rao

5
que Triftáo de taide fizera regedor de Ternate , e fe

conuidou para perfuadir ao capitão ,
pollo credito que

tinha com elle
,
que mandaíTe gente a algumas partes de

que podia tirar proueito , com que a fortaleza ficaria com
menos defenfaô , e que os de Ternate darião ordem com
que tolheíTem os mantimentos aos Portuguefes ,

que era

a mayor guerra que lhe podiao fazer , e elle continuaria

mais com a amizade do capitão
,
para que fe fiafle mais

deile, e do que ordenafTe lhes mandaria contínuos auiíos.

Sendo ifto aíTy ordenado , fez o Camarrao crer ao capitão,

que tinha recado que a Geilolo erão chegadas caracoras

de Mindanao , e do Macacar que trazião ouro , com que
o capitão mandou logo hum João de caminha em Jium
nauio ique defcobrio áquella ilha de Mindanao , e fez paz
CO Rey delia , confirmada com lamber cada hum o lan-

gue do outro, que cada hum delles tirou com huma ven-
toía , com que os da terra ouuerao a paz por tão íegura

que fem ninhum receyo íe hião ao nauio rcígatar rauyto
ouro, de que cubiçoío o João de caminha

,
quando fe

quis partir colheo muytos dentro no nauio, a que tomou
o ouro , e catiuou alguns , e outros lançandoíTe ao mar,
a nado íe forão a terra quelxarle a el Rey

,
que com toda

a breuidade fez fair fora a íua armada com muyta gente ,

a ir tomar o nauio , tirandoliie muyta artilharia , e tanta

can-
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cantldade de frechas
,
que foy forçado a João de caminha

cortar as amarras , e irfe fugindo
,
porque não tinha ar-

tilharia com que íe defendcíle , que a deitara toda ao mar
em huma tormenta que paíTara no caminho , co qual fei-

to perderão os noflos tanto do feu credito cos mouros ,

que ficarão crendo todos os males que ouuiao delles. O
Camarrao vendo, que o capitão não trataua então de man-
dar nauios para fora com que mandafle gente

,
porque

recolhia para íy rodo o crauo que tinha efpalhado por

fora
,
para o carregar deípois , não ceííaua de lhe enca-

recer a grande abundância de ouro que auia nos Celebes,
e no Macacar , com que o mcteo em tanta cubica

,
que

mandou duas armadas com muytos Portuguefes , de que
fez capitães Jorfe de taide íeu parente , e Diogo fari-

nha
5 que deixarão a fortaleza mal acompanhada : e pa-

recendo então aos de Ternate que era tempo de pode-
rem pôr por obra fua detriminaçao

,
por confelho do Ca-

marrao defpejarão muytos delles fuás cafas , e embarcan-
do em caracoras fuás molheres , filhos , c farrilias , e to-

do feu fato , íe forão eíperar hum batel que auia de vir

carregado de madeyra
,
que hum meftre chamado Vicen-

te correa fora cortar para hum nauio que fazia , e topan-
do co batel matarão coatro Portuguefes que vinhão nel-

le , e dos remeyros
,
que erão mouros , eícapou hum íó ,

que dando a noua' na cidade , toda a gente delia a deípc-

jou , e fe pôs em fugida , íem ficar huma fó peíToa nas

cafas , ao que acudindo o capitão , e alcançando ainda

alguns mouros honrados , lhes rogou que fc não í-oílem ,

que lhes daria íatisfação de qualquer agrauo , íe alguetii

lho tinha feito; porem elles íem lhe tornarem repofta fo-

rão por diante , o que ellc lhe perdoou leuemente
,
por-

que lhe pareceo que era termo de alguma paixão íupita,

que em lhe paíTando fe tornarião para a cidade como ja

tinhão feito outras vezes. Nefta conjunção chegou aly

o Camarrao
, que era ido de armada com íeis caracoras ,

e defembarcando logo em terra (mandando ficar no mar
hum feu filho que vinha com elle, que logo fe tornou^

R 2 a
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a fazer ha vella fem deixar deíembarcar ninhuma peíToá

fenáo a gente de feruiço de íeu pay ) fe foy com muyta
preíía ha fortaleza, e dlíFc ao capitão que vinha fugindo
de íeu filho, que lhe tinha armada huma traição para o
matar

, porque era feu amigo , porem elle
,

polias muyr
tas obrigações que lhe tinha , fe vinha meter naquella for-

taleza
, para morrer nella debaixo de íeu emparo, a que

o capitão deu muyto credito polias boas obras que lhe

tinha feito, porem alguns Portugueíes que conhecião bem
o Camarrao , e íabiao quão inalquifto eítaua com todos
os mouros , entendendo que tudo o que moílraua era fin-

gido , e armarfe para alguma traição, o diíTerão ao capi-

tão , a que clle não deu orelhas poílos tratos fecretos

que fe dizia que trazia com elle, antes o agafalhou den-
tro na fortaleza , e lhe fazia muyta honra , e tratando de
pacificar por íeu meyo a gente da terra , e reduzir ha ci-

dade , lhe fez preíles huma armada de dous bargantins ,

ires paraos , e algumas caracoras , em que embarcou al-

guns Portuguefes , com que fe foy polias ilhas daquelle
reyno co Rey Cachil Aceyro comfigo , requerendo aos
mouros que obedeceíícm ao feu Rey ,

que lhe aly leuaua^
e fe tornaílem para a cidade , e não íe deíauieílem cos
Portuguefes com quem tinhão antiga amizade, e lhes da-
ria inteira fatisfação de quaisquer agrauos que lhe fof-

fem feitos ; porem os mouros liuremente lhe reípondiâo
que Cachil Aceyro era Rey de Triftão de taide , mas o
íeu verdadeyro Rey era Cachil Dayalo , que ja tinhão
comfigo , nem auia de íer outro , que dos Portugueíes
erão amigos como fempre forão

, porem que com elles

DUO auião de ter paz nem comercio algum em quanto
Triftão de taide fofi^e capitão

, que deípois que tomaflíeiíi

delle a vingança que deíejauão , correrião com ellcs com
a mcíma amizade dantes

, pollo qual o capitão aíTentan-

do cos do íeu coníelho fiizerlhe guerra
,
pollos obrigar

a fazerem paz , correndo a cofta queymou algumas po-
uoaçôes que achou fem gente

,
por íer ja toda recolhida

pára os altos da ferra , onde íe £zerão fortes ^ e mata-
rão
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rão todos os caens e gallos
,
porque fe os noíTos os qui-

fefiem íaltear de noite , o Jadrar de huns ou o cantar dos

outros lhe não moftraíTem os caminhos que não labiao,

e daly faziao muyta guerra ha fortaleza de dia e de noi-

te , matando os efcrauos que hião buícar agoa e lenha ,

e tomando as almadias e queimandoas, porque não fof-

íem pefcar , com que dauão tanta opreffão aos noííos ,

que de dia e de noite andauão com as armas has coitas ,

fem terem huma ló ora de repoufo
,
pollos continuos fe-

batcs a que lhe era forçado acudir ; e junto ifto com a

eftreita fome que padecião , eílauão poftos em grandiíli-

mo aperto ; ajudaua também muyto a eíle feu trabalho

virem os mouros muytas vezes pôr fogo ha pouoaçao ,

pollo qual o capitão mandou fazer em torno delia algu-

mas goaritas , em que de noite eftauao efpingardeyros

que vigiauão a coartos , donde também fe daua guarda
aos nauios da ribcyra que elbuão em terra , e elle com a

mais gente eftaua ha porta da fortaleza em huma ramada ,

para daly acudir onde fofíe neccíTario , onde todos co-

mião , e dormião com as armas fempre as coílas. O ca-

pitão vendo a guerra tão ateada, mandou Diogo fardinha

em hum bargantim auifar o vigayro Simão vaz, que efta-

ua no lugar do Morro fazendo Criftãos
,
que cos Portu-

guefes que eítauao com elle eftiueííe com muyto refguardo,
porque os não romaílem de fupito os Ternates

, que efta-

uão aleuantados , e compraíTe os mais mantimentos que
pudeííe , antes que íe pubricaííe o íeu aleuantamento , e
para os frazer a todos mandou hum parao grande

, po-
rem quando lá chegou ja os Ternates fe tinhao pubríca-
dos por aleuantados contra os Portugueíes , e que não
auião de obedecer a outro Rey fenão ao feu natural

,
que

era o Cachii Dayalo, e por elfa rezão auião de fazer guer-
ra ha fortaleza , e matar o capitão e todos os Portugue-
íes ha fome e ha íede

, por iflo que ninguém lhe vcndeíTe
mantimento»: os que nouamente erão feytos Griftãos,
aluoraçados com eíta noua renunciando a Criftandade e

tornando ha fua gentilidade antiga , tolherão logo todos

os
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os mantimentos aos noíTos , de que Diogo íardinha fe

queixou ao regedor que também era Criilão feito de no-

uo » mas como eftaua ja também traftornado como os ou-

tros , não lhe refpondeo a propofito, e não podendo re-

colher o vjgayro por caufa de íer ja pubrico o leuanta-

mento , fe foy ao outro lugar onde carregou de manti-

mentos o bargantim e o parao , com que fe tornou ha for»

taleza , de quem fendo o capitão informado que eftauão

ja todos aleuantados , mandou hnma barcaça armada com
dez Portuguefes a buícar mantimentos

,
que em huma ter-

ra a que chegarão forão todos mortos , e a barcaça toma-
da com toda a artilharia , e dahy a aiguns dias íbube o
capitão que o vigayro Simão vaz fora niorto com todos

os Portuguefes que eftauão com elle poiios mefraos Cri-

ítãos de que fe fiaua. E como antre todos os apertos que
então tinha a fortaleza o mayor era o da fome , tomou
o capitão por remédio mandar pidir mantimentos ao Rey
de Geilolo , que por diíTimular o que tinha detriminado

lhe mandou coatro barcos carregados dciles , com muy-
tos oíFerecimentos de tudo o que ouueíTe mifter delle con-

tra quem o quiíeíTe anojar, com que Triftão de taide fi-

cou por então contente e defcançado , cuidando que ti-»

nha nelle bom amigo.

CAPITULO XXIX.

O Rey Cachil Dayalo pede focorro a outros Reys contra

os nojjos , o Rey de Geilolo com feu fauor toma pojje de

todo feu reyno , dajje conta de hum ejlranho cafo que pafi

fa na cidade de Moya co regedor delia que he Crijlao^

Iriftão de taide Jaltea hum lugar perto da fortaleza ,

chegalhe [ocorro de Malaca , e o que com ijfo ordena,

O Cachil Dayalo que eftaua ja outra vez leuantado por

Rey, e obedecido pollos Ternates, mandou pidir

focorro de gente para efta guerra a Mindanao e a Banda ,

declarando que era para tomar a nolía fortaleza , e dar i
mor-
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irorte a todos os Portugueíes , de que a caufa erão os

tnuytos males que tinha recebido delles. Sendo eíle re-

cado ja em Banda , acertou de chegar ahy hum junco de

hum Jorfe aluarez
,
que os da terra tomarão , e dando a

morte a todos os Portugucfes que nellehiao, o mandarão

a Cachil Dayalo com toda a artilharia , armas , e fazen-

<Ía que leuaua , de que elle com muyro goílo mandou as

nouas ao Rey de Geilolo , que lhe reípondeo que cfíaua

preltes para o ajudar na guerra contra a fortaleza
,

por-

que aíly o tinha jurado cos outros Reys , e lhe pidio que

ihe mandalTe reílituir os íeus lugares
,
que lhe tinhao to-

mados no Morro , a que o Dayalo mandou hum capitão

feu que lhos entregou , e como eíleue em poííe delles ,

mandou que lhe leuaíTem hum íacerdote que eílaua fazen-

do Criítâos no lugar de Cegula , chamado Francifco al-

uarez , c alguns Portugueíes que eftauão com elle re-

colhendo crauo para o capitão, de que fendo elles aui*'

íados fugirão em huma caracora e o Sacerdote
,
que le-

uou comfigo todos os aparelhos com que dizia miíTa ,

porem fendo fentidos forão feguidos de algumas embarca-

ções armadas, com que pelejarão animoíamente , e dei-

tando ao mar todo o fato que leuauão, em quanto os ini-

migos fe ocuparão em o recolher, tiuerão elles tempo
de fugir para a fortaleza , onde chegarão de noite muy-
to feridos de que o capitão ficou aílaz agaftado

,
por fa-

ber que o Rey de Geilolo eílaua também aleuantado , e

porque
,
por andar embaraçado cos Ternates , não pode

mandar íbcorrer o Morro. O Rey de Geilolo , defpois

de eílar em poííc de todos os outros lugares do feu reyno

,

£07 íobre a cidade de Moya
,
que eftaua inda fora da fua

obediência , de que o gouernadoF era Criftão , chamado
dorn João de moya , o qual como eftaua firme na fee

fe não quis entregar , e detrimànou defenderfe com oito

Portugueíes que tinha comfigo
,
porque a gente da cida-

de
, que ja renunciara a Criítandade que recebera , lhe

não quis dar ajuda
,
para o que ordenou huma forte tran-

queyra
, que lendo cometida por elRey , os Portugueíes

lem
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íem refiflencia fe paíTarao para elle , fem valer ao dotlt

João requererlhe, e pidirlhe com muyra inílancia que qui-

feíTem antes morrer como Criílaos , que entregaríe a mou-
ros

,
que elle como Criftao aly auia de morrer pelejan-

do contra os inimigos de Crifto , e co fauor dos íeus fo-

mente le defendeo todo aquelle dia até noite, fem o po-
derem entrar; então venáoíTe muyto ferido, e que não ti-

nha outro remédio de faluaçao fenão morrer ou entregaríe,

íe detriminou de todo em perder antes a vida que a liber-

dade , mas porque fua molher e filhos
,
que erão Criítãos,

deípois de íua morte não vieíTem ao poder dos mouros
que os conuerteííem ha fua peruerfa feita, deípois de fazer

com todos hum triíle pranto , e animandoos a quererem
antes a morte que virem ter em poder de infiéis

,
que lhe

iizeíTem perder a fé fanta de Criílo em que criao , lhes

dep a todos a morte com muyta conftancia , e efconden-

do o íeu tiíouro por lugares íecretos , e alguns immun-
dos por não vir has mãos de íeus inimigos, íe quiíera

também matar aíy meínio , mas não lho coníentindo os

feus , a fy e a elle entregarão ao Rey de Geilolo
,
que fen-

do informado do que dom João fizera , e perguntando-

Jhe a caufa porque matara lua molher e feus filhos , lhe

reípondeo íem ninhurn receyo ,
que porque elies erão

Criílaos os quifera antes mandar para Deos , que vel-

Jos catiuos de mouros , e que elle também Criíião auia

de morrer, do que el Rey afl'az eípantado , vendo hu-

ma tamanha detriminação e conftancia , o deixou íem ca-

íligo , e deípois de tomar poíTe da cidade fe tornou com
toda fua armada. Os Reys de Tidore e Bachão , vendo

a guerra que os Ternates fazião aos noííos , ajuntarão

muyta gente fua, e de alguns vizinhos que os quiferão

ajudar nefta emprefa , e juntos todos em Tidore , o Rey
fez vir ante fy onze Portuguefes

, que andauão por ou-

tras terras recolhendo crauo- para o capitão , e lhes dif-

le que elle com aquelles Reys eftauão conjurados para

irem tomar a fortaleza fem darem vida a Português ni-

nhurn
,
poUos grandes males e tiranias que tinhao rece-

bi-



dei Rey Dom João o IIL 137

tido dos capitães pagados e do prefente ,
que elle os pu-

nha em íua liberdade para fazerem de f/ õ que quiícflem,

le quifeííem ficar cóm elle lhes faria muyto bom trata-

. mento , e íe fe quifeííem ir para a fortaleza , os mandaria

•lá pôr em faluo , de que elles dandolhe muitas graças fe

-embarcarão com todas fuás fazendas numa caracora, que

lhes mandou dar , e fe forão ha fortaleza. Outros Reys

derão também liberdade a alguns Portuguefes
,
que anda-

uão efpalhados polias fuás terras ,
para íe irem para a for-

taleza
,
que nos caminhos forão mortos pollos mouros que

os topauão. Triftão da taide com a noua que teue da

conjuração daquelles Reys ficou muyto fentido
,
poIU

muita falta em que eílaua de mantimentos , mas por mo-
ílrar aos mouros o pouco caio que fazia delles , fazendo

preftes cem homens dos mais feug amigos , e de que mais

le fiaua , antrc os quais forão Baltefar vogado, Jorfe de

"brito , António pinto , Anrique Jorfe , António teixeira ,

e outros todos bem armados , foy dar em hum lugar hu-

ma legoa da fortaleza , em que eílauao muytos mouros
•fortificados com muytas tranqueiras , eftacadas , e cauas,

•cm que acharão dura refiftencia , mas á forqa de braço os

entrarão e matarão quantos acharão, íem darem vida nem
aos que fc lhe entregauão , e pondo fogo ao lugar de que
trouxerão algum pouco de mantimento , fe recolherão

para a fortaleza com dous mortos-, e muitos feridos , mas
com grande magoa dos mouros polia perda daquelle lu-

gar. Neíla conjunção chegou ály Simão íodré, que dom
Efteuão capitão de Malaca mandara a focorro com cinco-

cnta homes em huma carauella , e fora polia via de Bur-

neo , que pôs grande esforço na fortaleza , e dahi a pou-
cos dias chegou João da- cunha pinto que fora deícubrir

Mindanao , com que ficou de todo defcanfada. Os Reys
que eílauao juntos , vendo que não tinhaô artilharia para
derrubarem a fortaleza , detriminaraò matar os noílos ha
fome , e para iífo lhe começarão a tolher os mantimentos
-por mar c por terra : o capitão que íempre iíto receara ,

•fahio afazer guerra afoeo e a fanffue Jias pouoácoens da
ISortcUl. * S

^
ilU
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ilha de Ternate , a que fez quanto mal pôde , de que os
noíTos com íeus efcrauos recolherão os mantimentos que
acharão , e tornados ha fortaleza mandou logoocapirao
a SimaÔ Todré por outras pouoaqoens, que também deixou
deftruidas , e aíTy , ora dando num lugar ora noutro, ma-
tarão muitos mouros , e fizerao grandes deftruiçoens , re-

colhendo fempre todos os mantimentos que achauão:
pollo qual o Camarrao que eftaua na fortaleza mandaua
lecrcfamente auifar os mouros

, que fe queriaÕ eílar fegu-

ros , naò-tiueííem mantimentos em parte que os noífos

lhos pudeíTem tomar
, porque eíTa íò era a rezao porque

lhe fazião taô cruel guerra , e íe naõ acharão mantimentos
ao5 lugares que tomauao, ja todos foraô mortos ha fome..

CAPITULO XXX.

Francifco de foufa comete huma pouoaçao de inimigos que
ejld 7ia ferra , e o que lhe fucede. Saem de Talangane doui

faraós nojjbs contra algumas caraçoras dos inimigos e o

Jucejfo que tem, Trijlão de taide fae dafortaleza com ar^

mada , topa com huma dos inimigos , e je recolhefugindo»

De Banda lhe vem focorro de gente e mantimentos. Os
mouros trabalhão por queimar a nao deVrancifco de fou-^,

fa em Talangane , o capitão trabalha porfazer pazes cos

mouros,

OS mouros que fugirão das pouoaçoens, que os noíTos

deftruirão
,
juntos todos num corpo , forao fazer

huma pouoaçao no alto de huma ferra ião fragola , que
por huma parte fubião para ella por hum carreyro tão

cftreyto c fragofo
, que não podiao ir -por elle fcnão em

peis e em mãos, e por outra tinhao outro caminho íecreto

mais fácil
,
por onde decião a fazer rauytos aíTaltOs , a

que querendo atalhar o capitão, mandou pidir a Franciíco

<Je íoufa , que eftaua em Talangane com huma nao fua ,

que o quifeíle vir ajudar em huma coufa de muyta impor-

tância
,
que de ninguém fiaria fenao dellc , que vindo lo-

go
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go com vinte e cinco homens lhe diíTe que o que lhe que-

ria era, que por feruiço de Deos e d'el Rey , e pollo bem
daquella fortaleza quiíefle ir tomar aquellc lugar da ferra,

o que aceitando elle de boa vontade , o capitão lhe deu a

mais gente que pode ajuntar , e mandou com elle Duarte

de teiue , e António pereyra , que com fetenta homens
cometerão o caminho mais perigofo , a que acudindo os

mouros cuidando que não auia mais gente , Franciíco de

íouía fubio pollo caminho fecreto com guias que lho fo«

xão moílrando , e deu de íupito na pouoação , onde acudi-

rão os mouros todos deixando a outra peleja , e a traua-

rão com Franciíco de foufa , com muytas efpingardadas

de parte a parte. Os noflos que hiao pollo ruim caminho
yendoíTe fem o embaraço dos que lho defendiâo , le puíe-

rão encima o mais depreíTa que puderão , e dando nos

mouros polias coílas com muytas gritas , os íizeráo logo
fugir polia ferra acima onde tinhao as molheres e filhos ,

fubindo em peis e em mãos por antrc huns matos, por on-

de os noíTos não acharão fubida , mas ficarão muitos mor-
tos , e outros feridos a que íe deu a morte , e ao lugar, em
que auia pouco de que lançar mão , foy poílo o fogo que
em breue cfpaço foy tornado cm cinza, porque era feito

de madeira e canas , com que os noíTos fe tornarão ha for-

taleza , com pouco dano e muyto goílo. Os mouros então

leuantarâo daly todas as íuas pouoaçoens , e as paíTarão

para mais longe , donde não corrião tantas vezes, mas não
deixauão de quando em quando de decer abaixo , fazendo
tanto dano

,
que ninhuma coufa oufaua a fair da pouoaçao,

c íe os noílos acudião aos rebates fe metião os mouros
pollos matos , onde entrando os noííos algumas vezes
erão tão mal tratados de muytas frechas e efpingardas

,

que tirauão outros mouros que ficauão dentro
,
que lhes

€ra forçado retiraremfe muyto feridos , e quaíi desbarata-
dos. E efte meímo trabalho paílarão os noííos queeíla-
uão em Talangane em guarda da nao , íaindo algumas ve-
zes ern dous paraos a pelejar com caracoras de inimigos
que vinhão áe mar cm fora , de que ajuntandoíle hum dia

3i num
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num lugar efcuío huma grande cantidade , aparecerão ai*

gumas valias , e ha viíia dos noílos tomarão huma almadia
em que eítauao pefcando alguns efcrauos dos Portuguefes,
a que fairao os dous paraos, em hum dos quais hia Luis do
cafal e no outro Pêro anriquez , cada hum.com dez Portu-
guefes efpingardejros , e íeguirão trás aalmadiaque os
mouros leuauao até irem dar com as outras caracoras, que
cercarão logo a Luis do cafal que hia diante , e foy morto
com todos os Portuguefes , defpois de íe defenderem até

]he faltarem as forças e o fangue, porem o Pêro anriquez,
que hia mais arras , teue tempo de fe recolher a Talanga-
ne : de que fentido aílaz Triftão de taide , e dcfejoío de
tomar vingança , fe embarcou na armada com a milhor
gente que tinha, e indo na volta de Tidore, donde erão as

caracoras , lhe fairao os mouros ao caminho com mais de
cem vellas armadas, e o forao cometer com muyto animo,
fem fazerem cafo da noíía artilharia , com tamanho eípan-
to dos noííos , afíy da cantidade das vellas como do gran-
de atreuimento dos inimigos

, que os fez meter muyto
por dentro , com tudo a peleja foy grande de muyta arti-

lharia, frechas e efpingardas de parte a parte, com que osf

mouros tinhao os noflos muyto apertados , e por íerem os
feus nauios mais fracos que os noííos deixarão de os abal-

roar
,

que fe chegarão a fazello corrião os noíTos muyto
rifco de poderem eícapar

, por íerem os inimigos muitos
e bem armados. Triftao de taide conhecendo eíla venta-
gem dos feus nauios fe começou a retirar atrás , o que
também fízerão os outros até voltarem as coitas , e fugi-

rem para a fortaleza , indo íempre os mouros trás elles

dandolhe muytas apupadas, com que perderão muita parte

do medo que linhão a Trilião de taide , e elle detriminou
de não fair mais ao mar , fenão guardar a fortaleza , a ri-

beyra e a pouoação
, porque íe chegaua o tempo da mon-

ção , em que os nauios auião de partir para a índia , onde
íe diíle que fizera mais o íeu proueito que o dei Rey , com
achaque da não podef auer crauo por eítar a terra aleuanta-:

da , íem embargo dos protcílos , e requerimentos que lhe

fez.
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fez por parte da fazenda dei Rey Pêro rebello feitor da

nao da carga. E mandou Diogo fardinha em hum nauio

que foííc a Banda , e requereíle a quaifquer capitães de nar

uios que ahy eítiuefícm
,
que o foliem' ou mandaílem for

correr com gente e todas as mais couías neceíTarias para

aquella fortaleza
,
que de tudo eítaua muyto falta ,,e prin-

cipalmente de mantimentos, e o mefmo requerimento fof-

fe fazer ap capitão de Malaca. Diogo fardinha achou em
Banda Anrique mendez de vafconcellos , que mandou a

Maluco hum junco carregado de mantimentos , e algumas

roupas para a feitoria , e nelle doze Portuguefcs , e algu-

ma poluora , e em companhia defte junco foy hum fidalgo

caílelhano chamado dom Fernando de monroy , que ahy
viera ter em outro junco carregado de crauo ,

que tam-
bém leuou carregado de mantimentos com vinte Portu-

gueíes , a que fez tão bons partidos que quiferão ir com
elle. Os mouros de que trás diíTe que correrão apoz o ca-

pitão ficarão tão foberbos e atreuidos , que fcm ninhum
temor diícorrião por todo o mar , e chegauão algumas ve-

zes a esbombardear a fortaleza , vendo que ella por falta

de poluora lhe não tiraua , porque eíTa pouca que nella

auia fe guardaua para outro mayor aperto fe lhe vieííc , c

correndo por toda a ilha de Ternate cortauão todas as

aruores de fruito de que os noííos íe podião aproueitar , e
também todas as de crauo , aíTy neíta ilha como cm todas

as outras em que as auia
,
para que os noííos defconfiaíTem

de o poder auer, e não contentes com ifto fe forao a Talan-
gane para queimarem a nao de Franciíco de íoufa

, po-
rem acharamno com efbancias feitas em terra para a defen-
der, donde jugaua muyta artilharia, que não podia jugar da
nao por fazer ja muyta agoa , e porque vio que os mou-
ros ordenauão humas jangadas de lenha e materiais de fo-"

go para a virem queimar, ordenou elle também contra
iílo humas vigas na agoa , poítas a modo de huma grade

,

largas humas das outras , aboyadas e amarradas em an-
coras que^ as tinhao afaftadas da nao , com que as jangadas
não podião chegar a ella , e com boa vigia de noite ,

por-

que.
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que os mouros lhe não vieííem cortaras amarras
, porem

a fome veyo a apertar tanto cos nolTos , que começarão
a adoecer e morrer alguns

,
porque até hum bem fraco re-

médio que tinhão com algum peixe que peícauao efcrauos

de Portugueíes , lhe tolherão os inimigos ^ acudindo a to-

mar as almadias em que ie pefcaua , de que lhe efcapauão

muito poucas. O capitão compadecido do grande traba-

lho que a gente padecia , por confelho de todos mandou
dizer aos mouros pollo Camarrao , que fe lhe tolhião os

mantimentos por lhe parecer que os auião de tomar ha fo-

me fe enganauão
, porque elle eíperaua cada ora de Mala-

ca por íocorro de tantos mantimentos e gente, que não aue-

riaó mifter os feus , e que em quanto lhe não vieíTem la-

beriao muyto bem fofrer a fome ,
que ja lhe não podia

durar muyto , que folgaria de elles quererem tornar ha
amizade que antes tinhão , porque íe viefle capitão nouo
aaquella fortaleza, lha entregaííe com paz e amizade de
todos. O Camarrao em pubrico aprefiaua muyto cos mou-
ros que fizeflem o que o capitão lhes pidia , mas em fe-

gredo lhes mandaua dizer o eftado em que os nolíos efta«

uão , e que não ceííaíTem da guerra , e os mouros lhe ref-

ponderão que nem com elle nem com qualquer capitão

que vieííe auião por então de fazer paz , e que ainda que
vieífe quantos Portuguefes ouueíle na índia, lhe daua muy-
to pouco , porque vindo fe paíTarião para outras terras ,

deixando cortadas todas as aruores do crauo como ja ti-

nhão feito , que não naceria em dez annos , e íe os Portu-

gueíes não achaíTem que roubar , nem crauo que carregar,

labião certo que fe auião de tornar logo
,
porque iflo era

fomente o que os leuaua a aquella terra , que o que então

farião por elle, e por efcufarem trabalho aos feus natu-

rais , feria deixaremno irem paz com todos os feus, para

que lhes ficaíTe a terra defpejada , e fe defpois o gouerna-

dor da índia fizeíTe delle a juftiça que elles efperauão, e

mandaííe aly capitães que fe ouueffem bem com elles ,
po-

deria fer que tornaíTem ha paz e amizade antiga, mas com
elle não farião ninhum modo de concerto íenão toda a

guerra que pudeflem. C A;
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CAPITULO XXXI. n?»

Trijião de taide manda fazer guerra bas pouoaçÕes vtzU'

nhãs , em que Je fazem grandes crueldades , e donde fe

traz algum mantimento^ elle -vay empjfoa e toma a cida-

de do Taiouco, Dajfe conta de algumas coufas varias que

Jucedem da parte dos mouros e dajortaleza,

T Ornando o Camarrao com eíla repofta , por cujo

coníelho os mouros fazião todas eftas coufas, ficarão

os inoíTos mu/to íeniidos , porque até de cães e gatos

tinhão ja falta
,

pollos terem comidos todos : c toman-

do o capitão confclho fobre o remédio defte tamanho

aperto , foy afientado que fizeíTem guerra ou por terra ou

por mar , como milhor pudeflem , em que paíTariao me-
nos trabalho que no eftado em que eftauão ,

porque naò

deixarião de achar algum mantimento com que le antreti-

ueíTem até noíTo fenhor vir com íua miíericordia , e aper-

cebendoíTe todos o milhor que puderão , forão por terra

demandar algumas pouoações , que por mar naó fe aire-

ucrão, por não terem poluora, c os mouros andarem nelle

muyto poderoíos , centrando muyto polia ilha da outra

banda , matarão alguma gente , e aos que catiuauão tor-

nauão a foltar , defpois de fazerem ncllcs vários géneros

de crueldades
,
porque a huns cortauão as mãos , a outros

csfolauão as cabeças até lhe deícobrircm os caícos , e lhe

quebrauão hum olho j a outros quebrauão as canas dos

braços , a outros deixauão meyos aíTados , c a outros com
paos como efpetos atraueíTados pollos braços e pernasi,

mas nem tudo ifto era baílante para os mouros ceifarem

da guerra , antes cada vez infiftião mais em queimar e de-

ílruir tudo
,
para que os noíTos com a falta dos mantimen-

tos fe vieííem a coníumir de todo ,
que ja poucos e poucos

fe começauão a ir coníumindo. No meyo defte grande

aperto chegarão aly os dous juncos que atras diíTe , com
que todos parece que tornarão da morte ha vida e cobra-

rão tanto animo, que o capitão fez logo preftes a armada,
c
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c mandou Simão fodré na íua carauella , e duas barcaças

bem artilhadas , e hum dos juncos , e outras embarcações
-âe remo com oitenta homens

, que foííem eftar no porto
'jdo Talouco , onde os nauios grandes íe concertaíTem , e

erticadeaíTem de maneyra
,
que ficaíTem como fortaleza , e

-ás embarcações de remo correffcm a cofta , e íe tornaíTem

a recolher a elles
, porque dos inimigos fe fabia certo que

por mayores armadas quetiucíTem, não auião de chegar
a abalroar os noííos nauios, por não ferem os feus para

iíío 5 e para de longe ja os noflos tinhão poluora para cora

a artilharia lhe poderem fazer quanto mal quifeíTem , e co
•junco de dom Fernando de monroy , e outras embarcações
que lhe ajuntou , fez outra armada de que fez capitão mor
hum João de canha pinto , valente caualeyro , que hia em
-outra carauella , a que mandou que foíTe tomar o porto de
*Tábanga, com que os mouros da ilha ficarão taõ apertados

quenãopodião entrar nem fair delia , o que deu animo
=ao capitão para ir cometer a cidade do Talouco , ,em que
âuia muyta gente de guerra , c bem fortificada em huma
grande ribanceyra , c mandando Franciíco de foufa com
íeíTenta homens polia terra dentro ,

guiado por antre huns
ímatos eícondidamente , elle foy dar na cidade , a que os

-mouros d-a ribanceyra fazendo grande refiftencia com infi-

nidade de pedras e frechas , e os noíTos defparando nelles

muytas efpingardás , fe trauou antre todos por algum ef-

paço huma bem afpera briga , porem chega-ndo Francifco

'de íouía , que deu nos mouros polias coftas, logo fe puíe-

rão em fugida co roíto no mato , ficando aly muytos del-

les mortos , e alguns que fe tomarão viuos os tornarão

a foltar com as mãos direytas cortadas. Na cidade le achou
algum mantimento que logo foy recolhido , e ella quei-

mada ,
que os mouros fintirão muyto , e receando o mais

que os noííos lhe podião fazer , mandarão dizer ao Rey
Dayalo , que eílaua em Tídorc

,
que elles querião dcípc-

jár a ilha , porque nella não podião eícapar aos noííos , ao

que reípondeo que leuaria muyto goíto de o fazerem de

iuaneyra que ninhum íicaíTe na ilha , para o que lhes man-^

daria
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daria todo o fauor e ajuda que ouueíTcm mlíler. O capi-

tão defejofo de íeguir a vitoria, por ver que os noflos co-

brauâo ja forqas e animo , ordenou fazer guerra ao reyno

de Geilolo ,
parecendollie que o eílado em que o Rey fa-

bia que os noíTos eftauão , o faria eílar feguro , e íem re-

ceyo de poderem tomar tal empreía , e por ifio o tomaria

defapercebido ,
para o que mandou António pereyra em

huma armada com oitenta homens
,
que derao faltos em

algumas pouoaqoens da fralda do mar . a que os mouros

acudião com muyta força , e os faziao recolher apreílad^a-

mente , e has vezes mal tratados , com que fe recolherão

ha fortaleza. Os Reis que eftauao em Tidore , confultan-

do antre íy o modo que terião para defpejarem a ilha de

Ternate de toda agente , aíTentarao que os próprios da

ilha cometeíTem paz cos noíTos , e lhe mandarão recado

que aíTi o fizeíTem , e lhe deraó o modo de que o auiâo de

fazer , o que elles puícrao logo por obra, mandando dizer

ao Camarrao que não podendo ja fofrer andar pollos ma-

tos com íuas molheres e filhos , fe queriao tornar a reco-

lher has fuás pouoaçoes
,
que para iílo lhes era. neceíTario

daremlhe feguro
,
para fe poderem ajuntar todos , e fa-

zerem hum afsento de paz cos noísos
,
que fofse firme e

valiofo ,
para o que lhe auião de mandar embarcaçoens

em que fe tornafsem a recolher a íuas cafas , e que para o

pouo todo fe poder ajuntar era necefsario mandaremíe

recolher as armadas que eílauão nos dous portos , e o feu

ardil niífo era , mandandolhe as embarcaçoens que pidião,

paísaremíe nellas todos ao reyno de Geilolo. Dado o

recado diílo ao capitão Triftão de taide , contente de lhe

parecer que íeria iílo começo de íe fazer alguma boa paz,

com que na fortaleza ouuefse algum repoufo , defpedio

logo Franciíco de íoufa , eBaltefar vogado em dous bar-

gantis , cada hum com quinze homens para fazerem reco-

lher as armadas , os quais no caminho forão (alteados das

armadas daquelles Reis que eílauão em cilada , de que os

nofsos fe defenderão valerofamenre , mas como os mou-
ros erão rauytos , foy tomado o bargatim de Baltefar vo-

Farte IIL T ga-
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gado, e elle morto com todos os Portuguefes
, pofetn

Francifco de íouía teue tempo de le recolher em faluo a

Talangane , onde eftaua Triftáo detaidc , que íe recolheo

logo para a fortaleza , temendo que aqiielles mouros in-

tentaííem queimar a pouoaçao , ou a ribeyra de que ti-

nha o mayor receyo. Os nauios do Rey de Geilolo
,
que-

forão os que remarão o noíTo bargantim , o leuaráo apre-

fenrar ao íeu Rey
,
que o recebeo com muyro goílo, c

muyras honras e mercês aos que lho aprefentarao
, por

ferem tao esforçados que abalroarão , e tomarão nauio de
Porcugueles. Os mouros de Tidore enuejofos diílo , íe

detriniinnrão em tomar a primeyra vella que faiíTe da for-

taleza , onde eftaua o capitão ícm ouíar a íair delia , e na
terra eílaua o filho do Camarrao com muyta gente em ci-

lada para a parte de Talangane , e outra muyta cítaua da
meíma maneyra efpalhada por toda a ilha, e hum dia íain-

d-o Francifco de íouía com alguma gente e efcrauos cortar

madeyra , derao os mouros nelles com tanto Ímpeto
, que

os íizerão retirarfe para a tranqueyra , onde por ferem os
mouros muytos , íe defenderão os noíTos com muyto tra-

balho , e com cuílo de catorze Portugueíes mortos , e ou-
tros muytos feridos , e todos os eícrauos, O capitão fen-

tido deíla afronta , fe meteo com cincocnta Portugueíes

em huma fuíla bem prouida de artilharia, e indo na volta

de Talangane lhe fahio ao caminho huma armada do Rey
de Tidore , de que era capitão o que tinha dito que auia

de tomar a primeyra vella que faiíTe da fortaleza, que ven-i

do a noíTa fuíla fe lançou a ella com tanto irapeto e preíla ,

que foy forçado a Triílao de taide procurar a faluação a
força de remo

,
porem os inimigos o hiao perfeguindo de

maneyra
, que íem falta o íeu capitão fizera o que tinha

dito , íe Deos não permitira que hum pilouro da noíTa fu-

íla dando na capitaina dos inimigos a fez empedaços ,

com que toda agente delia ficou a nado, a que acudindo

as outras embarcaçoens , ocupadas em a íaluarem , teue

Triftão detaide tempo de fe recolher a Talangane , e os

mouros fc tornarão a Tidore deixando muytos afogados e
outros
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tjutros feridos. E eftando Triftao de taide em Talangnne,

chegou ahy hum junco carregado de çagii , em cujd com-

panhia fe tornou ha fortaleza , com detriminaçao de não

fair mais delia , e nao deixou de ter os dous portos toma-

dos com as armadas que tinha nelles
,
que faziao alguns

laltos , em que fe prouiao de mantimento , afora muyto
peixe que peícauao a bordo dos nauios. Os' Reis então

ajuntando fuás armadas com muyta gente, paílarão ha ilha

de Tidore , e corriao por ella de dia e de noite com tan-

ta continuação e vigilância ^ que ninhum Português podia

fair fora da fortaleza , com que os noílos forão poílos em
tamanho aperto, que começarão a adoecer de infirmidades

tão apreíTadas
,
que em poucos dias acabauao as vidas , e

tudo ha pura fome e deíemparo ,
por lhe faltarem todos

os remédios , nem tinhao então outro íenão chamarem
com muyta inílancia polia mifericordia diuina.

CAPITULO XXXII.

O Acedecão manda outra vez hmn capitão com ç^^ente contra

as terras de Goa , dom João pereyra capitão da. cidade

fae a elle , e o que lhe Jucede. Chegao ha índia cinco naas

do reino , chega recado ao gouernador do capitão de Dio,

OUantas rotas o Acedecão teue da íua gente fobre

desfazer o caftello de llachol , não bailarão para

• ode/enganarem ncita empreía , e fazerlhe perdera
efperança de a leuar ao cabo , antes andaua fempre efpret-

tando os tempos e as ocafioens em que lhe parecia que o
poderia fazer , e aíTim tendo nouas que Martim Afonío de

.ioufa era partido de Goa ,
pareccndolhe que na cidade não

ficaria tanta gente que pudeíle pelejar com a fua , mandou
logo hum capitão chamado Janebeque com muyta gente
de pé edecauallo, toda muito bem concertada , e com
muitos petrechos de guerra, que entrando polias terras de
Bardens tomou poíTe das tanadarias , e recolheo as ren-

das delias j contra o qual por mandado do gouernador
T2 pai-
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paíTou logo dom João perejra capitão da cidade com
cento e cincoenta de cauallo , e coatro centos de pé dos
noíTos, e féis centos dos da terra , com íeus capitaens Ca-
narins , com que fe ajuntarão dom Pedro de menezcs

,

João de mendoça , João juíarte tição , Criftouão de brito

,

Perodeíouía, Martim correa , Lifuarte dandrade , Pêro
da cunha , Francifco de Gouuea , Manoel de vafconcellos,

Galuão viegas
, João viegas , António de reborcda , Pêro

godinho , Diogo fcrnandez oadail, Payo roiz daraujo ,

Ruy diaz da íllueyra
,
que também aquy foy por capitão

dos eípingardeyros , e outros alguns homens de nome. O
Janebeque eílaua em hum palmar antre humas terras d'ar-

roz com a Tua gente repartida em duas capitanias , a cuja

viíla chegarão os noíTos has noue oras do dia , de que não
puderão efmar bem o numero por eftarem metidos pollo

palmar , com tudo os capitães Canarins com a fua gente
os cometerão com muyto esforço , e apoz elles os noíTos

eípingardeiros , ao que acudindo grande cantidade dellés

com eípingardas e frechas , começarão antre fy huma bem
írauada peleja , mas não tardou muito que não vieííem em
íeu fauor os íeus de cauallo com grande Ímpeto , a quem
íaindo muytos da dianteira dos noflbs de cauallo , hum
delles

, que fe chamaua João rodriguez , a que a afeição

que tinha ao jogo lhe tinhão pofta alcunha de tafui , cor-

rendo em hum cauallo defenfreado , o foi meter antre os

mouros , fem poder ter mão nelle , onde foy morto , íem
lhe poderem valer Lifuarte dandrade , Manoel de vafcon-

cellos , Galuão viegas 5 e Francifco de gouuea, que pollo

focorrerem íe forao meter antre os inimigos
,
porque de

dentro do palmar acudirão aly tantos delles, que bem lhes

foi então necelTario o íeu esforço para fe poderem íaluar,

o que vendo o capitão deu íantiago nos mouros com mui-

to animo dos noíFos de cauallo
,
porque virão a íua gente

de pé ir fugindo por meyo dos arrozes diante da noíTa ,

onde Liíuarte dandrade paíTou com a lança hum mouro de

cauallo ,
que aífy ferido fe veyo abraçar com elle , de ma-

neyra que ambos forao ao chão y a que acudirão muytos
por
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porhuma parte e por outra ,
porem os noísos recolherão

Lifuarre dandrade com rres feridos , e o puíerao a caualio

em outro que não era o feu. Durando eíta peleja , o capi-

tão ajuntou a fy alguns de caualio , com que foy cometer

hum grande magote de mouros
,
que eítauão de fora lem

entrar na batalha , como a la mira eiperando o fuceíío del-

ia , os quais em vendo que os noílos encaminhauao para

elles , íe puferao logo cm fugida fem ninhuma rcfiftencia,

porque virão o Janebeque íair da peleja fugindo , com que
também os outros mouros que eílauao pelejando fem mais

aguardarem voltarão logo as coílas , fem ordem nem
concerto algum , a que os nolfos forão feguindo o alcanço

mais de huma legoa , com morte de muytos delles , e nos

arrozes íe tomarão catiuos miais de duzentos , e dos noílos

forão três mortos e muytos feridos. E porque a gente an-

daua muyto canfada , o capitão a fez recolher , e fe foy

alojar em hum pagode de pedra bem forte, onde os feridos

tiuerão cura , e os sãos repoufo
, porem a noíTa gente de

pé não deixou de correr tudo ao redor, fem achar pelfoa

viua. E íoubeíle que o^ Janebeque fe tornara para o Acede-
cão tão mal ferido que morreo dentro de poucos dias. Aly
dormirão os noíTos aquella noite com boas vigias, e ao
outro dia o capitão deípois de correr as terras todas fem
achar raílo algum de mouros , fe recolheo a Goa ,

que foy

o primeyro de Setembro defte anno de 1536, e aos coatro

do meímo mes chegou ha barra de Goa huma nao do rey-

no, de que era capitão Ambrofio do rego, a que em
Guiné quebrara o maílo grande , e fe tornara ha canária

a concertallo , e partindo defpois de tantas detenças, che-

gou ainda ha índia primeyro que as outras nãos. Eíle deu
por nouas que do reyno partirão cinco, de que era capi-

tão mor Jorfe cabral fidalgo honrado
,
que defpois gouer-

nou a índia , que da hy apoucos dias chegou a 1'aluamento
com Duarte barreto , Gafpar dazeuedo , e Vicente gil ca-

pitães das outras três nãos : nas cartas que nellas forão
dei Rey para o gouernador mandou, que Garcia de fá vief-

fe prelo a eíle reyno , com fua fazenda focreílada por cul-

pas
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pas que rinha delle do tempo que fora capitão em Malíica,

de que o gouernador ficou allaz enfadado porque era íeu

amigo , mas não podendo por então nl fazer , mandou An-
tónio da fileyra em huma galé para eftar em Baçaim , e

acabar a fortaleza , e em fua companhia o ouuidor geral

para prender Garcia de íá , e focreftarlhe a fazenda
,
que

lendoihe eíerita toda e aualiada em quinze mil cruzados
,

por dar fiança a ella fe lhe não tirou do poder , e o ouui-

dor geral o trouxe com figo prefo na galé ate o aprefentar

em Goa ao gouernador
,
que lhe deu a cidade por prifao,

e ainda que lhe mandou que fe fízeíTe preíles para fe ir na-

quellas nãos para o reyno , não ouue eífeito a íua ida, por

negócios que lucederão , e andou na índia até que a veyo

a gouernar , como íe dirá a íeu tempo. E porque o gouer-

nador não fabia em que termos eíbua a guerra de Cochim,
mandou defcarregar as nãos com muyta breuidade

,
para

fe irem logo lá , e darlhe fauor na guerra, fe acaío a tiuef-

fe ainda , e mandou nellas para fazer a carga o ouuidor

geral Fernão rodriguçz de caftello branco que viera pro-

uido por el Rey em veador da hzenda , e que Pêro vaz ,

que até então o fora , fe viefle para o reyno por ter acaba-

do feu tempo , e a António de brito
,
que fora prouido

em capitão de Cochim , mandou que foííe feruir a fua ca-

itania. Partidas as nãos de Goa , chegou ao gouernador

lum catur de Dio com recado do capitão Manoel de íou«

fa ,
que importaua muyto ao bem daquella fortaleza ília

vifitar em peíToa o mais deprella que foífe poíliuel
,

por-

que andauão os mouros aleuantados , e fazião muytos in-

fultos com morte de alguns Portugueíes , de que o go-

uernador ja no inuerno tiuera auiíos por terra por cartas

de homens honrados
,
que lhe dauão conta miudamente de

tudo o que lá paílaua, que foy o que fe verá no capitulo

feguinte.

CA-

l
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CAPITULO XXXIII.

Em Dio fucedem algumas brigas antre os mouros e os Por»

tuguefes , em que Jaõ mortos algims dos nojjos , e o que o

capitão fobre ijpj faz. O Badiir por confclho de Cogeçafar

toma amizade jingida co capitão e cos Fortuguefes , a que

faz muytas inercês efaiiores , e o mefmo faz Cogeçafar ,

el Rey manda embaixador ao turco pidirlhefocorro,

TAnto que os mouros de Dio vlerao a entender que o
Badur, por ver o íeu reyno ja defpejado e liure dos

Mogores , íe moftraua arrependido de ter dada a fortaleza

ao? noílos , começarão a andar polia cidade com tanta lo-

berba e deíconcerto contra elles ,
que não contentes com

lhe fazerem muytas afrontas e deíprezos, e dizerem muy-
tas más palauras publicamente , chegarão a tanto , que fe

os achauão em ruas eícuías os eípancauão , e firião , e

alguns matarão , a que o capitão
,
por o tempo não permi-

tir outra couía , não acudia com outro remédio fenão com
fe queixar ao Rao Medim

,
que ficara por capitão da cida-

de , e guarda da mãy e moiheres dei Rey, e do grande ti-

fouro que aly tinha, que a todas as queixas não daua outra

repofta fenão, que euitaHe Manoel de foufa os males que
os Portugueíes fazião aos mouros , tom.andolhe as coufas

por força com muyta foberba , c com iíTo fe efcuiarião as

brigas c difFerenças que auia antre elles, o que Manoel
de íoufa diíTimulaua com muyto íifo

, pondo has vezes a

eulpa aos Portugueíes , o que elles tomauão tão mal que
praguejauão do capitão , e Ih^atribuhião a fraqueza de
animo o termo que naquillo leuaua. Correndo as coufas

neila forma . íe ateou hum dia huma briga junto da cida-

de
,
quaíi ha viíla da fortaleza , em que forão mortos três

Portugueíes, e cinco ou íeis feridos, com que antre os
noílos íe aleuantou tamanho aluoroço

,
que íe armarão

muytos delles para acudirem ha briga, o que o capitão
lhes não confentio

,
porem elie acudio lá com huma cana

jia mão , fem fhais companhia que de trinta alabardeyros
dâ
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da íua guarda que fempre trazia comíigo , e começou de
apaziguar os nofíos , dando com a cana aos que não obe-

deciáo , o que também fez o Rao, que aly viera então
para o mefmo effeito , e fez recolher os mouros

, que
achando na cidade cinco Portugueíes

,
que andauão nego-

ceando , os matarão a todos , cujos efcrauos fugindo para

a fortaleza derão nella nouas da morte de ícus íenhores

,

com que em toda a gente fe dobrou o aluoroço , dizendo
a grandes vozes ao capitão, que não fe deuiao íofrer tantas

afrontas onde eftauão noue centos homens
,
que foíTe dar

na cidade e a queimaííe, e recolheíTe para a fortaleza a

mãy e molheres dei Re/ , com que nella ficaria apaz íegu-

ra para fempre
,
porque el Rej polia liberdade delias não

]he pidirião coufa que nSo concedeíTe , em que Lionel de
lima capitão do baluarte do rio fez mais inftancia que to-

dos , mas vendo que o capitão íe efcufaua de o fazer , fe

recollieoao íeu baluarte , largando palauras mais foltas do
que era rezão : e não faltarão pareceres que fe pudera iíto

fazer facilmente
,
porque não auia então mais gente de

guerra na cidade, que dous mil homens que o Rao linha

de goarnição
,
que toda a mais erão mercadores da mef-

ma cidade, e pondoíle por obra redundara em grande

proueito deífe reino , e daquelle eftado
,

pollo grande ti-

fouro que aly fe tomara , afora o que el Rey dera polias

fuás catiuas ; mas pois Deos ordenou outra coufa elle fabe

o porque o fez , e também de crer he que não ignoraria o
prudente capitão iílo que os outros alcançauão, e que pois

o não fez, não feria íem muyta conlideração, e cauías muy-
to licitas , e por então não fez mais que mandaríe queixar

ao Rao da morte dos Portuguefes , a que reípondeo que

elle punha toda a diligencia poíliuel por auer has mãos os

matadores ,
que achandoos faria deiies rigurofa juiliça

diante da fortaleza. Deitas couías todas auifaua o Rao a

el Rey, que andaua prouendo as fuás terras , e julgando

também a fraqueza do capitão Manoel de foufa fofrer o

que íofria , começou a arder em defejo de tomar a fortale-

za ,
parecendolhe que naquelle tempo ,

poila fraqueza que
imagi-
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imaginaua no capitão , o poderia fazer facilmente. E co-

mo não lofria dilação cm íeus apetites , fe foy logo fe-

cretamente meter Jiuma noite na quintam de Meliquiaz

com pouca companiiia , onde a mefma noite foy mais

particularmente informado pollo Pvao de tudo o que paf-

faua j da qual vinda dei Rey fendo o capitão logo auila-

do, nao confentio mais que Português algum nem efcra-

uo fofle ha cidade, e para comprarem o comer hiao ío-

mente moços guzarates
^
que por loldada feruiao alguns

Portuguefes. O Badur leuado do apetite que tinha de to-

mar a fortaleza
,
poz em coníelho o modo que teria pa-

ra lhe dar eíFeito , em que todos dauao íeus pareceres

de muyto má vontade , temendo cada hum que fe o feu

voto faiíTe aueflo do que el Rey defejaua , lhe não cuftaí-

fe menos que a vida , com tudo foy aííentando que en-

tão fe trataíTe daquelle negocio, pois era tempo d'in-

uerno , em que aos noíTos não podia vir focorro : c o
principio diíio foy mandar ei Rey com palauras d'amiza-

de pidir ao capitão os duzentos homens eípingardeyros
para trazer em fua guarda

,
que o gouernador quando íe

fora lhe deixara mandado que lhe deíTe, porque queria

ir vifitar as fuás terras e ver os males
,
que os Mogores

lhe deixarão feitos, a que reípondeo que tinha rezão no
que pidia , mas que o gouernador fe fora com detnmi-
nação de mandar aquelles homens de Baçaim

, que fuás

muytas ocupações deuião de fer caufa de lhos não ter

mandado
,
que paliado o inuerno , e vindas as náos do

reyno , o gouernador lhe mandaria aquella gente e toda a

mais que quifeííe , e que cos homens que tinha naquella
fortaleza lhe não era poíTiuel feruillo

, porque como an»

dauão muyto canfados dos continuos trabalhos das obra?,

não era rezão mandallos ao campo a paílar os trabalhos
e incommouidades do inuerno: el Rey com tudo , como
era em eftremo acelerado em íeus apetites , não defcan-
íaua , e fe detriminou cos feus em não efperar mais tem-
po ,

e tomar logo a fortaleza
,
porem aquella noite tra-

tou efte negocio com Cogeçafar mouro granadio , cria-

^arte IIL U do
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do fempre na guerra , e mujto pratico e entendido nas

coufas delia, e por natureza íutiliíTimo de engenho, de
que fe confíaua muyto pollo acliar prudente e certo nas

coufas que lhe encomendara. Outra informação diz que
efte Cogeçafar era Italiano renegado , a que ei Rey ixiof-

traua ferlhe aceito por cauía de hum filho
, que tinha mo-

€0 de boas partes . e lhe tinha dado Qurrate com todas

íuas rendas
,
que he huma boa vilia. A eíle pidio elle pa-

recer no modo que teria para acabar aquelle negocio de
tanto íeu goílo com a breuidade que deíejaua , o mouro
Gomo era íagaciíTmio, agardecendolhe primeyro com muy-
tas palauras e corteíias a coníiança que tinha delle, e ale-

uaíltandolhe muyto a grandeza do íeu efpirito em empren-
der huma.couía tamanha, como era tomar aquella forta-

leza, lhe diíTe que nos negócios daquella calidade ninhu-
ma coufa era mais perjudicial que a muyta prelTa , c as

refoluçoes aceleradas
,
porque eílas não dauao lugar aos

eoníeihos vagarofos
, que erão fempre os acertados , que

não íe perfuadiíTe que poderia tomar aquella fortaleza por
força aos Portugueíes com a facilidade que imaginaua ,

porque ella eílaua em eftado de íe lhe poder defender to-

do o inuerno , e na entrada do verão eílaua certo villa

íocorrer o gouernador com todo o poder da índia , em
que a prefa delia ficaria de todo impofiiuel

, que íeu pa-
recer era que elle por então difiimulaíle aquelle íeu pen-
faraento , e que naquelle inuerno fizeíTe muytos fauores,

e mercês , e áeSc muytas liberdades aos Portugueíes , com
que lhes ganhaíle as vontades, e co capitão tomafle tão

eíirtita amizade , indo algumas vezes yifitallo ha forta-

leza com pouca gente , que o obrigaíle ao ir elle ver a
fua caía , e nellas idas poderia íuceder alguma que o ca-

pitão foíTe com boa companhia de fidalgos , afora outros

muytos Portugueíes
,
que andariao então eípalhados pol-

ia cidade mais de paz que de guerra , e íobre huns e ou-

t-ros íe mandaria dar com rauyra gente que eivaria junta ,

o lendo eítes mortos ou preíos , íe poderia fazer algum
bom feyto com a fortaleza : e quando em todo o inuerno

não



delRey Dom Joaó o III. 155

nao ouueíTe ocaliáo para iílo auer eííeiro , tanto que vief-

fe o gouernador fe mereíTe com elle na meíma amizade,

e o foíTe vifirar e comer com elle ha fortaleza , e quan-

do aíintifíe mais trauada lhe ordenaííe hum banquete com
todos os capitaens e fidalgos , onde podia tomar o gouer-

nador com quantos com elle eftiucfíem , e todos os que

fe andaíTem recreando polia cidade, que íem falta auiâo

de fer muytos aquelle dia , e iílo feito fofíe demandara
fortaleza a que moftraíTe os catiuos que leuaria coinfigo,

e fe os de dentro íe lhe uáo quiíeílem entregar, ha fua

viíla os mandaíTe degolar a todos , e cometefle a fortale-

za feguramente
,
que ja entáo fe lhe não poderia defen-

der pois não tinha donde efperarTocorro. E para eíla

guerra mandaíTe fazer fecretamente muytos apercebimen-
tos de gente e armada , com que deípois poderia tomar
todas as fortalezas que os noííos tinhão na índia com fa-

uor dos fenhores das terras em que eílauão
,
que para

iíto iho não áuião de negar: com que alem do grande
proueito alcançaria tamanha honra

,
que por todo o mun-

do folie o feu nome temido e celebrado. Tanta impref-

íao fízerão em el Rey eílas rezoes de Cogeçafar , porque
erão conformes ha fua natural vaidade

,
que lhe agrade-

ceo o confelho , e lhe mandou que elle ordenaíTe tudo o
que lhe pareceíTe neceílario para aquelle negocio , e tudo

correíTe por íua mão
,
que o mouro aceitou de boa von-

tade auendoo por huma grande honra, e fe lhe offerc-

ceo para íer elle o que leuaííe os feus recados ao capitão,

com quem fe meteria em muyta amizade , e lhe daria al-

guns coníelhos falfos em modo d^auiíos de amigo , com
que fe viria a fiar tanto delle

,
que quiçá lhe deícubriria

alguns peníamentos feus , e entre tanto eípiaria por den-
tro da fortaleza e tomaria conhecimento de muytas cou-
las importantes , de que lhe daria informação para faber

milhor a ordem que niílo auia de leuar , de que el Rey
ficou tão contente

,
que lhe deu a cabaya ( que he termo

de grande honra ) e promeíTa de o fazer o mayor fenhor
do feu reyno fe tinha o íuceílo que deíejaua. O Coge-

U 2 ca-
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çafar fe deu tal manha cos noíTos
,
que em breue tempo

veyo a ter eílreyta amizade com todos , com huns fazen-

dolhes groíías m.ercês dedinheyro, e mandandolhes dar

de comer em fua caía , e com outros fazendoíle corretor ,

e nietendolTe em comprar e vender , e mandar náos pa-

ra fora , entendendo bem que com todo género de gente

o intereffe pode tudo , com que veyo a ter tal entrada em
cafa do capitão e do feitor, e de outros hom.ens honra-

dos
, que nellas comia muytas vezes e dormia algumas

,

com que veyo a tomar m.uyta noticia de tudo o que paf-

faua por dentro e por fóra da fortaleza , de que daua aui-

los fecretos a el Rey
,
que eílaua na cidade , e por aju-

dar a diíTimulaçâo de Cogcçafar mandaua muytas vezes

viíltar o capitão com iguarias a feu modo, e algumas me-
tido cm hum andor acompanhado fomente dos feus acei-

tos a pé chegaua ha porta da fortaleza , onde o capitão

por hum fó poíligo que mandaua abrir fahia fora a vel-

lo , e praticar com elie , e de quando em quando não dei-

xaua de entrar dentro com fòs os pagens , e dous ou três

dos outros, que o acompanhauao, e corria toda a fortale-

za , e hia ver a igreja e as cafas do capitão
,
que achaua

muyto bem concertadas, e deitado na fua cama paílaua

algum eípaço em couías de feu goílo , até que fe reco-

lhia com tanta fegurança , como fe a fortaleza fora fua ;

porem os noííos que lhe conheciao bem o humor
,
quanto

mais moftras viao nelle d'amizade tanto piores fofpeitas

tomauão delias , e trazião antre fy por pratica que , íe-

gundo fe enxergaua nelle , não era aquillo para outro fim

fenão para alguma grande traição. O Cogeçafar
,
que em

ninhuma coula fe deícuidaua , fez com el Rey que man-
daíTe hum embaixador ao turco a pidirlhe íocorro para

efta guerra , em que detriminaua Jançar da índia os Por-

tuguefes
,
para a qual eílaua ja confederado com todos

os- Reys delia
,
que o turco lhe concedeo de boa vonta-

de , e para iílo mandou que fe íizeíTem preftes as galés

que cft luão em Suez , o que íe começou a fazer com muy-,

ta diligencia.

CA.
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CAPITULO XXXIIII.

Cogeçajarpor fe aereditar co capitão Manoel àe foufa , lhe

defcobre algumas coufas do Badur de pouca importância,

O Badur manda pidir focorro a todos os Reys e fenhores

da cofia da Índia contra os noíjos , e a repofia que tem

àelles. Vaife huma noite ha nejjd fortaleza tomado do vi-

nho , e o que pajja nella,

O Sagaz Cogeçafar, que o que mais trazia diante dos

olhos era cerrar todos os portos por onde pudeíTe

vir a arrebentar algum raftro dos feus peníamentos , an-

daua tanto de Ibbre auifo co capitão ,
por não perder o

credito e confiança que tinha alcançado com elle
,
que

lhe deícubria em íegredo algumas coufas importantes em
que íabia que ao diante não poderia auer filencio ,

por-

que vindoas o capitão a faber íem lhas elle ter dito , não
tomaíTe má fofpeita delle, e com efta tenção lhe diílc que
eíRey mandaua fazer muytas armas, treçados , cofos ,

zargunchos , arcos , frechas , efpingardas grandes e pe-

quenas, e íe lançaua fama que era porque a gente do rey-

no ficara toda íem armas da guerra dos Mogores , mas
que elle o não podia crer

,
porque a gente de guerra cuí-

tumaua toda a mandar fazer para ^y as armas de que íe

milhor íeruia. Diííelhe mais que em Dio eem outras par-

tes do reyno íe fizerao corenta fuílas e galeotas , a que
elRcy daua por rezão que erão para feu paíTatempo, af-

íy de as ver fazer , como de as ver no rio competir hu-

mas com outras íobre qual remaua mais, e que o que lhe

a elle parecia diílo era, que el Rey tinha tão pouco hío e

aílento
,
que tudo aquillo fazia por ter em que entender,

porque também em outras partes mandara fazer preftes

huma armada, dizendo que a auia de mandar ao Sinde fa-

zer guerra aos portos dos Resbutos , mas tudo ifto erão

cores fingidas, com que o Cogcçafar encubria as verda-

des que guardaua para íy fó , de que o capitão , raftejan-

do alguma couía deíla lua diíllmulajão , daua conta ao

go-
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gouernador
,
pidindolhe muyto que como o tempo deíTe

Jugar, fe foíle aaquella fortaleza
,
porque tinha por fem

duuida auer nclla alguma nouidade. O Badur com tudo,
receofo do locorro que o gouernador podia dar aaquel-

Ja fortaleza , efcreuco a todos os Reys e íenhores da coi-

ta da índia , oíferecendolhe fua amizade, e queixandoíTe

da ingratidão e enganos dos Portuguefes
,
que em vez de

o ajudarem na guerra contra os Mogores , como lhe ti-

nhâo prometido
, por quantas mercês lhes tinha feyto

,

aíTy de muyto dinheyro como de lhes dar fortaleza na mi-
Ihor cidade do íeu reyno que era Dio , lhe matauão e rou-

bâuao os íeus mercadores dentro na meíma cidade , e eí-

tauáo aleuantados contra elle na fortaleza , donde lhe fa-

zião muytas oíFenías
, pollo qual elle eftaua detriminado

em lhes fazer guerra até os acabar de todo
,
para o que

tinha feito todos os apercebimentos que cumpriao de ar-

'inadas por mar e exércitos por terra , e mandado vir muy-
ta cantidade de Rumes , mas que para o fazer mais facil-

mente lhes pidia muyto
, que poilo que cumpria ao bem

das íuas terras , e ha honra do íeu profeta Mafamede , a

quem eíla gente tinha tão oífendido , o quifcííem ajudara
deílruir eftes commus inimigos, com fazer cada hum delles

guerra ha fortaleza dos noflos, que tinha na fua terra, para

que não íómente os Portuguefes que eílauao em cada hu-

ma delias íe não pudeílem ajuntar co gouernador para

ir íocorrer Dio , mas ainda foíTe forçado ao gouernador
locorrellas a todas com a gente que pudeíTe ajuntar por
outras partes , e aíTy lhe feria impoíliuel ir focorrer Dio

,

e a Dio defenderfe íem efte focorro : e deípois de toma-
da eíla fortaleza os meímos Rumes ,

que o ajudaffem a to-

malla , os irião ajudar a elles a tomar cada huma a que
eftaua na fua terra , com que todos íicarião liures de tão

má gente como erao os Portuguefes , a que todos rcfpon-

derão aceitando íua amizade, mas ao negocio da guer-

ra com palauras de mais efperança que certeza , e que to-

dos eftarião preíles com íuas gentes , para íegundo o fu-

ceíío que elle íiueííe naquelia guerra fazer cada hum o
que
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que lhe mais cumpriíTe. Das quais repoílas fatisfeito o
Badurdeu conta delias ao Cogeçafar

,
que bem entendeo

que não erão de tanto goíto como elle moílraua , mas não

ouíou de lho contradizer, antes o ajudou a feílejallas ,

que ifto era o que lhe conuinha , com tudo lhe tornou a

dizer que fem embargo daquelias repelias o que lhe mais

importaua era diHimuiar cos nollos , como ja lhe tinlia di-

to , fazerlhe todos os fauores e mercês que lhe pidiííem ,

e moilrar que tinha delles muyta confiança , o que elle

fez daly por diante tão iobejamente
,
que bem íe pudera

fofpeítar que tiraua naquillo a proueito mais íeu que nof-

fo
,
porque chegou a tanto que huraa noite quali has dez

oras , fe vcyo ha fortaleza com tochas , e fez bater ]]a

porra, de que fendo dado recado ao capitão lhe veyo em
pelToa abrir o poíiigo com a gente do coarto da vigia

( que fempre cuílumaua vigiar com fuás armas )e com coa-

tro tochas aceías , cora que as dei Rey ficarão de fora , e

elle entrou com íòs rres homens e coatro pagens , e ha
mais companhia mandou que não entraííe. E tomando o
capitão polia mão , como vinha tombado do vinho lhe dif-

fe com muyto riío , capitão darae de comer que trago fo-

me , e entrando daly no apofento do capitão , le deitou

em hum esquife , em que andou Jium pouco has voltas

com a fala lao trouoda
,
que era íinal bem claro de qual

eílaua : aly cantaua has vezes , e algumas falaua com fi-

go dizendo na íua lingoaí Frangy choque grandy , mar ,

mar \ que quer dizer, Portuguefes mãos , darlhe , dar-

Wie , matar : os feus quando o ouuirão trabalharão poí?

embaraçar com praticas o capitão , e os que eílauão cgíh
elle

, para que não aduertifl^em no que el Rey dizia e a!c-

uanrarão tanto a voz que o não podeílem ouuir , e eiles

meímos
,
por raayor diíiimulação , motejauao do que el

Rey fazia e dizia , de que dauao a cauía ao deíliiino da
íua bebedice , com tudo alguns dos noíTos que aly eíla-

uão e entenderão o que el Rey dilTe , diíTerão ao capitão
que não fizefle pouco cafo daquelias palauras dei Rey,
porque os bêbados muytas vezes cuítumão dizer o que

tra-
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trazem no penfamenro , e que dcfpois de perdida a boa
ocafiâo vem tarde o arrependimento : porem o capitão

j

que bem entendia onde efles homens tirauao , diíTimulou

com elles , porque vio que então aíly cumpria , e por dií-

fimular também cos mouros que aly eltauao íe moílrou

menencorio , e mandou que todos fe caiaííem porque el

Rey queria dormir , o qual , tanto que começou a arrefe-

cer nelle aquelíe feruor do vinho, que foy ja defpois da

nieya noite, fe recolheo quafi fem íe poder ter em pé:

e ao outro dia defpois que tornou em fy negou a ida que

fizera ha fortaleza ,
que os feus fe não atreuerao a lhe

afirmar , nem dizerlhe o que lá diíTera. O Cogeçafar
,
que

diílo não íoubera parte, foy ha fortaleza auifar o capi-

tão que hum criado íeu vira a noite dantes andar derre-

dor da fortaleza o Rao caladamente com gente armada
,

que não íabia o que bufcaua, e dizia verdade porque o
Rao vendo ir el Rey para a fortaleza tomado do vinho

,

com tão pequena companhia, fe foy andar derredor del-

ia com gente armada , efcutando íe auia dentro alguma

reuolta ou rebuliço , e vendoo fair pacificamente , fe re-

colheo lem íer vifto delle. O capitão dando a Cogeçafar

os agradecimentos pollo auiío , lhe difle o que el Rey
paíTara na fortaleza a noite dantes, de que o mouro emba-

raqado mas com muyta diíTimulação diííe
,
que a caufa

porque o Rao aly viera a efcutar o que paflaua , deuia de

ler por ver íe fazia elRey algum dos defatinos que cuí-

tumaua, quando eílaua naquelle eílado , com que fe deípi-

dio do capitão não fem receyo de ter el Rey dito algu-*

ma couía com que desbarataífe os feus deílenhos.

CA.
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CAPITULO XXXV.

O Acedecão vay e:npeJ]oã CG;itra as terras de Goa. O goucr»

fiador mandd Id dom Gonçalo Coutinho capitão da cidade
,

e o que lhe fucede. Pêro defaria por yuandado do gouerna^

dor com hum ardilJecreto derruba o cajtello de liachol , o

Acedecão faz tregoas co gouernador ^ elle fe faz pref.es

para ir a Dio, manda primeiro recado ao Badur por Ma^
noel de macedo,

VEndo o Acedecão os máos fuceflos
,
que por íeus ca-

piraens tinha cop.rra os noílos nefta cniprefa, que to-

mara de desfazer o caftcllo de Ilachol , detriminou entrar

nella em peííoa com todo Teu poder
,
para tomar íatisfa-

ção da magoa e afronta que até então tinha recebido delia,

e fazendo hum grande apercebimento de guerra de muita

gente de pé e de cauallo bem concertada , e de todas as

coufas necefíarias, entrou polias terras de falfete, e aílentou

feu campo meya legoa do caftello , com tenção de lhe pôr

hum taõ eílreito cerco que por ninhuma parte ouueííe en-

trada para elle , e tomalio por efta via com quantos efta-

pao dentro
,
para o que fez íobre o paíTo do rio d'ambas

as partes largas tranqueyras de palmeyras entulhadas com
faxina

, pedra , e vala , com que ficarão taô fortes que
ninhuma força humana parecia que as podia desbaratar, e

defta mefma forte fez em hum morro
,
que íicaua íobre o

ri"o , hum baluarte em que poz muyta artilharia. Andauio
então em guarda defte rio Gonçalo vaz coutinho , Anrique
de melo coutinho , e Joríe de melo foarez em huma albe-

toça e duas galeotas, que neíla conjunção erão idos a Goa-
cim tomar mantimentos , e tornandofíe a recolher acha-

rão o eíleyro atreueflado com tanta cantidade de palmey-
ras , que para o deíembaraçar auia mifter rnuyta força de
gente , afíy por a obra fer aíTaz trabalhoíli , como porque
Jha defendiáo das eílancias com muytas frechas e eípin-

gardas , e virotoens de fogo, e do baluarte com muyta ar-

tilharia , de que os capitaens aui Pando loffo o gouernador,
Farte IIL X '

lhe
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lhe mandou fres catures com pouca gente , pnreccndolhe

que o negocio era decalidade, que aquillo lhe baftaua ,

com que o meímo Anrique de melo le foy a elle, e dando-
Ihe conra do que pafiaua , mandou Gonçalo coutinho (nc-

uamenre entrado ua capitania de Goa por ter acabado leu

tempo dom João pereyra ) cora oito centos Portuguefes

em muytas fuílas bem armadas , cm que forão por capi-

taens Lionel de lima , Franciíco de Vafconcellos , Triftão

homem, Ruy dias da filueyra , Diogo botelho , e outros

fidalgos , com ordem que Lionel de lima , e Gonçalo vaz
Coutinho, na albetoça foííera tirando iias eftancias

,
para

defenderem os Canarins
, que auilo de defenbaracar o rio

das palmeiras que nelie efbauíio lançadas , e Pvuy dias da
filueyra , e Triftao homem com duzentos homens , e Jorfe

de melo foares , e Diogo botelho com outros duzentos
defembarcafsem em terra , e cada companhia deílas por
fua parte fofse dar nas coílas do baluarte , e dom Gonça-
lo Coutinho com a mais gente defembarcafse da banda do
caílelio j e ao defembarcar mandaíse tocar as trombetas ,

para que os outros capitaens a eíle final foísem cometer o
baluarte. Partidos todos com eíla ordem antes que ame-;

nhã rompefse , e começando os Canarins a fazer fua obra,'

Gs mouros em auendo fintimento delles acudirão logo has

eílencias , donde foltarão muitos tiros para aquella parte

onde ouuirão trabalhar
,
porque ainda o não deuiíauão

bem , mas a pefar defta dura reiiftencia o rio foy defemba-
raçado , e dom Gonçalo pafsou auante na dianteira para

defembarcar no roílo do baluarte, a que não podendo
chegar por dar a faa fufta em feco , que era grande e leua-

ua muita gente
,
pollo qual fe paísou a hum catur , e a

lua gente a outros , onde a prefsa foy tamanha
,

pollos

muitos pilouros que vinhão do baluarte , que fem lem-

brança de mandar tocar as trombetas , nem fomente de
mandar leuar a bandeyra , foy dom Gonçalo caminhando
para elle , onde os primeyros que chegarão em huma al-

madia , forão Eitor borralho , que então era adail de Goa

,

Baftiáo tcixeira , e João pinheiro homem pardo , e defem-
bar-
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tareando logo em terra cometerão a fiibir no baluarte , e

apoz elles outros muitos, e ja a eíle tempo auia dos noísos

alguns mortos e muytos feridos dos tiros dos mouros,

com tudo dos nofsos n2o deixarão de fubir no baluarte, de

que hum foy dom Gonçalo, a que acudirão tantos dos ini-

migos ,
pelejando com muyto animo e inílancia , que dei*

tarao alguns dos noísos fora do muro , onde dom Gon-

çalo foy ferido no braço esquerdo de hum pilouro de ef-

pingardáo ,
que lho fez em pedaços , com que mais nao

pode pelejar , e apoz ifto acudirão fobre elie tantas pedras

que atordoado cahio do baluarte abaixo , e trás elle fe dei-

tarão também todos os noíTos, que eftauao encima, obriga-

dos das pedras , frechas , e panollas de j-oluora que cho-

mio íobre elles , a que os mouros dauao muitas gritas e

apupadas. Os capitaens que eílauao efperando pollo final

das trombetas para darem nas coitas do baluarte ,
vendo

que tardaua , e ouuindo o grande ruido e rcuolta da pele-

ja forão cometer o que lhes fora mandado por de trás de

huns arrozaes , onde faindo a recebellos huma grande can-

lidade de inimigos , trauarão antre fy huma cruel briga ,

que cuílou muyto fangue aos da noíTa dianteyra ,
que pe-

lejando valeroíamente íufcentauão o pafso de toda aquella

gente ,
porem os que hiao detrás voltarão logo as coifas

fugindo para as embarcações, fobre que acudindo os mou-

ros das eífancias os aperrarão de maneyra ,
queerabarcan-

doíTe cheyos de defatino íe alagarão algumas almadias, e

çoçobrarão dous caturcs , em que morrerão majs de trinta

"Ponuguefes , afora outros feridos ,
que andauao fugindo

pollos arrozaes , onde todos forão catiuos. Recolhidos em

£m os noíTos nas embarcações , íe forao^ a Goacim onde

íe acharão mortos oitenta Portuguefes, afora alguns dos fe-

ridos que delpois morrerão , e dos Canarins forão morros

cento e cincoênta. O Acedecao ,
que eftaua da!y meya le-

goa , recolheo os catiuos, que erão trinta e coatro, a

que fez muito bom tratamento , e mandou curar os feri-

dos com muyto cuidado , e defpois de sãos os mandou ao

gousrnador cora hum embaixador íeu, por quem lhe man-

X 2 dou
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dou dízer" que lhe mandaua aquelles catiuos
j
porque en-

tendeíTe que daquella guerra não pretendia mal para os

Portugueíes
,
que lhe pidia muyro quequiíeííe cofiar del-

ia , mandando desfazer o caílello , e quando nâo quiícíTe

lhe deíTe diíío a camará da cidade eftromcntos para man-
dara el Rey

;
porem o gcuernador, que cm cftremo eílaua

íentido daquelle defaflre, defpidio logo o embaixador íem
outra repofta fenao que elle a mandaria ao Acedecao , de
que toda a gente aíTy nobre como doutra calidade ficou

tão mal íatisfeita , que pubricamente praguejáua diíío , e

íilguns ouue que chegarão ao dizer ao gcuernador , a que
elle não refpondia a propoíito , mas vendo em fim que
tinha por dauante o negocio de Dio e a guerra de Co-
chim , couías muyto mais importantes que cila guerra da

terra firme
, que íe fazia tanto contra vontade de toda a

gente , íem dar conta a ninguém do feu pen (amento , fa-

Jou em íegredo com Pêro de faria , e dando! he huma in-

ftrução fecreta do que auia de fazer , o mandou acompa-
nhado de Gonçalo vaz Coutinho, João jufarte tição, e Ruy
dias pereyra , todos em barcaças grandes a modo de le-

uadouras , e coatro fuílas com gente , a que diíle que tra-

balhaíTem por desfazer o baluarte dos mouros. Pêro de

faria chegando ha viíla delle , e vendo que eílaua de ma-
neyra que ninhuma coufa podia ja paíFar para o caílello ,

com que os noílos eílauao muyto apertados , metido em
huma almadia com huma bandeirinha branca , íe foy ao

baluarte , donde com feguro do Acedecao íe foi a elle
,

que o reccbeo com muyta honra , e lhe diíTe que o gouer-

nador o mandara com armada guardar aquelle rio , porem
que elle queria buícar maneira com que fe acabalTcm tan-

tos trabalhos , e também a camará de Goa eílaua co mef-

mo peníamento
,
por lhe parecer mais feruiço dei Rey ,

portanto que mandaífe ao gouernaddr. iium embaixador

cos apontamentos das condiçoens com que queria que íe

fizefie a paz, e em quanto fe trataua deíles concertos man-

daíle que eftiueílem em trcgoas : de que fendo contente o

Acedecao mandou pregoar â tregoa , e que de huns para

05
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os outros ouuefTe liurc c franca comunicação , e logo dvC-

pidio o embaixador ao gouernador , a que mandou ,dizer

que o caílello íe dcsfizeíTe , e as partes ficaíí-e cada hum.a

com íua perda , e fe Jhe Jargafsem as tanadarias , e com
jílo ficarião com a m.eíma paz e amizade que antes íinlíao.

Logo como eíle embaixador foi partido , e todos ficarão

quietos , as noíías embarcações fe chegarão ao caílello , e

aqueiJa meíma noite foi recolhida toda a artilharia , e tu-

do o mais que eílaua nelle , e em quanto fe ifio fazia , os

bombardeyros íizerao minas de poluora debaixo das pare-

des, o que fe fez com tanta preíTa e íilencio
,
que antes

que foíse menhã ja todos os nauios erao pafsados do ba-

luarte , e fendo menha clara íe veyo Pêro de faria derra-

deyro de todos , deixando poílo fogo nas minas
,
que che-

gando a ellas a oras do meyo dia arrebentarão com tama-
nho eílrondo e terremoto, que caufou grandiflimo efpan-

to , de que íendo auilado o Acedecao , íicou grandemente
tomado do engano que lhe fizera Pêro de faria , com que
perdeo a honra de ganhar o caílello por força , e o pro-

ueyto de tomar a artilharia que eílaua nelle , e catiuar os

Portugueíes com que pudera fazer as pazes da mancyra
que quifera , de que íe mandou queixar muyto a Pêro de
faria auendofse por afrontado delle , a que refpondeo que
antes lhe deuia agardecer o trabalho que Jhe eícufara.

Tanto que o gouernador teue recado', que o Cfiflelo eílaua

no chão, deípidio logo o embaixador com rcpoíla ao Ace-
decao , que ja Jhe tinha feito a vontade em mandar derru-
bar o caílello, que nas tanadarias não falafse

,
porque as

Jião auia de Jsrgar até íe entregar dos gaílos que íizera np
caílello , e nas guerras que por cauía delle lhe íinha fei-

tas : fobre que ouue inda algumas replicas de parte a par-
te

,
que em fim íe vierão a concruir em mandar dizer o

Acedecao
,
que por fer muito velho fe hia defcanfar a Bil-

gao
, que por entre tanto correíJem antreelles as tregoas

que tinhão feitas , com que o gouernador folgou muyto
polia grande falra, que ja auia em Goa de todas as coulas,
de que logo ficou largamente reílaurada. E a rezão porque

o
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o Acedecão apertou taõ pouco co gouernador polias tana-

darias foy
,
porque como fe arreceaua muito do Idalcao

feu fenhor , e tinha auifos da corte por feus amigos, que

elle bufcaua modos de o auer ha mão para lhe cortar a ca-

beça 5 naó íe quis deíamarrar de todo da amizade do go-

uernador , antes o quis em alguma maneira ter obrigado

por cila via para fe valer delie fendolhe necefsario. O go-

uernador vendoíse deraprcfsado da guerra de Goa , e com
auiíos que o Qamorim era tornado a Calecut , e Martim
Afonfo^de foula andaua na cofta , e as ndos começauão ja a

tomar a carga, ordenou iríe a Dio, porque tinha íegundo

recado do capitão que lhe aprefsaua muyto a ida
,
por

quanto el Rey tinha feitas muitas armadas nos portos da

eníeada , e em Dio eíhua feita outra de trinta fuílas e ga-

leotas , de que ja mandara três fora , dizendo que hião

com recados que lhe importauão , e as outras fazia pre-

ftes com muita gente e artilharia , lançando fama que

as mandaua a/Mangalor ajuntarfe com outras que lá efta-

uão para ireíQ fazer guerra ao Sindc , para o que tam-

bém lhe mandíira pidir os nofsos nauios que eílauão no

rio
,
que lhos fhandaíTe concertados e aparelhados , de que

le efcuíara ( fabendo que era fingimento) com dizer ,que

elle lhe mandara quando íe fora , que naõ deixafíe fair do

rio coufa ninhuma até a íua vinda
,
que feria tanto que

chegaííem as nãos do reyno, de que el Rey tomado da

cólera íoltara inuytas palauras
,
que dauao bem a entender

a má vontade que tinha aos nodos , eque fe afirmaua

muyto que os Rumes paísarião aquelle anno ha índia,

com as quais informaçoens , c outras de coufas impor-

tantes , o gouernador detriminou partirfe logo , mas pa-

receolhe bem mandar diante Manoel de macedo cm hu-

ma galé , acompanhado de muitos homens do reyno ,
com

cartas para el Rey, em que lhe dizia que as nãos erão che-

gadas , e naõ fe detinha mais que em quanto as defpacha-

ua com muyta preísa para irem tomar carga a Cochim , e

vir entre tanto Martim Afonfo que tinha ja acabada ã

guerra contra o C]amorim
,
para o leuar configoa íeruillo

com
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<?om mil homens dos que vierao do Reyno ,
e outros mil

dos que andauão na índia , de que el Rey ficou em eft re-

mo contente parecendolhe que auendo a mao Martim

Afonfo com tanta gente tinha o feu negocio concruido

como defejaua,

CAPITULO XXXVI.

O Çamorim comete outra ves pajfar ha ilha de Repelim pol-

ias terras do Mangate caimal , e o que os mjfosJohre ijlo

paJJaÕ CO mefrão Mangate, a gente do Çamonm tem alguns

recontros Ienes com a dei Rey de Cochím , até que aly che-

gão as nãos de carga que hao de ir para o reyno. DaJJe

conta do modo de pelejar dos ^ayres,

O Çamorim que fe tornara a Calecut com muyto def-

goíto e afronta de cometer a paílagem ha ilha de Re-

pelim , e íerlhe forçado retirarfe , bulcou maneyra com
que de mercadores feus amigos ouue muyto dinheiro em-

preitado, que no tiíouro do reyno não podia tocar por ley

antiga para coufas de fua honra particular , fenao fomen-

te para a geral defenfao delle. Com eíle dinheyro erapre-

llado ajuntou hum campo de oitenta mil homens , em quQ

entrauão dous mil cípingardeyros , mouros e judeus ,
de

que auia muytos em Calecut com que tornou íobre Co-

chim , com penfamento de paííar acima de Cranganor

por humas terras de hum grande fenhor cham.ado Manga-

te caimal ,
que era íeu vaílallo , e tao poderoío em terras

e gente como o meímo Rey de Cochim , de que fen-

do el Rey de Cochim certificado , temendo que fe o Ça-

morim fe confederaíTe co Mangate caimal ficaua e!le em
muyto rifco de perder o reyno, deu logo conta diíTo a An-

tónio de brito capitão da cidade, e ao veador da fazenda,

que mandando recado a Martim Afonfo de fouía acudio

logo com muita preíía , e junto el Rey com elles lhe poz

diante a grande importância daqúeile negocio^ pollos

grandes inconuenientes que íe íeguiriao , fe o Çamorim
pai-
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jiaíTafre
, porque fe com iíTo clle perdeíTe o reyno ou ihe li-

caíTe deílruido
,
qualquer deílas coufas auia também de íer

de muyto perjuizo aos Portuguefes e ao eílado da índia,
por iíTo viílem o que fe deuia fazer

, porque não faria ou-
tra couHi : elles pcndoo em confelho com todos os que na*
quillo podião ter voto , aíTentarao que ao Mangate cai-

iTial Te náo falaíTe em couía alguma por nao moílrarem
deíconfiança delle , e com tudo eíliueíTe tudo preftes até fe

ver como aquellas coufas corriáo , e iíTo lhes iníinaria o
que auiáo de fazer: mas que, para íe dar fim a eílas conten-
das que o Çamorim trazia fobre íe ir coroar ao padrão de
Repelim , feria bom irem logo deftruir aqueíla ilha , e tra-

zerem o padrão a Cochim, ou lançallo ao mar feito em pe-

daços, com que parece que oCJamorim ceíTaria do feu ape-

tite, a que el Rey refpondeo que efse feria o derradeiro re-

médio quando não ouueíse outro ,-e de grande honra para
elle, mas que em quanto íe elles ocupafsem niílo poderia o
C^amorim entrar liuremente e tomar o reyno , e que a ilha

de Repelim não auia de íer tão fácil de deftruir como lhes

parecia
, porque o Rey delia tinha por vizinho hum feu

irmão fenhor de muita gente , e que juntos ambos lhes

auião de dar muyto que fazer , e com iilo lhe ficaria o fo-

go laurando por duas partes , mas que o bom feria eftar

tudo preftes e em quietação até le ver o termo que toma-
ua o Mangate caimal. O que parecendo bem a todos íe

deixarão eílar quietos até que alguma gente do Çamorim
chegou ha ferra , e começou a tolher trazeríe a pimenta a

Cochim j e outra chegou ao paíso de Cranganor , onde lo-

go acudio António de brito a defendello , e auendo nouas

que has terras do Mangate caimal chegaua ja também gen-

te , foy logo ter com elle Martim Afonfo com alguns ca-

pitaens em forma de vifitaçao , e offereceríe para ficar com
elle por feu lafcarlm , inda que íabia que o Çamorim não

featreueria a cometer paisagem,por fuás terras contra fua

vontade , íabendo quão grande fenhor elle era. Mangate
caimal o recebeo com mnytas honras , e agardeccndolhe

os oíferecimentos com outros de íua parte , e oufano cos

Jou-
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loimores que lhe dera , lhe diíse que bem fabia o Çamo-
rim , que qunntos dos feus lhe entraísem por íuas terras

auião de rornar íem peis nem mãos , o que Marlim Afon-
fo lhe engrandecco com muytas pnlauras : e tornando a

Cociiim alegrou muito a el Rey com a repoíla que leua-

«a , e por coníelho de todos o veador da fazenda o fo/

vifitar com hum preíente de huma peça de citim crame-
lim , dez paos de fandalos , íeis paens de cânfora, duas

dúzias de barretes vermelhos , e outras duas de bainhas

de facas , e lhe difse que o capitão da fortaleza e o capi-

tão mor do mar
,
que então aly eílaua , fabendo que o Ça-

morim intentaua pafsar por fuás terras contra fua vontade,

íe lhe mandauão offereccr para o irem feruir com muyíos
Portuguefes que tinhão comfigo , cm quanto o gouernador
naÓ vinha que na6 podia tardar muyto , e que ellc tam-
bém da fua parte o íbruiria com muyro dinheyro e fazen-

da dei Rey de Portugal
, que tinha em íeu poder. O Man*

gate caimal
,
que o recebeo com muyta honra , deípois de

lhe darás deuidas graças afsy pollo prefente de que mo-
ílrou muyto gollo , como pollos offerecimentos, lhe difse ,

que naô feria o CJamorim tao atreuido que cometefse paf-

far por fuás terras fem fua licença , e íe o quifefse fazer

elle lho defenderia em quanto tiuefse vida
,
que eílimaua

menos que a menos couía de íua honra , e íe elle morreíTe

na demanda , enrao vieíTe o gouernador vingar a fua mor-
te , mas em quanto foíTe viuo efcufaíTem os Poriugueíes

tomar aquelle trabalho por elle , com que o veador da fa-

zenda tornado a Cochim foy recebido dei Rey e de to-

dos com muyto contentamento. A dianteira do campo do
Çamorim fe foi alojar na borda de hum mato, em que auia

poucas pahr.eiras j onde logo forao ter o capitão António
de brito com trezentos Portuguefes eípingardeiros , e o
princepe de Cochim com doze mil naires , com que ouuc
antre elles alguns recontros leues , e de'pouco momento ,

e o Rey da pimenta eílaua junto co de Cochim com muy-
ta gente para paílarem ambos quando cumpriíTe. O Ca-
niorim vindoííe ajuntar com a íua dianteira nao quis co-
Faríe III. Y meter
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meter logo a paíT^gem
,
porque efperou que fe Iheajun-

tafle roda a fua gente
,
que cada dia lhe vinha chegando

pouco a pouco, e íempre auia algumas eícaramuças de pou-
co effeito, porque todos íeus cometimentos erao cos nai-

res
,
que náo cuílumao a aturar muyto no campo. E por-

que aquy me vem a propoíiro nao quis paííar fem dar con-
ta do modo de pelejar deíla gente. Eftes homens nao víao

ardis de guerra, nem emboícadas
,
pelejaó muyto pouco

eípaço do dia
,
porque tanto que anoitece ceflaó logo da

peleja , dormem toda a noite muyto feguros e defcanfa-

dos j inda que eílejaÓ ha viíla dos inimigos , e ao outro

dia delpois de fer ja bem claro fe leuantao muito deua-
gar , lauãoíe em tanques d'agoa que ja tem para iíTo , co-

mem feu arroz guiíado por elles mefmos , e logo feu be-

tele , e apoz ifío fe vão ao campo com íuas armas
,
que

ÍãÔ adargas, lanças, eípadas, arcos, e frechas, alguns delles

vão armados de landeis de panos de feda
,
principalmente

de velados de meça acolchoados com algodão, de maneyra
que ficão muyto fortes , de que também fazem celadas ,

morrioens , braçaes , e manoplas para o braqo direito

iómente, porque aos que antre elles íaõ efquerdos na6
confeniem vHir de outras armas íenão de arcos e frechas

,

em que tanto lhes monta ferem esquerdos como direyros»

A raaycr parre delles não traz mais
,
que feus panos enca-

chndos brancos , vermelhos , e amarellos tefos como bo-
caxim , que leuão derrador de íy ,^ de que leuaó também
as cabeças cuberras , muytos delles cuftumaô manilhas de
ouro vans

,
por dentro cheyas de lacre , metidas no braço

da adarga do cotouello para cima , e os que íao mais ri-

cos trazem no peícoço arelhanas de ouro , e arrecadas nas

orelhas. Poftos no campo para pelejar , os das adargas íe

fazem todos numa ala, poílos em cocaras cubertos com
as adargas

,
que nao aparece nada delles : detrás delles íe

pòcm em outra ala os das lanças , e arcos com alguns de
efpingardas , e outros que trazem huns páos darremeíío

curtos e algum tanto encuruados
,
que fao de hum pão

forte e pefado, que íe daô em huina canella da perna fazem
vir
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vir o homem ao chão , e has vezes vao com tanta força

que lhe quebraõ a canella , e todos eíles cílaô tarr.bcm em
cocaras , emparados das adargas , e aíTy chegridos todos

vão de mandar huns aos outros , ora chegandoííe , era afa-

ílandoíTe , mas dclparando fempre muitos tiros e Rizcndo

mujtos arremefios, e algumas vezes lhe acontece paíTarem

todo o dia até quaíi íolpoílio neílcs cometimentos , íem
fazerem mais obra , e então mandando o Pvey de qualquer

das partes tocar o íeu tambor, como final de recolher (que

nunca fe toca íenao eílando quedos) íe afaílao logo de hu-

ma parte e d'outra , e fem tratarem mais das armas íe en-

direytão e ficaó praticando e conuerfando huns cos outros

como íe forão muyto amigos , e ao outro dia os que do
campo ganharão alguma coufa madrugao com muyta pref-

fa a tomar o lugar, que o dia dantes tinhão ganhado, antes

que os inimigos lho venhao tomar. E has vezes também
fucede ncíles feus recontos chegaremíe tanto huns aos ou-

tros , que em breue eípaço iica o campo cuberto de mor-
tos e eílropiados , de que os vencedores para íua honra le-

uão as armas em fmú da vitoria
,
que prefentadas ao Rey

manda aos feus efcriuaens que façao huma lifta de quantas

ganhou aquelle dia , dos inimigos mortos não tomão nin-

hum defpojo por mais ouro nem riqueza que tenhao, por-

que tem por grande afronta do vencedor tomar ao ven-
cido mais que as armas. Neíles modos de pelejas eíliue-

rão os do Çamorim , e os dei Rey de Cochim tantos dias>

até que ao Qamorim veyo tanta gente que íe atreueo a co-

meter a paílagem , e apertar mais com a guerra , ao que
acudindo lá Martim Afonfo cos noííos efpingardeyros, os
tratarão tão mal

,
que vierao a não íe atreuerem a fair ao

campo , e outras vezes eftauão dez e doze dias fem virem
a pelejar

,
porque crão os em que os íeus agouros lhe pro-

hibião as pelejas. E eftando neíle eílado chegarão a Co-
chim as nãos da carga que hiao de Goa , com que no cam-
po dos noííos ouue grande aluoroço.

Y 2 CA-
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CAPITULO XXXVII.

Martim Afonfo vay. fobre a ilha de Repelim , e o que
ahyfaz»

ENfadcido Martim Afonío de gaflar aly tanto tempo
de balde , e deíejoío de dar fim aaquella emprefa , íe

ajuntou em concelho co capitão António de brito , co
ve.idor da fazenda, com Diogo pcreyra , e com outros
homens anrigos naquelia cidade , e tratando antre íy do
modo que íe teria para íe acabarem aquellas contendas
antre aquelles dous Reys , foy aíTentado que pois a caufa

delias era fomente quereríe o Qamorim ir coroar no pa-

drão de Repelim , o milhor meyo de todos feria deftruirfe

a ilha
, tomarfe o padrão , e trazerfe a el Rey de Cochim ,

c elle da fua mão fizeíTe da ilha o que quizeíTe
,
porque

com iíTo. parece que ceifaria o C^amorim daquella conten-
da, pois fe lhe tiraua a caufa delia. De que Martim
Afonfo dando conta aos Reys e ao Mangate , e parecen-
do bem a todos, o Mangate mandou logo dizer ao Ça-
morim que não curaíle de perder tempo no que pretendia,

que bufcalFe outro caminho que polias fuás terras não auia

de paííar fcnao por cima das palmeyras , áo que tomado
muyto o Çamorim lhe reípondeo

,
que aíTy auia de íer que

por cima das palmeyras auia de paíTar
, porque as auia de

mandar cortar todas para paíTar por cima delias : e fingin-

doíle doente fe retirou atras cinco legoa?. Os noífos ven-
do a terra deípejada , e que não auia aly que fazer , Ce def-

pidirão tmios do Mangate , e fe tornarão a Cochim , e

Martim Afonío fe começou logo a fazer preues para ir a

Repelim , onde íabia que o Rey da ilha tinha quinze mil
naires para a defender ; pollo qual foi ordenado que fofle

com ellc o princepede Cochim cos feus doze mil nayres,

e o da pimenta com cinco mil. Alartim Afonfo fez dos
Portuguefes dous efquadroens , de que deu hum a Antó-
nio de brito com trezentos homens, e o outro com qui-

nhentos tomou para ly , todos gente limpa , em que auia

m^ytcs
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mnyt05 eíping:irdeyros , e porque de Cocliim a eda ilha

de Repelim (que fao três Icgoas ) íe vay por hum rio sna-

iiés de Cranganor , fe ajunrnráo inuyras almadias , tones ,

fuftas e catuies , cm que fe embarcou r. gente dcs prince-

pes
,
que do rio a Repelim auiao de paílar por hum. eíley-

ro,que os mouros tinhao atraueíTado com aruores cortadas,

ao longo delle tinhao feira huma tranqueyra de palmeyras

bem forte , em que puíerao mil nayres com íeis pecas de

artilharia. Martim Afonfo , e António de brito com roJa a

gente paliarão ha terra do Anche calmai ,
que lifc defronte

do pelo da pimenta , ieuando com-figo dous camellcs en-

carretados, tirados por dous Alifantes , com poluora
,

pilouros, c bombardeyros para elles , e aly fe alojarão

aquella noite , e ao outro dia em amanhecendo, com quan-

to tiuerão nouas que os princepes não erad inda paíTados,

fc abalarão com toda a gente, cada hum por feu caminho,

e com íeu Alifante comfigo , mas tão perto huns dos ou-

tros quefempre íe hiao ouuindo em quanto marcharão,
que foy com muyto vagar por dar lugar ha gente dos prin-

cepes que chegaiTe , mas elles caminharão com tanto mais

vagar, que primeyro os noííos chegarão ha tranqueyra

onde forão recebidos dos inimigos com infinito numero
de frechas , e algumas eípingardas , a que elles refponde-

rão também com muytas eípingardas , e apoz iíTo com
hum impetuofo cometimento de muytas lançadas, em que
Manoel de fouía de íepulueda , Ruy dias pereyra , Manoel
dalbuquerque, António mendez de vafconcellos , Anrique
de macedo , e outros mancebos

,
que hião na dianteyra ,

apertarão de maneyra cos nayres
,
que os fizerao fugir

para onde el Rey eílaua
,
que era daly meya legoa : a efta

ora chegarão as embarcações que trazião aos noíTos a ba-

gage , e o mantimento , e por fer ja tarde fe deixou Mar-
tim Afonfo ficar aly aquella noite , onde em todo eíle

tempo não chegou ha noíTa gente ninhuma da dos prince-

pes. Jorle Cabral que eílaua com as nãos da carga , àeÍQ^

joio de participar da honra deíle feito , fe meteo com toda

a gente delias nos bateis , com dous camellos, e alguns

berços
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berços e falcões , e has marés fgy polios rios com detri-

minaçlo de cometer a tranqueyra antes que amanheceíTe
,

nao labendo que os noííos eítauao ja nelia , e chegando
ante menham ha viíta da tranqiieyra , mandou tocar trom-
betas , e charamellas , e dar muytas gritas, a que reípon-
dendo os noíTos que eílauao nella da meíma maneyra , íe

conuerteo o furor do alTalto que fe pretendia em geral

contentamento de todos : com tudo lílo o Rey da ilha

eílaua muyto confiado zombando de poderem os noíTos

chegar hás cafas onde elle eftaua , afsy por ter comíigo
toda a íua gente , a que tinha dado o beteie

,
que era íinal

de morrerem todos diante delle , como por ler iium tan-

que dagoa muyto alto e comprido , que corria de longo
das cafas , diftafite delias hum tiro de béíla

,
que lhe fer-

uia como de c-^^\ , e lhe fazia as cafas bem defeníaueis ,

porque os nofsos nao podião chegar a ellas íenão dando
volta a todo o tanque , e por antre elle e ellas ir de man-
dar as portas que eílauao defronte do meyo do tanque ;

Martim Afonío tanto que foy menham , mandou marchar
a gente tocando as trombetas , e Jorfe cabral nos feus ba-

teis fe foy por hum efteyro do rio que chegaua perto das

caías dei Rey , tirando cos camellos e falcões , de que os

pilouros liiáo quebrando as aruores com medonho e ef-

pantoío eílrondo. Martim Afonfo chegando ao tanque
vio da outra parte delle a gente dei Rey , em que os nof-

fo^ defpararão muytas eípingardas , e elles nos noííos

muytas frechas , mas nem iíTo bailou para os nofsos dei-

xarem de correr ao redor do tanque com muytas gritas e

cípingardadas. Eíle Rey de Repelim tinha em outra ilha

ahy perto hum irmão e huma irmam
, que erâo muyto ami-

gos dei Rey de Cochim , e períuadiáo feu irmão que fizes-

íe todos os partidos e concertos para não ver Porruguefes

armados em fua cafa , o que elle nunca quis fazer , nem
quando vio os feus nayres que forão fugindo feridos da
tranqueyra , nem quando ouuio o eílrondo que os pilou-

ros da artilharia fazião nos palmares , e o tom das eípin-

gardas e as gritas do mar c da terra
,
porem vendo feu ir-

mão
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tnao (qiie cítana então com elle ) aparecer de longe os

noíTos guiões, reluzir os fais, e as armas dos noíTos ,
aper-

tou com elle rijamente que fe puícíle em cobro , a que aju-

dando também os rogos de íua mãy e fua irmam, que pro-

ftradas pollo chão lhe pidiáo o meímo , íe íahio com toda

a íuâ gente , e metendoíTe em huma almadia íe paflou ha

•ilha de íeu irmão , o que foi ja com tanta preíla que os

feus não tiuerão acordo para mais
,
que para fugir cada

hum por onde miihor podia , e aísy ficou aly o fombreyro
d'el Rey que he a íua bandeyra real : os noíTos íe cfpalha-

rão polias caías a laquear
,
que erao repartidas em apo-

íentos differentes , cercados e cerrados com altos vallos
,

todos de cafas lobradadas , feytas de madeyra , lauradas

como antrc nós de macenaria , em que fe fez tamanha de-

ítruição que até as ortas ficarão queyroadas , nas quais fe

não achou couía de preço
,
porque osMalausres não co-

ílumão ter em fuás caías alfayas ricas , fomente em alguns

tanques fe acharão debaixo d'agoa muytas couías de co-

bre do feruiço de cafa e principalmente da cuzinha. A eíla

reuolta do íaco acudio a gente do princepe com muyta
pre0a , vendo os fumos das caías que ardião , que fem per-

doarem a couía alguma até as amores arrancauão para as

leuarem , e neíla ilha fe queimarão coatrocenras cafas no-
bres , com que ficou tão deftruida

, que ainda que o Rey
le fez defpois amigo co de Cochim , nunca mais tornou a

fazer nella fua liabítação, pollo auer por menos cabo de
iua pcíToa. No circuito das cafas dei Rey eílaua huma cafa

dos feus pagodes , dentro da qual eítaiia a pedra da coroa-
ção dos Camofins

,
que era de mármore branco , roliça-,

de groíTura de hum homem , e de altura de huma braça , e

eftaua em pé pofta fobre huma lagea , e viaoííe nella en-

talhadas humas letras na lingoa malauar
,
que diziao o

tempo em que aly fora poíla
,
que fegundo fua conra, paí-

faua de dous mil e oito centos annos , c eílauão nella ef-

criíos os nomes dos CJamorins que nella fe coroarão. Efte
padrão mandou Martim Afonío embarcar em hum batel

CO íombreyro do Rey de Repelim , e chegando a Cochim>
onde
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onde o fairáo a receber ambos os Reys com iruyto con-
tentamento, elle alsy como vinha de caminho com a gen-
te toda armada apreíentoii ao de Cochim ambas as peças ,

que elle ouue por huma grande honra lua , e o padrão
mandou meter na caía do íeu pagode , e o fombreyro tra-

zia diante do íeu
, por abatimento do Rey de Repelim , e

eíta foy a principal cauía por onde efte Rey fe veyo a fa-

zer íeu amigo. Acabado iílo íe deu logo grande expedien-
. te ha carga das nãos, porque o Çamoriín labendo adeílrui-

ção de Repelim , fe tornou a Calecut , e deixou os noflos

deíembaraçados , o que tudo paíTou em Dezembro deftc

anno de 1S^6.

CAPITULO XXXVIIL

O Çamorim [e torna do caminho
,
que letia fará Calecut , a

fazer guerra a el Rey de Cranganor , e a rezão porque.

Martim Afonfo lhe Jae ao encontro , tem com elle huma
braua peleja , e o fuceffo delia

, faejfe a andar na cojla

com ajua armada
,
peleja comparaos de Cunhale marcaVy

e o que lhe fucede.

Ficando as couías de Cochim em quietação com a au-

fencia do Çamorim , foy aíTentado por parecer de
Martim Afonío , do veador da fazenda , e de todos os ca-

pitães
,
que íe fizeííe hum caílello na ponta de Cranganor,

para guarda do paço do váo e defender a paíTagem da pi-

menta a Calecut , o qual fó podia bera fazer ambas elías

coufas , de que fe deu o cargo a Diogo pereyra e a capi-

tania do caílello
,

para eílar nelle com artilharia , e vinte

homens
,
que era baílante companhia, o que logo fe come-

çou a pôr por obra com a gente da terra, por confentimen-

to do Rey de Cranganor. Sendo auifado diilo o Gamo-
rim ames de chegar a Calecut fez volta do caminho , com
tenção de deílruir o Rey de Cranganor , auendoo por ale-

uantado , pois confentia fizerfe fortaleza em íua terra , e

fe tornou a alfentar na frontaria do Mangate , de que lo-.
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go foy recado a Martim Afonío que andaua na cofta
,
que

acudio com muyta preíía , e deixando a armada no rio le

embarcou em tones e almadias cos capitacns e fidalgos e

pouca mais companhia , deixando recado a António de

brito que fe fbíTe apoz eile com roda a gente , e mandou
Francifco de barros emhuma galeota e duas fuftas pôrfc

no paíTo do vao
,
para não deixar paflar a gente do Çamo-

rim , nem virparaos de Calecut. O Mangate (e alegrou

muyto com a vinda de Martim Afonço , e lhe diííe que o

CJamorim lhe mandara dizer que dahy a três dias auia de

paíTar , e que por íeu cuílume antigo nao auia de dar ba-

talha, fem primeyro mandar íazer íinal com hum feu tam-

bor de cobre muyto grande ,
que foaua muyto longe : no

que fiandoíle pouco Martim Afonío , íe tornou onde def-

cmbarcara , e mandou íair os tones e almadias para o rio,

porque nao ficalFem em feco no eíleyro por onde aly fora

ter , e poílo no campo com a gente bem ordenada , íe fo-

rão para elle o Mangate e hum regedor de Cochim , e lhe

aíirmaráo de nouo que eílaua aly debalde
,
porque o Ça-

morim lem falta o nao cometeria lem fazer três dias antes

o final do tambor. Mas nao tardou muyto que nao virão

aparecer hum efcoadrao de mais de cinco mil nayres do
CJamorim ,

que com grandes gritas cometiao paíiar o vao,

ao que Martim Afonío mandou Gafpar de lemos com
trinta efpingardeyros

,
que de hum cotouello que fazia

hum valiado tiraíTe aos inimigos de roílo , e lhe defendef-

íe a paíTagem , no que eílando elles ocupados aparcceo
outra grande multidão de nayres , e antre elles o íombrey-
ro do Çamorim que vinha aly em peííoa , e por tomar os

noílos de íupiro não quis mandar fazer o final cuílumado
do tambor. Martim Afonío , a que cíles inimigos não to-

marão deíapercebido , fe deixou eftnr quedo em fom de
pelejar com elles, porem os do Mangate e dei Rey de
Cochim

, vendo aparecer tanta gente , e o fombreyro do
C^amorim

, entrarão em tamanho medo
,
que fe afailarão

hum grande cípaço dos noíTos , com tenção de fugirem ,

parecendo] he que não poderião efcapar de fer dcsbarata-
Parte IIJ. Z dos
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dos, e querendo o próprio Mangate fazer o mefmo, Mar»
tiai Afonío o tomou polia mão e IhedilTe, que não ouueíTe

medo e elperaíTe a ver como o Deos dos Criílãos ajudaua
os íeus. Os noíTos que não erao mais de nouenta , temen-
do também muyto a grande multidão de inimigos que
tinhão diante, diílerao a Martim Afonfo que não era tem-
po de eíperar aly mais, que fe recolheíT;? has embarcaçoens
que eílauão perto: elle que tinha outros penfamentos ,

llntio muyto verlhe nos roílos tão claros íinais de medo
que tinhão

, porem Manoel de íoufa de íepulueda , Fer-
não de íoufa de tauora , Ruy diaz pereyra , Vafco pirez

de fampayo , Manoel dalbuquerque , e outros que eílauão

com diíFerente animo lhe diílerao, que pelejando fe foílem
recolhendo para as embarcações com a eíperança no fa-

uordiuino, a que Martim Afonfo refpondeo que iíToconi'

pria íazerfe aííy por não fe perder Gafpar de lemos com
trinta homens , como porque na fugida tinhão a perdi-

ção mais certa
,
porque antes de chegarem has embarca-

ções íerião todos morros , com que todos cobrando ani-

mo do que viao no leu capitão , abaixarão as lanças , in*

uocando o fauor diuino , e apoz iíTo co nome de Santia-

go na boca arremeterão aos inimigos com tanto Ímpe-
to

, que cada hum delies derrubou o feu morto em terra ,

com- que nofío fenhormeteo tal eípanto nos outros, que í'e

começarão a retirar atras, e aos noílos acrecentou o ani-

mo e as forças de maneyra , que fizerão campo tão largo ,

que Gafpar de lemos teue lugar de íe vir retirando até fe

meter com Martim Afonfo
, que tendoo comíigo íe foy

chegando para as fuás embarcações , onde carregarão tan-

tos dos inimigos íobre os noílos, que derrubarão dous com
as frechas , e os tinhão apertados

, porem chegando aly

a eíla ora João Luis condellabre de Cochim em hum parao

com dous berços , e hum batel com dous falcoens , fez

tanto dano aos inimigos, que iogo fe começarão a ir reti-

rando , e os noíTos trás ellcs fazendolhe quanto mal po-

dião : neíla peleja fe achou também o Mangare junto com
Martim Afonío com trinta na/res, de que enucrgonhados

e
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e animados os outros
,
que cos dei Rey paíTaiiâo de cinco

mil , fe meterão a pelejar com tanto estorço, que bem fol-

darão a quebra paíTada : chegarão aquy também • então

dous carures da companhia de António de brito
,
que

poyando em terra, e lançando nella mais de cincoenta

Jiomens com artilharia , acabarão de deípejar o campo
dos inimigos com que os noíTos ficarão de todo liurcs,

dando muytas graças a noffo fenhor , e íbbreuindo a noite

Martim Atonfo (e não quis recolher lias embarcações, por

não deixar o Mangace Caimal , e a paííarao ambos no

campo, e ao outro dia lhe chegarão mais de vinte mil

nayres , e chegou também António de brito com quinhen-

tos homens , de que muytos erão efpingardeyros ,
com

que em todo o dia ouue muytos recontros e eícaramuças,

até que o Camorim fe afaftou huma legoa , e nefte mcimo
dia chegou também o princepe de Cochim com doze mil

nayres , com que ficando a paíTagem de todo íegura, Mar-
tim Afonío fe recolheo com as fuás embarcações , e dei-

xou António de brito com a fua gente , onde efteue vinte

dias pelejando muytas vezes com a do Camorim, que fem«

pre desbaratou , com que elle por lhe dizerem os íeus fei-

ticeiros que não era aquelle bom anno para fazer guerra

íe tornou para Calecut , com perda de muyta gente e ga«

fto de muyto dinheyro , e a guerra ceíTou por então , e os

noíTos fe tornarão a Cochim. Martim Afonfo fe foy lo-

go andar na coíla com a íua armada
, que era de coatro

galés j duas carauellas , duas galeotas, vinte fuílas e catu-

•res , de que erao capitães Manoel de foufa de fepulueda ,

Fernão de Ibufa de tauora , dom Diogo dalmeyda , VaTco
pirez de fampayo, Martim correa da filua , l^Yancifco de
barros de payua , Ruy dias percyra , Franciíco pereyra

,

Gafpar de lemos, Jerónimo de figueyredo , Franciíco de
lá , e outros a que íe não pode íaber o nome. E chegando
a Chalé achou aly recolhido Diogo de roynofo filho de
Fernã eanes fouto mayor capitão de Cananor

,
que íain-

do por mandado de feu pay a andar no mar com íeis fu-

ílas , topou coCunhale marcar fobrinho do Patemarear,
Z a que
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cjue andaua com corenta paraos bem armados com que fe

arreueo a pelejar , leuado de huma oufadia maisjuuenil
que confiderada , e eíleue de todo perdido , de que efca-

pou milagroíamente com huma fuíta perdida e doze ho-
mens mortos. Marfim Afonfo o recolheo para íy com a

íua armada , e correndo a coita em buíca dos paraos , indo
as galés e carauellas ao mar acompanhada cada huma de
huma fuíla , e os mais nauios pequenos ao longo da terra

,

foy dar huma menham de íupito co Cunhale com vinte e

cinco paraos
,
que os outros defpidira a buícar arroz , de

que auendo viíla os nofsos, que hião ao longo da terra aos
ilheos de Paiidarane , Diogo de reynoío que vinha na di-

antcyra das noísas fuftas com António de fouto mayor
feu irmão , António de Jima , Duarte rodriguez moufi-

nho > e Diogo coruo capitães da íua armada , foy come-
ter os mouros

, que erao muytos e bem armados, porem o
Cunhale conhecendo Martim Afonío , apertou o remo
para dobrar a ponta de Tiracole , e Te acolher a Coulete ,

o que vendo Martim Afonfo , íe pafsou da galé em que
hia ha fuíla de Jerónimo de figueiredo que leuaua junto
comfigo , e o niermo fizerão os capitães das outras galés

e carauellas nas fuílas que os acompanhauão , e feguirão

trás Martim Afonfo que iiia ja ha vella e a remo por tomar
adianteyra aos paraos que nãodoDraíIem a ponta, os mour
ros vendofse cercados Je forão a Tiracole , feguidos fem-
pre dos nofsos , no qual alcanço António de fouto mayor
com ajuda de outros tomou hum parao , cm que matarão
todos os mouros , mas com cuílo de coatro dos nofsos

,

porque os inimigos pelejarão valerofamente , e com tudo
ie recolherão a Coulete dentro num arrecife de pedra , e

todos juntos puferão as popas em terra, onde os noísos

os cercarão pop todas as partes , e tiuerao com elies huma
braua peleja de tiros de fogo fomente , com tudo Martim
Afonfo fazendo força por chegar a elles.foy dar em íeco

n,?. praya , fobre quem carregando .muytos mouros
,
para

O porem de todo em feco , acudirão outras fuftas nofsas

que á for^a de eípingardadas os fizerao afaílar tanto que
os
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os nofsos fe puderao retirar atras , porque não podião en-

trar no arrecife , com tudo polia outra banda chegarão

Fernão de foufa , dom Diogo dalmeyda , Kuy dias perey-

ra , e outros que deitarão fogo nos paraos dos inimigos

com que llie queimarão dous , a que acudio logo muyta
gente da terra

,
que prantou duas bombardinhas de pouca

fuftancia com que tirarão aos nofsos todo o dia , e na-

quclla noite ajuntarão tanta força de gente que íizerao

eílancias com muyta artilharia, com que começarão a tirar

antes que fofse menham , e com efta mefma gente vararão

os paraos em terra e os empararão com groísas tranquey-

ras , em que puferão muyta gente de guerra , e fem em-
bargo diílo Martim Afoníb íe detriminou em fair a pelejar

na terra , o que íendolhe contrariado por todos, mudou
oconfelho, e deixou o feu parecer íó por íeguir o dos
muytos , virtude tão necefsaria a quem gouerna ,

que fem
ella nunca fe vio bom íucefso íenão acaío , e com ella fe

vio também fempre acaío o máo fucefso , e muytas ve-

zes preualece contra a mefma fortuna , e porque aly não
auia mais que fazer le foy na volta de Cananor deixando
a coita fegura.

CAPITULO XXXVIIII.

O Acedecão manda autfar o gouernador àa traição que Ba-
dur lhe ordena por termos efeuros que elle não entende , e

defpois lha defcobre claramente. O gouernador parte pa-
ra Dío, e manda chamar com ynuyta prejja Martim Jfon-

Jo defoufa e o veador da fazenda. As nãos da carga par-
tem para o reyno.

OAleuantamento dei Rey de Cambaya contra os noí-
los tinha metido o Acedecão em grandes receyos ,

porque fe a cauía delle era ter ordenada alguma traição ao
gouernador

, e confiarfe nos rumes que mandara buícar,
e nos focorros que efperaua que lhe deíTem os mouros do
Maiauar , entendia que fe dahy íucedeíle perderem os noí-

íos
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fos Goa ( o que nao aula por impoííiuel ) elle também não
poderia eícapar, porque ninhum remédio lhe ficaua de
faluaçcío , e com eíte cuidado

,
que o trazia aíTaz inquieto,

tendo nouas que o gouernador íe fazia prcftes com muyta
preíTa para fe ir aDio, pareceoliie que feria por ter ja

auifo certo do que el Rej deCambaya íntentaua contra
elle , e para o obrigar por alguma via para o ter de fua

parte quando lhe cumpriíTe . lhe mandou hum grande pre-

fente de vacas, carneyro?, galinhas , c manteiga , dizendo
que por lhe dizerem que hia para Dio com muyta preíTa ,

lhe mandaua aquillo para ajuda da matalotagem , e de fua

mão lhe eícreueo huma carta com muyto fegredo em que
lhe dizia

,
que lhe pidia muyto que no caminho que leua-

ua andaíTe muyto deuagar, e veria por onde andaua, e por-

que para ido lhe não baílauao os feus dous olhos , lhe

mandaua outro para ferem três, elhe mandou hum anel

de hum olho de gato de muyto preço. O gouernador,
para quem ifto foy coula noua , ficou grandemente alte-

rado , e detriminou não íe partir até não defcubrir o íe-

gredo daquelle auifo que nao entendia onde tiraua , e re-

fpondeoao Acedecao com muytos agardecimentos do pre-

fente , e muytos mais do auifo que lhe mandara , e que ja

o tinha de Dio do que la paíTaua , mas que não lhe íoube-

rão dizer quem era a principal parte naquelle negocio ,

que ifto lhe mandaíle dizer fe o fabia, com a qual repofta

o Acedecao , parecendolhe que o gouernador tinha ja al-

guma noricia do que em Dio íe lhe ordenaua , detriminou

de lhe defcubrir tudo , e lhe tornou a refponder que o Ba-

-dur era o que inuentara aquella traição para o matar a elle

com todos os Portuguefes, detriminando depois de fua

morte , com fauor do Idalcão e de todos os fenhorcs da-

quella coíla , a que tinha efcrito fuás cartas , tomar a ín-

dia toda
j
pollo qual ou eícufaíTe de ir a Dio , ou , íe foíle ,

pufeííe muita guarda em íua peíToa da traição do Badur ,

com a qual repofta confufo aíTaz o goucrn^idor , veyo em
íim a aíFentar comíigo fazer ao Badur o mal que lhe elle

ordenaua , entendendo que todos os aluoroços que os

mou-
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mouros fazião em Dio nacião da má vontade que viao em
feu Rey contra os noíTos , de que Manoel de fouía não

deuia ter fentimento ,
pois lho nao dizia nas fuás cartas ,

pollo que logo o mandou auifar por hum catur , que em
ninhuma couJa fe íiaíle dVI Rey , antes andaíTe com elle

niuyto de íobreauifo , e íe entraíse na fortaleza o pren-

deíse por qualquer via que foíse , e o tiueíTe a bom reca-

do
,
porque elle ficaua ja de caminho , e fe prendcndoo

os mouros trataííem de cometer a fortaleza , lho moftraf-

fe das ameyas carregado de ferros , e fe elle mandaíse aos

feus que pelejallem , ho enforcaífe ha viíta de todos , co

qual auifo Manoel de foufa ficou muito efpantado, e a nin-

guém deu conta delle , nem fez nouidade alguma na for-

taleza , nem na gente , nem era neceffario ,
porque toda

andauadedia e de noite apercebida quanto cumpria. O
gouernador mandou a repofta ao Acedecáo de maneyra
que fe nao pudeífc foípeitar o que elle lhe eícreuera , e lhe

ofrereceo a fua amizade para fempre , e partindo para Dio

na entrada de Dezembro defte anno de IS^6 , deípidio

hum catur com cartas a Martim Afonfo e ao veador da fa-

zenda , em que lhes mandaua que fe folfem para elle a Dio
para hum negocio de muyta importância : o catur tomou
a Martim Afonfo na coita, que vendo as cartas o mandou
logo a Cochim com as do veador da fazenda. A Martim
Afonfo mandaua quedeixalle a armada miúda ao capitão

de Cananor com que guardaífe a coíla fe fofíe necelíario ,

o que elle fez logo , e íe deixou eílar em Cananor eípe-

rando pollo veador da fazenda, ao qual tomarão as cartas

do gouernador fazendo a carga das nãos a que fe daua
muyto bom auiamento

,
porque vendo o Qamorim que

cada vez lhe íucedia pior aquelia guerra , deípidio a gen-

te e fe tornou a Calecut , com que também fe recolheo el

Rey de Cochim e começou a vir a pimenta em grande
abundância

,
porem o veador da fazenda vendo o manda-

do do gouernador , encarregou a carga das nãos ao ca-

pitão António de brito , e Jorfe cabral capitão mór delias,

e no mefmo catur (^ue lhe trouxe as cartas fe foy a Cnna-
nor j
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nor , onde embarcado com Martim Afonfo nna carauel-

Jas , e em três galés
,
porque a outra deixarão com a ar-

mada miúda para andar nelJa o capitão de Cananor, fe fo-

râo ambos na volta de Dio. O gouernador , leguindo feu

caminho, foy ter a Chaul, ondeproueo algumas coufas va-

garoíamente , eíperando que chegaíTe aly Martim Afon-
fo para confultar com elle efte negocio dei Rey de Cam-
baya , mas como fua detriminaçâo era prendello , ou ma-
talo , fem efperara virada nem o parecer de Martim Afon-
fo, fe íingio doente, porque chegando aíTy a Dio el Rey
o foíTe vifitar de íua doença ha fortaleza , onde o pren-

deria , e com efte propofito íe íez ha vella para Baçaim
,

mas antes que partiíTe deípidrio outro catur a Martim A-
fonfo e ao veador da fazenda , em que lhes tornou a

eícreuer que deixaflem tudo , e com a mayor preíTa que
pudeíTem íe foliem para elle

,
que hia a Dio a coufa que

não fofria dilação , e de tanto íegredo que fe não podia

fiar de carta , e que das nãos da carga ficaffe huma , e íe

não partilfe fem feu recado
,

pollo qual efperaria ate fim

de feuereiro. Efte catur topou a Martim Afonfo ja no
monte fermofo

,
que defpachandoo logo para Cochim a

dar recado a Jorfe cabral do que o gouernador mandaua
,

elle e o veador da fazenda fe embarcarão numa fufta ef-

quipada , e forão feu caminho com a mayor preíTa que pu-

derão. Jorfe cabral , íem embargo do que mandara o go-
uernador , tanto que teue as nãos preftes lhe mandou di-

zer por huma carta, que não comprira o feu mandado por
lhe parecer contra o feruiço dei Rey perderfe a viagem de

huma nao de carga por efperar para leuar hum recado ,

que fendo muyto neceífario o podia mandar por hum na-

uic, que podia chegar ao reyno diante das nãos inda que

partilfe muytos dias deípois delias , e fe fez ha vella com
todas as nãos em fim de janeyro do anno de 1537.

CA-
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CAPITULO XXXX.

O gouernador chega ao porto de Dio , el Rey o manda díjI-

tar ao mar com hum modo de prefeme deffac^ifiuv.iado ,

apo% ijfo o vay vijitar em pejjoa ao galeão , e o que paf-

Ja dejpois de fair delie indo camiJihancb para a cidade.

C^
Hegando o gouernador a Baçaim mandou logo Dio-

j go de mizquica ( que
,
porquejn eíliuera catiuo em

Cambava , linJia bom conhecimento das couTas e da iin-

goa daquella terra ) com recado a elRey , como que lhe

mandaua dar conta da íua vinda , e tratar com elle algu-

mas coufas de importância, mas a verdade era a ver le o

achaua mais danado contra os noíTos , do que mofcrauao

as coufas que até então fe linhao viíco neile. Aquj em
Baçaim fe deteue o gouernador todoojaneyro do anno
de 1537. prouendo algumas coufas neceífarias , dentro no
qual tempo Jhe vcyo hum embaixador do Badur a pidir-

Ihe que aprefíaíTe a fua ida
,
porque eílaua efperando por

clle para o deixar em Dio e ir correr e foííegar as fuás

terras , o que não podia fazer íem feu fauor , c ficarlhe'

elle na cidade , a que refpondeo que fem embargo da íua

doença hia ja de caminho com a mayor preíTa que podia
,

e muito aluoroçado para o feruir em tudo o que lho. man-
daíTe : e como a tenção defte recado do Badur era gran-

gear o gouernador com eíla diílimulação
,
para que indoo

vifitar a fua cafa, como cuftumaua fazer a outra vez que
cíliuera em Dio , o prendeíTe com quantos com elle fof-.

fem , ou deíle a todos a morte e tomaííe logo a noíla for-

taleza , que apoz iíto auia por couía fácil , fe detriminou
em ir vifitar o gouernador ao galeão tanto que chegaíTe ,

pois vinha doente, para cora iíío o obrigar mais ha vifita-

ção que efperaua delle. Na entrada de feuereyro fe par-
tio o gouernador de Bsçaim para Dio , e atraueíTando o
golfão da eníeada de Cambaya , tornou a elle Diogo de
mizquita e lhe dille

,
que aíly em el Rey como nos da íua

corte fe enxergauão claros finais de tratarem de noíío da-
Farte III, Aa no

,



i8ó Terceyra Parte da Chronica

no , com que fem embargo da detriminaçaò que leuaua
,

entrou em diííereníes peníamentos , fem por então Te de-

triminar em algum. E íeguindo feu caminho chegou veí-

pora de entrudo ha outra coíla de Dio , a hum rio cha-

mado Madraflibat que eftá cinco legoas da cidade , on-

de eíla mefma noite íe foy ver com^elle Manoel de íou-

fa capitão da fortaleza , darihe conta de algumas parti-

cularidades íucedidas poucos dias antes
,
que todas con-^

certauão co que lhe tinha dito Diogo de mizquita, e pol-

ia menliam fe tornou a recolher ha fortaleza , e ha coar-

ia feira de cinza em amanhecendo fe fez toda a armada
ha veJla, e foy demandar o porto , no qual tempo anda-

ua el Rey na terra firme ha caça das gazellas , que em
auendo viíla da armada, aíTy como ella vinha nauegando
íe vinha elle também chegando para a cidade , e lendo o
gouernador ja junto do porto chegou a elle huma fufti-

iiha com hum criado dei Rey
, que da fua parte lhe deu

a boa vinda , e lhe aprefentou parte da caca que tomara
aquelle dia

,
que erão dezoito gazellas , de que a cada

huma faltaua a carne da ametade de huma perna íem lhe

íer tirada a pelle , e juntamente muytas galinhas todas

fem cabeças
, que do gouernador e de todos os que hião

com elle forão oliiadas com muyta atenção , e moue-
r-ão fobre iíío difíerentes praticas. O gouernador aceitan-

no o prefente refpondeo a cl Rey
,
que por caufa da fua

má diípofição o não hia logo ver, porem o faria tanto

que lhe elia delTe lugar: e a armada foy furgir ao por-

to a oras de veípora, e has mefmas oras chegou el Rey
também ha cidade , onde como o ardente deíejo

,
que ti-

nha de pôr por obra efte feu danado penfamento , o não
deixaua quietar , detriminou ir logo vifitar o gouerna-

dor ao galeão da fua doença
,
porque elle também não

dilaraíle illo ver a íua caía , obrigado da prefía com que

fora viíitado dclle , imaginando que das íuas traças não
auia nos noíTos ninhum lentimento ; e para ifto mandou
dizer a Manoel de íouía que fe foíTe para elle para o

acompanhar nefta vifitaçao, de que Manoel de foufa aílaz

eí-



dei Rcy Dom João o IIT. 187

cfpantado mandou Jogo auifar o goiíernador , e íe fcy

para el Rey. Não cauíou cíle auifo menos eípanto no go-
ucrnador , com que cnrrou em vários peníamentos j ven-

do por huma parte quão neceíTario era para a quietação

e íegurança daquella fortaleza , e d'outras muytas daquel-

le eitado , darfe a morte aaquellc Rey ião rcuoltoío , e

tão incerto nas íuas palauras
,
que nem fabia eílar em

paz nem coraprir coufas <ias que prometia , e por outra
quão indino era do nome e das armas Portuguefas dar a

morte a quem fe lhe vinha entregar de paz inda que fin-

gida : com tudo mandou logo concertar o feu galeão cem
niuytas bandeyras c eítcndartes , ea tolda com alcatifas ri-

cas, e deu ordem, que todos os outros nauios eftiueíTem da
niefma maneyra com moílras de feíla para receberem el

Rey. Dos outros nauios íe paliarão muytos homens para o
gouernador

,
que juntos aos que elle trazia no feu galeão

aueria então nelle duzentos , de que até fctenta erao fi-

dalgos , e todos tão. delejofos da morte daquelle Rey, que
em ouuindo dizer que vinha o derão todos por morto,
€ não tardou muyto que o virão vir numa pequena fufla ,

Yeílido de hum pano verde , na cabeça huma touca pre-

ta , e huma adaga douro na cinta , e dous pagens pega-
dos com elle , de que hum lhe trazia o trcçado , e o ou-
tro hum arco e o coldre das frechas ; neíla meíma fuíta

vinha Manoel de fouía , e treze íenhorcs os principaes

de todo o reyno , dos quais os de que íe fazia mais con-
ta erão Langarcão homem ainda mancebo, e Aminacem,
ambos Guzarates , e de grande preço e eftado; hiâo tam-
bém antre eíles o Cogeçafar, de que atras tenho feito men-
ção , e hum íeu genro Janicaro , homem grande e bem
defpoílo , a quem o pouo

,
polia conta em que o linha de

esforçado , linha poíto por notne o tigre do mundo , e
aíTy eíles como todos os outros cora as fuás armas cuílu-

'

madas, e apoz el Kqv vinhão outras coatro fuílas da ma-
neira da íua em que hião criados feus e outra alguma gen-
te , e aíly atraueíFarao por antre toda a armada com íal-

-was em todos os nauios de gritas e apitos , e muytos íi-

Aa 2r na-
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nais de fcíla , com que em el Rey fe não enxergauao mof-
tras d^aluoroço ou conrentnmento algum

,
porque os lé-

us mefmos penfamentos ihe dauâo iiioriuo mais de te-

mor que de goílo : chegado el Ref ao galeão achou o
gouernador que o eftaua efperando ao portello bem acom-
panhado , e o mereo dentro com todos os que hião com
elle , indo fempre diante delle com a cabeça defcub^^rta ,

e chegando ha tolda puíerão todos os olhos no gouer-

nador parecendolhe que aly ouueííc eíteito o que todos
defejauão

,
porem elle e el Pvcy fe meterão na camará ,

e com elles Langarcao , Aminacem , o genro de Coge-
çafar , e Santiago e hum dos pagens, onde eftarião ef-

paço de mcyo ora , em que fe afirma que ninhum dei-

íes filiou palaura , e faindo ambos para fora fe enxergou
bem na mudança do roíto dei P\ey que eílaua poílo em
grandes receyos , e aqui fe ouue por fem duuida que fe

acabaííem de cumprir os defejos de todos
,
porem não

foy ady , de que deípois fe leguio aíTaz de dano. O go-
uernador acompanhou el Rey* até o embarcar : e deípo-

is de embarcado ficou Manoel de íouía falando co gouer-

nador á parte poucas palauras , e inda que a detença foy

bem pequena
,
quando íe quis meter na fufta com el Rty

o vio ja ir de largo
,
que como fe vio fora do galeão

mandou remar com muyta preffa como quem fugia da
morte, o que vendo Manoel de íouía le meteo num ca-

tur acompanhado íómente de hum page feu e de Diogo
de mizquita , e íe foy afràs el Rey com a mayor prelía

que pode pollo alcançar. Tornando o gouernador para

a tolda deípois de íer ido el Rey , achou todos os homens
como atónitos e palmados de o verem ir em faluo , e ven-

do que todos rinhão poílos os olhos nelle , com hum
ícmbrante defaííofl^^gado IhesdilTe, que me olhais, me-
teiuos nefías fuftas que eílão abordo deíle galeão e acom-
'panhai el Rey , e como os homens não defejauão outra

coufa , inda as palauras não crão ditas
,

quando huns

por huma parte e outros por outra íe embarcarão fem or-

dem nem tento , cada hum onde podia , e aíTy metendoí-
fe
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fe em huma fufta mnis gente do neceíTario e cm outra me-
nos íe foráo trás el Rey que hia ja grande eípaço do
galeão, com tudo huma delias chegou a cllc ao tempo
que Manoel de fouía cheg.^ua também no feu catiir

, que
poílo na proa difíc ao Santiago em voz alta , dize a el Rey
que íe paíTc S. A. a efte meu catur ,

que manda o gouer-
natlor que fe vá, ha fortaleza , a que lhe elle reípondeo
que doudice he cíía Manoel de íouía ? a hum príncipe ta-

manho fe diz tal couía como eíla ? padayuos vós cá e di-

zellho : e voltandoíTe para el Rey fe lhe entendeo dizer-

Jhe eíles te querem matar; no qual tempo caindo Mano-
el de foufa ao mar por deíaílre , e deitandoíTe atras elle

o feu p-'.ge poliu íocorrer , acertou de chegar aly a fufta

em que hia Lopo de íouía coutinho tão perto do catur,

que pode faltar dentro nelle , e correndo logo ha proa
foy a tempo que Manoel de íbuía aparecia foboIa'goa

,

e o íeu page pegado nelle, e Lopo de íoufa e Diogo de
mizquita os meterão no catur. El Rey que da fu a fufta

vio o defaílre , moftrando que lhe peíaua , com as mãos
chamou a Manoel de íoufa que fe folie para elle , o que
elle logo fez faltando na fufta , e apoz elle fe meterão
também nella Pedraluarez dalmeyda , António correa ,

Diogo de mizquita , e Lopo de íoufa , da banda da proa
ficarão Manoel de fouía , Pedraluarez dalmeyda e An-
tónio correa, e junto da popa ficarão Diogo de mizqui-
ta e Lopo de fouía e el Rey no meyo delles , e eftando

Manoel de fouía falando com elle , diííe elle algumas
palauras para os feus

,
que Diogo de mizquita entendeo ,

e era dizerlhe que mataíTem os noíTos , e vendo que o
genro de Cogeçafar o punha por obra em Manoel de
íoufa

,
pegou a el Rey por hum braço , e com a eípada

lhe deu huma cutilada na parte direita , a que elle bra-

dou claramente que mataílem os noíTos , fem por fy fa-

zer qualquer defenfa , com que Langarcao e os outros
mouros, que eftauão da banda da poupa, arremeterão com
Diogo de mizquita e Lopo de fouía , de quem fe elles co-
meçarão a defender o milhor que puderao. Na banda da

proa
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proci foy logo morro Manoel de foufa poli o genro de

Cogeçafar , e lançado ao mar, e apoz elle Pedraluarez

daimeyda , e lançado também ao mar
,
que em quanto

lhe durou ávida fe defendeo valerofamente , e chegan-

doííe algumas fuílas noíTas para os íocorrerem
,, o page

dei Rey que lhe trazu o arco e as frechas (que era tur-

co de nação , e feria de idade até dezoito ou dezanove

annos ) as começou a defpender na fufta
,
que fe chcgaua

mais perto , com tanto animo e bom concerto
,
que per-

dendo muyros poucos tiros mataua e feria muytos , com
que pôs tamanho medo nos remeyros, que nem com man-
dos , nem com ameaços os podiao o» capitães fazer ir

por diante , e niílo durou até que lhe faltarão as frechas

e a vida , que perdeo com huma efpingardada. Os três

que eftauão na fuíla dei Rey fe defendião com tanto ani-

mo , inda que com muyto trabalho, por eftarem ja to-

dos feridos
,
que deíconfiados os mouros , inda que crão

muytos mais que elles , de os poderem desbaratar com as

armas vierao com elles a braços , e derão com todos no

mar , donde por quaó mal tratados e feridos eflauao fo-

rão tirados quafi mortos , e também dos mouros ficarão

alguns mortos na fufta e outros feridos,

CAPITULO XXXXI.

jyaJPe a morte a foltaõ Badur com dã7w dos 7io[fos. A et*

' dade fe conteça a defpejar da gente. O gouernador man-
' da lá Cogeçafar que a põem em paz e faz toriíar a

gente.

VEndoíTe elRey de todo líure e defembaraçado dos

noíTos que tinha dentro na fua fuíla, não feauendo in-

da afly por feguro , mandou remar para a cidade com
muyta preíla, receofo aíTaz das noíTas fuílas que vinhão em
focorro dos noíTos que eílauão na íua , e muyto mais por

ver mortos e feridos a mayor parte dos que forao com
elle. i^snoíías fuílas. que vinhão ao focorro, por mayor

preí-
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preíTn que fe derao , nao poderão chegar ao tempo que

deíejauão , aíTy porque a mefma preíla as fazia perder o

tento, e embaraçarem fe humas com as outras com que per-

dião o caminho, como porque os remeyros amedrenta-

dos das frechas do moço não queriao ir por diante
; po-

rem outro mayor inconueniente e de mayor luUancia ihe

íobreuevo cnrao para não cumprirem eíte íeu deíejo , o
qual foy ,

que no mayor furor çí^cfta peleja chegarão ao
lugar onde ella fe fazja huma^aleota , e iiuma fuíta , e

hum.a taforeya todos três nauios dei Rey
,
que vinhão de

Mangalor muyto bem armados , e com muytos turcos
,

os quais entendendo o perigo em que feu Rey eílaua , eí-

quecidos da fua própria faluaçao
, que então lhe fora muy-

to fácil pollo pouco tento que fe tinha nelles , forão fur-

glr cm meyo dos nolTos offerecendo as fuás vidas por fal-

uar a do íeu Rey e fenhor , e tirando muytas frechas e

muytas efpingardadas fizerão aos noíTos muyto dano, que
aduertindoílc donde lhe vinha , os mais delles forão af-

ferrar os três nauios, e entrandoos por força derao mor-
te a quantos nelles vinhao , mas não íem cuílo de alguns

mortos e feridos da noíTa parte. Ei Rey entre tanto deí-

emb'iraçado dos noíTos nauios que trás elle hião , porque
eílciuão ocupados cos feus que aly vierão nouamente , íe

acolhia para a cidade com muyta preíteza , e não deixa-

ra de auer eífeito fe não íe lhe atraueíTara diante hum ca-

tur que da cidade acudia ao rebate, de que era capitão

Jium esforçado caualeyro chamado de alcunha o Panta-

faíul ; eíle conhecendo a fuíla dei Rey , e vendo a preíTa

com que caminhaua deíparou nella hum berço , e foy o
tiro taobem guiado que lhe matou dous ou três remey-
ros , com a qual falta , e com a força da maré

,
que então

vazaua , fe atrauefíou a fuíla , e começou a tornar para
fora , com que o atribulado Rey vendo o grande perigo
em que eílaua, e que ja na cidade não podia ter modo de
faluaçao , fe lançou ao mar cuidando poderíe fiiluar a na-

do , e o mefmo íizerão os que hiao com elle : mas como
A agoa vinha com muyta forqa, cada vez os chegaua mais

aos
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aos noílos nauios ; o triíle Rey defejofo de faluar a vida

que a via ja chegada ao cabo, tomou por meyo entregar-

fe aos inimigos de que então fugia por eícapar da mor-
te , e cheganione junro de huma das noílas fuílas bradou
para cila que era el Rey que o não mataíTem : vinha neí-

ta fuft.i hum caualeyro honrado chamado Triílao de pay-

ua , o qual conhecendo el Rey fez chegar a fufta a e!le

para o recolher ; porem elle não íe fiando inda bem de

léus inimigos , fe arredaua para fora , repetindo niuytas

vezes que o não niataílem , mas o Triílao de payua o íe-

gurou de nianeyra que íe chegou ha fufta ^ e pegou de
hum dos remos , e querendoo elle meter dentro outro

homem da mefma fufta o ferio com huma chuça pollo ro-

ílo , e apoz aquella ferida lhe deu outras onde acudirão

outros homens
,
que com nuiytas feridas lhe acabarão a

vida , e ficou morto fobola agoa algum eípnço até que
íe foy ao fundo donde nunca mais aparejeo. Noutra in-

formação achei que pegandoft^e el Rey ao remo de huma
fufta das noíTas íe nomeou SoltãoBadur, e que hum ho-

mem da mefma fufta , ou pollo não ouuir, ou por não
atentar nelie com a grande reuolta e o não conhecer , lhe

deu com huma chuça com que o matou , e viraào de coi-

tas vendolhe a adaga d'ouro que trazia na cinta , fe lan-

çou ao mar e lha tirou, polia qual deípois, fendo conheci-

da , fe íoube íer elle morto. De todos os que aquelle dia

acompanharão el Rey na fua fufta ninhum efcapou da mor-
te fenão íó o Cogeçafar, que nadando foy dar fobre huma
fufta, em que hião alguns fidalgos, antre os quais erão Fran-

cifco de barros de Payua, e António de íouto mayor; efte

conhecendo o mouro lhe fez chegar a fufta , e dandolhe a

mão para o ajudar a meter dentro, outro homem da mefma
fufta lhe deu huma grande cutilada polia cabeça fem o ver

António de íbuto mayor , porem afty ferido foy metido

na fufta e leuado ao gouernador
,
que o recebeo com bom

gafalhado , e o mandou curar com diligencia. O João de

Santiago perualecendo contra a força d^agoa , foy ter na-

dando ao baluarte da barra da fortaleza , onde a grandes
vo-
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vozes pidio que o tomaílcm ndlieandoíTe por fcu nome,
parecendolhe que em o conhecerem linha certa a íalua-

ção ,
porem eíle foy o caminho mais curto de íua perdi-

ção ,
porque tanto que foy conhecido lançarão logo de

cima fobre eile tudo o que cada hum achaua mais ha mão
com que fe lhe podeíle fazer dano , o que foy feito com
tanta preíla c cuidado, que em breue efpaço lhe tirarão

de todo a vida. Qiiando eíl:as coufas fe acabarão era ja

noite , e recolhendoíTe os nauios todos ao gouernador,

fe acharão dos iioííos muytos mortos e feridos , dos cin-

co que entrarão na fuíla dei Rey morrerão Manoel de

foufa capitão da fortaleza, e Pedrauarez dalmeyda ho-

mem íefudo e bom letrado em leis, e os ires ficarão fe-

ridos. O page dei Rey m.atou com as frechas António
cardofo homem fidalgo e de grande animo , e o fialho ca-

pitão da fuíla mancebo esforçado, e o page de Manoel
de foufa , e outros dous , e ferio João juíarte , Martim
de craílo , e outros dez ou doze. Dos três nauios que che-

garão ao tempo da morte dei Rey ferrou Aluaro mendez
a fufta , homem mancebo , e entrandoa com íeu cuíluma-

do esforço , depois de matar neiía muytos turcos, ea
render de todo , foy morto com outros dous da íua com-
panhiíi , e alguns feridos , e também nos outros dous na-

uios receberão os noíTo algum dano, e dos mouros mor-
rerão até cento e cincoenta

,
porque deípois que a bri-

ga fe começou a acender a ninhum íe perdoaua a vida. Os
moradores da cidade tanto que fouberao a morte do íeu

Rey , e de tantos dos léus naturais , receando que eíla

fúria dos noííos chegafíe também a elles , trabalhou cada

hum por íaluar a vida e fazenda por onde quer que po-

dia , com que foy tamanha a reuolta e a defordcm
,
que

não abaílando as portas da cidade ( com ferem muytas )

para darem faida a todos , fe lançauao muytos delles por

cordas dos muros abaixo, onde morrerão muytos , e tam-
bém na preíTa das portas morrerão muytos afogados , de

que fendo auifado o gouernidor, fez vir ante íy o Co-
geçafar, que pouco antes lhe fora leuado ferido , e lhe

Fatih ILL Bb dif-
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diíTe que fc dera a morte a cl Rey fora por lho elle ter

merecido , mas que na cidade lhe peíaua muyto auer tan-

to medo e deíordem , porque delia náo tinha queixa
por onde lhe quifeíTe fazer mal , antes detriminaua de a

fuftenrar em paz e juíliça , e defendella de quem a quifeí-

íe ofender, pollo qual lhe rogaua
,

pois era morador da-

quella cidade , e tinha tanto credito e autoridade com
toda agente delia , tomafle a cargo polia cm foíTego e

quietação , em que faria muyto feruiço a el Rey noíío fe-

nhor e proueíto aos íeus naturais , e que delle não que-
ria mais íegurança que darlhe fua menagem que da ci-

dade íe não aufentaria Tem lua licença, na qual elle auia

por bem que íiueííe a mefma valia e autoridade que fem-
pre tiuera , o que o mouro lhe prometeo de fazer muyto
inteiramente , e recebendo do gouernador feguros por
efcrito aíUnados por elle para toda a cidade em geral , e
para cada nação por fy em particular, com promeíTas de
ninguém receber dano, mas antes todos muytos bens e

fauores , fc foy para a cidade, com cuja prefença fe quie*

tou logo a reuolta e a preíía com que todos procurauão
irfe , e os que ja erão idos fe tornarão íeguros e con-
tentes , com que na cidade não ouue menos cabo ou de-

trimento algum nem nos tratos e mercancia , nem na íua

antiga riqueza.

CA^^
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CAPITULO XXXXIL

O gouernador manda pôr em arrecadação todo o ãinheir»

que je acha nas cafas dei Rey e de jua mãy , e todas as
mais coufas que ha na cidade , e a armada do mar, Daf-
Je CGfita de hum mouro de monftriioja e âsfacuftumada.
idade , Martim Ajonfo de foufa chega a Dio co veador
da Jazenda , e o que pajja co gouernador , elle manda,
hum judeo com carias a el Rey por terra ^ e fujias

ao ejlreito a efperar os rinnes, Mirizão hamed com fa-
uor do gouernador Je faz Rey de Cambaya , e o que os fe»

vhores do reyno fobre ijjo fazem, O gouernador proue a
fortaleza de capitão e das coufas neceJJárias , efe vai in^

14emar a Goa, A Raynha nofja Jenhora pare o. prince-

pe dom João,

AO ourro dia deípois da morte do Soltao Badur foy

o gouernador a tcra , e mandou António da íiluey-

ra , e Fernão de íoufa de rauora , e com elles João da

cofta fecretario da índia lias cafas dei Rey e da Raynha
fua mãy , c pureííem em arrecadação todo o dinheyro e

faz<:nda que fe acha0e nelias , ou em quaiíquer outras

que foíTem de qualquer delles , e taínbcm lanqaííem mão
poUos almazens. E Cabendo que na vilJa dos Rumes auia

muytos mantimentos , que erão do Soltão, os mandou
arecadar , que defpois forao vendidos

, por não auer nc-

ceíTidade delles. Nas caías do Badur e nas de íua mãy fe

achou algum pouco de dinheyro em moedas de ouro , de

prata , e de cobre , e a rezão de não íer muyto foy por

que os tiíouros do Soltoo eílauão ja muyto demlnuidos ,

por alguns grandes íacos que lhe derao os Mogores, e

tudo o que lhe ficara trazia no campo , donde viera auia

poucos dias aforrado fem mais companhia
,
que a dos fe-

nhores do reyno , que forão mortos com elle : porem dos

outros tiíouros de que os Reys e grandes íenhores deuem
fempre eftar muyto bem prouidos para acudirem has ne-

ceíTidades do mar e da terra , que também \\íq vem a re-

Bb 2 dun-
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dundar em honra íua e credito com ns nações eílrangey-

ras y auia neíla cidade grandiílima abundância
,

que era

niuytos almazens cheyos de artilharia , muyta poluora de-

toda íorte, e muyios matariaes para' fazer outra , muytos
artifícios de fogo , muytas efpingardas, infinitos arcos e

frechas, muytas emuyto ricas caberias efellas de caualos,

azagayas , zargunchos , maças de ferro , efpadis , tre-

çados , hindeis , íayas de m.alha , muyto ferro e chum-
bo , muytas moniçôes de guerra e grande cantidade de
madeyra. Auia no mar dezoito galés e galeoras , vinte e

cinco ou trinta fuílas e catares , três galeões,, coatro ná-

os de carga , e coatro taforeas, o que tudo foy poíto em
arrecadação , e as alfandegas da cidade e da villa dos Ru-
mes foráo prouidas de ofiiciais Portugueíes , e arrenda-

das algumas rendas que elRey tinha na cidade e na ilha.

Sendo ellas coufas polias em ordem , e a cidade em paz
e quietação, íe veyo apreíentar ao gouernador hum mou-
ro de tao defacuílumada e monílruoía idade para eftes nof-

íos tempos
,
que fe iilo nao fora autenticado com muy-

tas teílemunhas dinas de fé que o virão por íeus olhos,

íe deuera efcreuer com grandilíimo receyo , mas o credi-

to das peíToas que o afirmao por verdade, dá confiança

para f« não paíTar com íilencio por huma coufa noua e

tao.ertranha
, porque íe dizia então que feria elle mouro

de trezentos c trinta e cinco annos , e íabiaíle fer elle de
muyta idade, aíTy porque os homens antigos da cidade
honrados c de credito diziao , que fendo moços ouirão
dizer a íeus pais que tinhão ouuido a íeus auós fer efte

homem velho, como porque não fabendo ler nem efcreuer

daua rezão das coufas antigas daquelle reyno , e de ou-
Ç-ros cm que fc achara tão certa e verdadeira , que não

^ diicrepaua do que dizião as crónicas daquellas terras :

fazia eíba nouidade mais cípantoía ter elle hum filho de
nguenta annos e outro de doze, e afirmaríe delle, que coa-

tro ou cinco vezes lhe cairão os dentes, c lhe tornarão

a nacer , e outras tantas a barba , acabando de fer de to-

do l3ranca , fe lhe tornaua a hizcr preta ate o fer de to-

do.
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do. Eíle mouro era de nação Bengala , e fora ja gentio ,

pequeno de eílatura e fraco de enrcndimento , e lempre

táo pobre que lhe foy forçado fuílentaríe de efmolas ,

e prefentado ante o gouernador lhe diíle que auia cem
annos que viera para aquella cidade , onde.^os íenhores

delia lhe derao lempre ajuda para fuílentar a fua antiga

e caníada idade ,
para o que o Soltao que agora fora mor-

to lhe daua féis centos reis cada mez , e que pois elle

era agora fenhor daquella cidade , lhe pidià que lhe nuo
quifeíTe tirar aquella eímolla de que tinha poíle de cem
annos. O que o gouernador lhe concedeo facilmente. Do-
ze dias deípois da morte de Soltao Badur chegarão a Dio
Martim Afonfo de foufa , e o veador da fazenda Fernão
rodriguez de caílello branco , que ja em Raçaim tiuerao

as nouas do que paflara , o que Martim Afonío nao apro-

uou , ou foíTe porque realmente lhe nao pareceo bem o
que era feito , ou porque o gouernador nao eíperara por
elle para o fazer por feu confelho , e nao deixou de íol-

tar algumas palauras demaíiadas. E chegando corn efta

paixão ao gouernador , fe ouue com elle algum tanto íe-

caaiente, com que a pratica que eníao ouue antre elles

foy de pouco gofto de am.bos , em que Martim Afonío,
quando lhe falou na morte do Soltao , foy com. íom de a

nao auer por mjto acertada , nem os termos por onde
fe fizera , a que o gouernador refpondeo fempre com al-

gum peíadume , com que fe difpidirao mal fatisfeitos

hum do outro, erambem co veador da fazenda fe ouue
o gouernador então de maneyra fobre coufas do feu of-

ficio
, que o defpedio de fy com aííaz de defgoílo e quei-

xa , com que receofo do que elle e Martim Afonfo , e

outras peíloas podiáo eícrcuer ao reyno ,
pondolhe cul-

pas polia guerra da terra firme ,
que fizera contra parecer

de todos, e polia morte do Soltao Badur, e por outras

algumas coufis , de que íoípeitaua que a gente eftaua mal
fatisfeita , dilpidio hum catur a toda a prefi^a com cartas

para el Rey que foliem ainda nas náos , em que lhe cia-

ua conta de tudo e íeus deícargos naquellas coufas , cm
que
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que lhe parecia que podia fer caluniado , porem o bar-

gantim fe deu tsnto vagar, que quando chegou a Cochim
ja as náos erSo partidas ; com tudo o gouurnador por não
ficar fem remédio eíle feu receyo , fe falou com hum ju-

deu chamado líac do Cairo, homem entendido, e de quem
coníiaua que lhe trataria verdade

,
porque tinha fama de

a tratar fempre , a que deu quanto lhe pidio por aceitar

vir a eíle reyno com recado a cl Rey , e lhe deu huma car-

ta de crença, e outra de pouca leitura, e larga informa-

ção por efcrito do que auia de fazer , e juntamente o en-

carregou de ir por Suez , a ver as galés que ahv efta-

uão , e dahy paflar polia corte do turco , e informarfe de
tudo o que nella paífaua para dar miúda conta a el Rey
noíío fenhor , o que o judeo cumprio inteiramente. Man-
dou também o gouernador Manoel machado ieu criado

ao eftreyto em três fuílas com ordem que correíTe até as

portas , e trabalhaíTe por faber nouas dos rumes , ou do
que por lá paíTaua

,
porque tinha para {y que ainda que

os rumes eíliueíTem embarcados, fabendo a morte deJ

Rey de Cambaya
,
pararião até verem outro recado do

Turco , e feita efta diligencia fe foíTe inuernar a Goa. Com
a morte de Soltão Badur ouue no feu arrayal grande con-

fuíaô e variedade de pareceres íobre o que fe deuia de fa-

zer , com a qual ocafião Mirizão hamed (iunhado do Rey
dos Mogores , com aue o foltão tiuera guerra , eauia

muyto tempo que andaua em fua companhia defauido

de feu cunhado , com fauor de alguns Mogores
,
que fe

paííarão a elRey de Cambaya, e então eftauao no array-

al , lançou mão por todos os aparatos reais e por todo o
dinheyro que aly auia

,
que dizião que feria hum conto e

ineyo de ouro , e fe começou a nomear por Rey de Cam-
baya , e para fe poder conferuar neíle nome

,
que íabia

que não auia de íoar bem nns orelhas dos naturais da ter-

ra , detriminou grangear a amizade do gouernador, com a

qual lhe parecia que podia leuar ao cabo quanto empren-

deíTe, para o que fe paílou a Nouan.iger, lugar pequeno hu-

ma iegoa deDio, donde mandou hum embaixador ao
go-
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gouernador pidindolhc ajuda para aquella emprefa , e fe

quiíeíle aceitar íua amizade , e auelio por Rey daquelle

reyno , alem de ter nelle íempre milhor amigo e mais fi-

el c feguro
,
que todos os que podia auer naqueila terra ,

lhe daria cincoeiua mil pardaos para ajuda dos gaílos das

fuás armadas , e quais quer lugares da fralda do mar que
elle quiíeíTe: eíle embaixador foy do gouernador bem re-

bebido , e poílo o negocio etn confelho , lhe concedco
tudo o que pidia , com que tornando o embaixador con-

tente do bom dei pacho, o dinheyro foy logo entregue,

as pazes feitas , e o Mirizao
,
por mandado do gouerna-

dor , nomeado por Rey de Cambaya na mizquita da ci-

dade , como antes era cuílume fazeríe ao mefmo foitao.

O nouo Rey mandando logo dar as graças ao gouerna-
dor do que lhe fizera , lhe mandou dizer juntamente que
por quanto rinha nouas que os íenhores do reyno ordena-

uáo fazer P.ey hum moço íobrinho do Soltao
,

por não
lhe ficar filho , nem auer outro erdeiro mais chegado a

que pertencelle o reyno, lhe pidia muyto que lhe acon-
lelhafle o que faria

,
porque elle tinha perto de dous mil

Mogores de cauallo gente efcolhida , e bem encaluaga-

da , de que íe podia elperar qualquer bom feito. O go-
uernador lhe refpondeo que íe deuia de aproueitar da boa
ocafião que então tinha

,
porque em quanto o reyno eíla-

ua íem Rey , as coufas delle embaraçadas e indecifas , e as

forças diuididas lhe feria fácil íugeitailo , o que lhe feria

muyto dificultofo depois de auer Rey , as coufas poftas

em ordem , e as forças juntas e vnidas, porem o nouo Rey
inda que aprouou o coníeího , íe deixou leuar boro tem*
po no lugar em que eítaua , íem acudir ao que lhe cum-
pria , de que defpois lhe íucederao males a que não pode
dar remédio. Efte deícuido do Mirizao deu lugar aos fe-

nhores de Cambaya para fazerem Rey o moço íobrinho
doBadur, que era de doze annos pouco mais ou menos,
e três gouernadores para o reyno , Driacão , Aiadicma-
tuco , e Alucão , os quais acabarão de pôr em íoííego

os tumultos e inquietações que caufara a morte do foltão
^

e
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e ordenar as coufas do reyno como lhes cumpria , e por-
que entenderão que o gouernador , de quem o Mirizão
podia fer fauorecido, não íe podia deter muyro em Dio
por eftar ja perto do inuerno , em que Jiie era forçado
recoiheríe , dilatarão entender com elle para defpois da
ida do gouernador j e então como o acharão falto de for-

ças e de locorro , com pouco trabalho o conítrangerão a

le tornar para a íua terra , com muyta perda da fua gente ,

e perigo da íua Vida , íuceíTo ordinário dos defcuidos dos
princepes nas coufas que lhe importao, e tão perjudiciais

jíara elles
,
que muytas vezes por leues paííatempos vem

a perder coufas de muyta fuílancia , e de muyra honra e

proueito feu. O gouernador no fim de Marco deíle anno
de I5'37 fe partio a inuernar a Goa , deixando por ca-

pitão na fortaleza e na cidade António da filueyra , com
quem ficarão os mais dos fidalgos que foraò- com elle,

e por capitão na villa dos rumes João de mendoça , e le-

uou toda a armada dei Rey de Cambaya , tirando coa-

tro catures que deixou para os recados neceíTarios , e íeis

fuílas , e duas galeotas , todos efles nauios bem armados
e aparelhados , e também deixou na fortaleza a mayor
parte da poluora que fe achou na cidade , e de caminho
vifiiou Baçaim , oiide fez capitão Garcia de íá , e prouen-

do a fortaleza de gente em que aula alguns fidalgos , e

ordenando o que lhe pareceo nella neceíTario , fe foy a

Goa , donde mandou a Cochim niuyra da armada de Cam-
baya

,
para andar em companhia de Martim Afonfo , a

quem mandou regimento do que hauia de fazer no verão

e no inuerno
,
que elle cumprio muyto inteyramente. Ef-

tando el Rey noíTo fenhor em Euora com roda a corte ,

aos três dias do mes de Junho deíle anno de I5'37
,
pario

a Rainha dona Caterina noifía Senhora o Princepe dom
João 5

que defpois cafou com a princeía dona Joana filha

do EmperadorCarlos quinto, mas durou muyto pouco

tempo cafado como adiante fe verá em feus lugares.

C A«
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CAPITULO XXXXIII.

António galuão cheira a Maluco para capitão ãa fortaleza ,

ordena nella algumas coiijas necejfarias , manda cometer

paz aos lieis das ilhas que então eftãojujitos em ^lidore
,

e não lha aceitando os uay cometer com gente de guerra ,

toma hum mouro num recontro que lhe dá conta do eftado

da terra , e da detriminação dos Reys,

ANtonio Galuão, que deixamos atrás partido para ca-

pitão de Maluco com duas nãos , de que eile hia

numa , e na outra hia por capitão hum Franciíco nunez
,

chegando a Malaca foy muyto bem recebido de domEile-
uão da gama capitão da fortaleza , no qual tempo chegou
ahy também Diogo Tardinha. Atrás dilFe que Trilião de

taide mandara de Maluco pidir íocorro ao raermo dom
Eíteuão 5 com tanta inílancia

,
que fe lho não mandaíTe

\\\t emcampaua a fortaleza
,
porque não tinha modo para

a defender na forma cm que eílaua , de que vierão também
cartas de alguns homens particulares da fortaleza

,
que

dizião o melmo a feus amigos , e afirmauão que fegundo

os trabalhos, c miíerias quepadeciâo, fe lhes não foílc

focorro lhe feria forçado tomar, amizade cos mouros , e

iremfe para elles , antes que os tomaíTem e dcflem a morte
a todos

, porque na fortaleza não auiaja remédio algum
de defenlaò. D'eílas cartas todas ouue vifta António gal-

uão, que prouendoíTe de tudo o que Ihepareceo necelTa-

rio , e principalmente de mantimentos ( de que afora me-
ter nas fuás duas nãos quanto puderao leuar , fretou tam-
bém hum junco que mandou carregar delles hajaoa) fe

foy polia via de Burneo , onde não achou bom galalhado
pollos eícandaios que tinha recebido dos noíTos , e daly
ioy ter ha ilha de Ternate em Oitubro do annno paliado
de 1536 , e furgido no porto , ouue na terra grande aluo-
roço , e ha nao o forão vifitar muytos Portugueíes

,
que

fe queixarão grauemente de Trilião de taide , de quem lhe
diíTerão muytos males , certihcandolhe que fe deixarão de

Farte IIL Ce o
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o mandar preío ha índia ao gouernador , foy porque en-

tendiáo que chegando a Malaca , dom Efteuao
,
pollo pa-

.renteíco que tinha com ellc, o auia de deter, e não auia de
confentir que paííaííe daly.Antonio galuao como era homem
de bom entendimento e natureza , nao fez muyto cafo de-

ltas queixas
,
por íerem de pouo , entendendo que tem elle

por cuílume fazer as couías que toma mal mais graues do
que merecem , e por atalhar aos males que lhe diziáo de
Trilião de taide , lhe refpondeo algum tanto em fauor

delle , com que fe deípidirão. A\y foy também vifitado do
ineGno Triílão de taide

,
que lhe mandou pidir que íe fofle

logo para a fortaleza , a que elle , defpois de lhe dar os

agardecimentos , reípondeo que fenao defacomodaíTe tão

deprefla
,
que elle eíperaria no mar até que íe elle apoíen-

taíTe muyto ha fua vontade
, que Triftão de taide eílimou

muyto
,
porque lhe pareceo que era aquiilo hum modo de

freyo para feus inimigos
,
que logo começarão a praguejar

do capitão nouo
,
porque não executaua em Triftão de tai-

de a juftiça CO rigor e prefía que elles defejauao. Ao do-

mingo feguinte deíembarcou António galuao , e foy en-

tregue da fortaleza , e apofeniado nella com grandes com-
primentos de Triftão de taide , afora todas as feftas e hon-
ras que lhe pode fazer , onde começou logo a entender

no maia neceílario ,
que era defembarcar o mantimento ,

e porque a todos abrangeíle em abaftança , mandou que
nos Toldados íe defte o arroz aos homens , com grande pe-

na aquém o vendefte para fora da fortaleza , e o preço foy

mais de ametade menos de que valia na terra , em que ain-

da fc fez muyto proueyto para ei Rey conforme ao preço

porque fe comprara , com que a terra ficou muyto abafta-

da de todas as couíiís. Ordenou que ouuefte hum juiz or-

dinário e dous almotaceis para milhor gouerno da terra ,

a que deu o liuro das ordenações por onde fe gouernaf-

íem , que nunca aly ouuera , e com eftas e outras muytas
couías que poz em boa ordem e concerto para o bem co-

mum , fe fez muyto amado e bem quifto de todos , e re-

pairou a fortaleza que eftaua desbaratada^ concertou a

L arti-
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artilharia que achou quaíi perdida e defcmcepada , e em
fim ordenou huma cala em que íe fizefle poluora , e elle

em peíToa , com a gente , hia ao mato trazer lenha de que

íefizeíTe o caruão , e madeyra de que fe fizerao repayros

para toda a artilharia , que era pouca
,
por ter informação

que Triílão de taide m.etera niuyta da que era dcl Rey nos

juncos
, que leuauão o leu crauo para irem mais íeguros.

Os Pvejs das ilhas fabendo que era chegado nouo capitão

com grande focorro , defejofos de íaber para quanto era
,

ordenarão íuas armadas , com que vinlião correr ha for-

taleza , fazendo faltos de dia e de noite , porem elle que
pretendia aueríe por bem com ellôs , mandou Gonçallo

vnz cernache em huma carauella a Tidore , onde todos os

Reis eílauão juntos , e dizerlhes que elle como era nouo
na quella terra não tinha ainda bem tirado a limpo a ver-

dade das coufas que paíTarao nella
,
que folgaria muylo de

ter paz e amizade com elles
,
por leeícuíarem os males

que nacem da guerra , a que todos relponderao pondo-
Ihè diante os iníultos e extoríbens que tinhao recebido de

Triílão de taide
,
que trata0e de lhe dar o caíligo que por

iíío merecia por feruiço de Deos e dei Rey , e então íe

trataria de paz e amizade , e que em quanto fe romaua
concrufao niílo eíliueífem em tregoas algum tempo

,
que

logo aly aíTentarão , o que elles principalmente íizcrão

para entretanto terem auifos pollo Camarrao do que o ca-

pitão detriminaua fazer. Com eílas tregoas fairao os noí-

íbs polia ilha a bufcar lenha , de que os mais erão eícra-

uos , e defmandandoíTe alguns , forao tomados três del-

les pollos mouros , de que o capitão íe mandou queixar

aos Reis , arguindoos de não guardarem íua verdade ,

que elle também faria o micfmo , a que reíponderão
,
que

guardauão a verdade da maneyra que a guardauao os Por-
tugueíes

,
que fe elle a não guardàííe faria como fempre

íizerão quantos capitães ouuera em Maluco , e que íe qui-

íeííe guerra com elles os acharia prcftes ; com a qual re-

poíla detriminando o capitão ir pelejar cos Reis , lhe fo-

rao muytos ha mão polia grande cantidade de gente que
Ce 2 linhão



a 04 Terceyra Parte da Chronica

tinhao comíigo , fobre o que auendo muytos debates em
que o capitão ern fim fe reíolueo em ir pelejar , íe fez pre-

Aes com a gente que lhe pareceo neceílaria , e deixando
Triílão de taide por capitão na fortaleza , fe foy a Talan-
gane , onde lhe fairao de huma embofcada dous mil mou-
ros , com quem durou pouco o recontro

,
porque fe reco-

lherão iogo fem mais dano da noíTa parte
, que três feri-

dos, e os nofsos tomarão hum mouro que ficou mais atrás,

a que perguntando o capitão pollo cílado da terra , e pollo

que os Reis fazião , ou detrimlnauão de fazer, lhe ref-

pondeo muyto íeguro, que os Reis eftauão antre íy con-
jurados de continuarem tanto a guerra contra os Portu-

gueíes , até que os tomaíTem a todos com a fortaleza , e

darem cruel morte aos que tomaíTem com Triítao de taide,

ea elle por derradcyro a darem muito mais cruel que a

todos
,
porem aos Portugueíes, que efliueííem co capitão

,

tomariâo catiuos
,
para com refgate delles íe pagarem de

alguma parte dos roubos
, que lhe tinhão feitos , para a

qual guerra tinhão junta tanta gente que para cada Portu-

guês tinhão duzentos mouros, e a cidade de Tidore eílaua

muyto fortificada com muros e baluartes, e dentro nella

dez mil homens detriminados a morrerem todos priraey-

ro que os Portugueíes pudeíTem entrar nella , e em que
tinhão pílos muytos eílrepes , e abrolhos de ferro para al-

guns fe a cafo acertaírem de entrar. E que os Reis eílauão

recolhidos em huma ferra alta mais de meya legoa
,
para

onde íe fobe por hum caminho em que não cabe mais

que hum fó homem , e que foubeíTe certo que eíla era a

pura verdade do que lhe perguntaua , a qual lhe dizia tão

liuremente porque fabia que de lha dizer não podia vir aos

Reys mal algum . que fe outra coufa lhe parecera, nem
cem morres bailarão para lhe tirarem da boca huma fó pa-

laura , e que folgaria de lhe dar a vida para ver o que ni-

fto fazia , a que o capitão rcfpondeo que era contente de
lha dar para que viíse o que deíejaua , e o mandou porá
bom recado bem carregado de ferros porque não pudeíse

fugir.

C A-
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CAPITULO XXXXIIII.

O capitão toma afortaleza em que ejlão os Reys , e apoz el-

la toma a cidade , os mouros ordejjao hum ardil para to-

marem o capitão , elle da numas aldeãs em que os mou-

ros ejlão recolhidos , e o que Ihefucede.

Armada que António galuao leuaua erao duas nãos,

_ duas carauellas, três bargantins, e duas barcaças com
boa artilharia , e eftando para íe partir ao outro dia de

Talangane
,
quando foy menJiam vio aparecer a armada

dos inimigos
,
que paísaua de duzentas vellas , e com lem-

brante alegre diíse para a íua gente ,
que nofso íenhor

lhe fazia mercê de lhe trazer aly aquelles inimigos ao mar,

para os meterem lodos no fundo, e lhe ficarem menos
na terra , e mandou logo dar as vellas ha viíla dos mou-
ros , a que elles derão muytas gritas , e tocarão feus eílro-

mentos , com moftras de grande esforço e alegria
,
porem

vendo que os nofsos punhao a proa neiles , a força do re-

mo íepuíerãode balrauento , tão afaílados que os nofsos

tiros lhe não pudefsem chegar, e a noísa armada , fcm
tratar mais delles , nem receber delles impedimento , che-

gou ha viíla de Tidore , em que íe vio a praya cuberta de
gente, com tantas e tão eípantofas gritas, que parecia

fundirfe o ceo e a terra , mas nem iíso foy parte para dei-

xarem os nofsos de ir furgir no porto, onde lhe tirarão

da terra com muyta artilharia miúda , de que fazião pouca
conta porque os pilouros pafsauao por alto: com tudo o
capitão por lhe não acontecer defaílre fez paísar a arma-
da mais abaixo da cidade , onde os tiros lhe não podião
fazer dano , donde mandou hum embaixador aos Reys "a

ver fe queriíío paz com elle , o qual tornou bem, dcprefsa
fugindo has efpingardadas

, que os mouros lhe tirau^o.

Auido então coníelho , foy afsentado que íe cometefse a
fortaleza onde os Reis eílauão

, que íeria mais fácil de
tomar que a cidade

,
porque não tinha artilharia, nem

iTiâis gente que a do feruiço dos Reis j
porque toda a de

guerra
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guerra eftaua na cidade , e que Goniez de crafto fidalgo

honrado íicaíle em guarda da armada com boa vigia ,

que não chegaflcm os mouros a porlhe fogo , e em fendo
inenham fizeíTe embarcar toda a gente nos bateis , e to-

cando todo o modo de eílromentos que tiueíTe , fizeííe ro-

fto de querer defembarcar , aonde acudindo os mouros
perderião o tento da fortaleza

,
parecendolhe que não po-

deria íer cometida. Dada efta ordem , eícolheo o capitão

cento e vinte homens todos eípingardeyros
,
que leuauão

feus efcrauos com lanças e adargas , com que fe fazia hum
corpo de gente que parecia de trezentos homens , e fendo
o coarto da modorra rendido , foy deíembarcar em terra,

donde começou de marchar para a fortaleza por outro ca-

minho
,
que não era o por onde os mouros fe feruião

, que
era conhecido de muytos dos que aiy hião pollo terem
viílo no tempo das pazes : hião na dianteyra António car-

nejro com a bandeyra , Gonçalo vaz cernachc , Diogo Jo-

pez dazeuedo
, Jorfe de brito , António de teiue , Francif-

co de fouía
, João freyre , e outros esforçados caualeiros,

gue caminharão com m.uyro vagar por fer o caminho fra-

goíò i
mas fem auer delles fentimento , até que a nianhe-

cendo chegarão a cima ao andar da fortaleza , de que
auendo viíla as vigias dos mouros , correrão com gran-

des gritas dar rebate aos Reys
,
que forão poftos em gran-

de fobreíTaho e aluoroço , e fendo tomado o rebate na ci-

dade acudio muyta gente ha fortaleza
,
que com muyto

esforço foy demandar os noíTos debaixo da capitania do
Rey Dayallo

,
que íe pos diante dos mouros para os ca-

pitanear: os noflos neíle tempo erao chegados a hum cam-
po rafo que aula diante da fortaleza , onde António gal-

uão pofto na dianteyra inuocando Santiago e fam Tome ,

cujo dia então era , arremeteo aos mouros deíparando nel-

les muytas efpingardadas
, que íem duuidarem a peleja ,

cometerão também os noíTos com as fuás cuílumadas gri-

tas , e muytas frechas, pedradas , e azagayas d'arremeno ,

porem os noíTos largando as efpingardas aos cícrauos (que

também fe ficarão íeruindo delias ) tomarão as lanças ,

com
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com que fizerao parar os inimigos fem oufarem paíTar

auante, no qual tempo o Rey Dayallo, que pelejaua diante

com huma íaya de malha , e hum capacete , e huma eípa-

da d'ambas as mãos , de que aprendera o vío eílando antre

os nolFos , fendo ferido em hum ombro com hum pilou-

ro deeípingarda , fe retirou atras: dos noíTos Jorie de
brito e Pêro pinheyro forao cercados de tantos dos ini-

migos , que fem lhes valer o feu grande esforço forão der-

rubados muyto feridos
,
porem acudindolhe Gonçalo vaz

cernache j Francilco de fouía
, João pacheco , e Diogo

jnoreyra , a peíar de todos os inimigos, com morte de

muytos delles , lhos tirarão das mãos ; António galuáo

diante dos íeus , e todos os que o acompanhauao fazendo

marauilhas com defejo de ganharem honra ,
puíerao os

mouros em tal aperto
,
que os forao leuando pollo cam-

po até chegarem onde cílaua o Rey Dayallo ferido ,
que

lendo derrubado pollos noíTos bradou aos feus com gran-

de inílancia
,
que lhe acudiíTem

,
porque o não leuaílem os

cães dos Portugueíes , a que acudio tanta cantidade dos

mouros, que o leuarão comfigo fem os noíTos lho poderem
defender, porem o reftante da gente vendoo leuar nos

braços , cuidando que era morto , fe pos em fugida com
tanto defacordo

,
que deixando as armas , e dando em ou-

tros que de nouo acudiao ao rebate , os fizerao também
fugir huns para a fortaleza , e outros para o mato : os nof-

fos fe forão trás os que hião para a fortaleza , de que os

Reys erao ja fugidos , onde entrando com elles de enuol-

ta, os mouros a defempararao logo, fugindo também quan-

to mais podiao , e o Rey Dayallo foi leuado ha cidade. O
capitão naó achando nas caías coufa de que lançar mão
lhe mandou por fogo

, que como erao de madeira e ca-

nas em breue eípaço fe leuantou efpantofiílimo. Os noííos

da armada , a que ficou encomendado fair em terra , e co-

meter a cidade , naó fe defcuidarão quando lhe pareceo

tempo
, porem tiuerao nella pouco que fazer

,
porque a

gente que íe pos em defenfaó vendo o Rey Dayallo feri-

do , e arder a fortaleza , e tendo nouss que ella era en-

trada
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trada dos noíTos e os Reys fugidos , entrou em tamanho
medo, que fem tratar de pelejar fe puferão todos em fugi-

da, e apoz eftes íe foy também toda a mais gente da cidade

cos filiios has collas , buícando cada hum íaJuaçao por on-

de milhor podia , até que ficou deípejada ; porem o Rey
de Tidore acudio aly a faluar fuás molheres e feu tifouro ,

o que inda fez atempo que pode eícapar em faluo com tu-

do o que bufcaua. Os noíTos que ficarão nas nãos vendo
fugir os mouros faltarão em terra cos marinheyros Ará-
bios , e íe meterão polia cidade a roubar com tanto def-

mando
,
que muitos dos inimigos feitos num corpo torna-

rão a renouar a peleja, até que António galuão com toda a

gente chegou ha cidade , e entrou por ella dando a morte a

elles e a quantos fugião , com que os noíTos começarão
também a íe deímandar no faço delia j porem o capitão

receofo d'algum defaílre dos que íao ordinários na gente

deímandada, mandou pôr fogo á cidade com que ficou

de todo coníumida , e em que arderão muitas riquezas

dos Reys , e muita gente que ainda eílaua nella , mas
ainda os noííos ouuerao bom deípojo de fazendas e de

muitos catiuos , moços e molheres com feus filhos que
hiao fugindo, e tomoule aquy também muyta artilha-

ria , e toda a armada que fe achou dos inimigos , e tudo

fem mais cuílo dos noíTos que três feridos de pedradas

lá na fortaleza , e hum Português e três marinheiros na

cidade. Apoz eíla milagrofa vitoria , fe deteue António
galuão alguns dias em derrubar os muros e baluartes da
cidade , com que a caua ficou entupida , e todo campo
raio. Porem os Reys , vendo quão poucos eraõ os noí-

íos , os cometiao muytas vezes com muyta gente que
tinhão junta , de que fempre tornarão desbaratados , e

tomarão por vitimo remédio ordenarem huma armada íe-

creta para tomarem o capitão
,
que cada noite hia dormir

ha nao
,
que eílâua tão afaílada da terra , que o podião fa-

zer facilmente antes de fer focorrido do mar nem da terra,

c neíla paisagem não leuaua configo mais que oito até dez

Portugueíes , e para iílo fizerag preítes vinte embarca-
ções
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coes que puíerão em cilada num lugar eícufo, em que

eílauão bem emcubertas dos nolTos de todas as partes. De
que íendo o capitão auiíado , ordenou que Gomez de cra-

ílo , Gonçalo vaz cernache, António de taide e Francifco

de íbuía com dous bargantins , duas barcaça? , e dez ca-

racoras , íizeíTem huma contra cilada fobre a armada dos

inimigos , os quais feitos preíles , com tanto íegredo que

os mouros o não auenrarâo nunca , fe puíerão de longo

da terra em parte onde eftauao bem efcondidos. António

galuão metendo então comílgo no batel vinte homens , e

marinheyros Portugueíes também com íuas armas, e muy-
tas panellas de poluora

,
partio para a nao , os inimigos

em tendo rebate polias íuas clpias , que o batel fe delamar-

raua da terra , o forao cometer de voga arrancada , a que

o capitão fez roílo , defparando os berços que Icuaua, po-

rem coatro caracoras dos inimigos , em que hia hum íi-

Jlio do Rey dos Papuás homem esforçado, chegarão a

abalroar o batel em que acharão tanta refiílencia , e tanto

dano com as panellas de poluora, que muytos dos mouros
fe lançarão ao mar, com que as caracoras fe afaílarão, aíly

para os tomarem , como para apagarem o fogo que íe lhe

começaua a atear dentro : neíle tempo vinhao ja os noflos

nauios remando a grande preíTa, e as caracoras diante com
grandes gritas , de que auendo os mouros vifta, fe puíe-

rão logo em fugida , deixando huma das íuas caracoras

deíemparada da gente. Os mouros da terra em vendo tra-

uada a peleja no mar forao com muita preíleza cometer o
arrayal dos noíTo?, que com.o eílauão de íobreauilo, e com
ordem do que auião de fazer , chegando os inimigos a tiro

defpararão nelles as eípingardas , com que matando e fe-

rindo muitos os fizerão parar íem oufarem de fe chegar
perto. O capitão vendo fugir a armada dos inimigos , e a

reuolta dos noííos na terra, voltou com todos os nauios ,

e pondoos de longo da praya , fe foy para a nolTa gente ,

donde, por íerem os mouros J3 recolhidos, os mandou ef-

piar que tinhão feito de íy , e entendendo que eílauão em
humas aldeãs daly perto

,
por parecer de todos antes que

Farte UL Dd amanhe-
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amnnheceile fe foy com a gente que lhe pareceo neceíTarla

tão caladatnente por anire liuns aruoredos
,
que nunca foy

íentido fe não ha viíla das aideas, onde os mouros eflauão

repoufando bem feguros de poderem aly íer faheado?, com
que foy m\ o fobreíTalto e medo que entrou era todos íin-

tindo as gritas dos noíibs
,
que fem nlnhum acordo come-

çarão a fugir cada hum por onde podia, e os noíTos pondo
fogo has caías

, que erao de palha , derão tanta claridade
que lhe moílrou por onde os inimigos hião , a que come-
çando a feguir o alcanço d.efpois de fer ja dia claro , o ca-

pitão os mandou recolher por não auer defaílre, e para
tomar algum rcpoufo , auendo ja pollo campo muytos
mouros derrubados das efpingardas.

CAPITULO XXXXV.

Os Reys todos chco ãjii?itm fuás armadas e Jeus campos
por terra para irem pelejar cos nojjos. O capitão os co-

mete primeyro. Os trcs Reys delles fe recolhem a fuás
terras , o de Tidorefazpaz co capitão. Trijlão de taide

Je defauera com elle , e a rezão porque : os da Jua parcia-
lidade com ellejuntamente Je amotinao contra o capitão ^

e o que niffo pajja,

OS Reys da quellas ilhas
, que ali eílauao juntos , en-

uergonhados de verem, que com tamanho poder co-
mo íinhão comíigo fenao podião valer contra tão poucos
Porcuguefes , íe concertarão antre fy niandarem aly ajun-

tar todas as fuás armadas
,
que andauuo por fora , e com

ellas por mar , e com a gente que tinhão por terra , irem
pelejar cos noílos , detriminados em tirarem a todos as vi-

das , ou perderem eilcs as fuás , e tomarem a fortaleza ;

do qual concerto fendo auifado o capitiío , e vendo que os

Reys fe punhão em ordem de o por por obra, e que tinhão

agente junta para o cometerem ao outro dia, aquella

noite dantes fez ajuntar toda a lua armada , e por confe-

Iho dos capitaens fe aííentou , que em fendo meya noite

fofsem
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fofsem dar nos inimigos , com tal concerto que ninguém

ie defmandarse , porque lendo necelsario íe recolhelsem

todos junro?. Chegada a ora , íaem os nofsos , e vão de-

mandar os inimigos
, que eílauno bem deícuidados , e fora

de lhe parecer que riueísem os nofsos forças e animo para

os cometerem , e muyto menos aaquellas oras
,
que erao

as do repoufo
,
que elles bem auiáo mifter. As vigias dos

inimigos
j
que não eílauão defcuidadas , em auendo íenti-

mento dos nofsos , dão rebate íupitamente com tanta

prefsa, que os mouros como eílauão feguros c tomados
do fono fe embaraçarão huns cos outros de maneyra co
grande fobref^alto

,
que íem atinarem com as armas , nem

fazerem refiltencia fe puíerão logo em desbarato fugindo

poUos matos , de que tendo auifo o capitão poilas fuás ef-

pias que hiao diante , íe tornou a rccoliíer tão caladamen-

te ao feu alojamento , e com tão boa ordem
,
que os mou-

ros tiueráo para fy que as luas vigias fe enganarão , e lhe

derão rebate fallb. ORey dos Papuás
,
que era fefudo e

experimentado , vendo que os feus tinhão cobrado tal me-
do aos nofsos, que a qualquer rebate íalfo fe punhao logo

em fugida , lhe pareceo bem mudarem o confelho, e ade-

triminaçáo que tinhão, e recolheremfe antes a defende-

rem fuás terras, que pelejarem cos noíTos com tantos mãos
fuceílos. E praticando ifto cos outros Reys deBachão ,

Gcilolo , Ternate , e Tidore
,
por comum parecer de to-

dos íe embarcarão cada hum na fua armada , e íe forao a

;fuas terras , ficando aly Ibmente o Rey Dayailo , de Ter-
-íifate , e o de Tidore. Os noíTos tendo nouas que os Reys
íe hião embarcar com fama de fe recolherem a íuas terras,

parecendolhe ardil nouo, diííerão ao capitão que feria bom
acudir ha fortaleza , porque íeria poíliuel aquellas arma-
'das , fingindo que hiao para íuas terras , irem-na come-
ter , a que refpondeo que perdeíTem o cuidado diflo

,
por-

<]UQ quem em fua terra íenao pudera defender delles , co-
tno teria animo para lhe ir cometer a fortaleza , e aíly foy
verdade que os três Reys íe recolherão cada hum para

fua terra , e os Reys Dayailo, e o de Tidore , não fe auen-

Dá z do
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do aly por íeguros , fe forão meter em cima na ferra
,
pa-

ra onde os nolios não tinhão fubida fenao hum antre ou-

tro em peis c em mãos , e por antre efpeíras e intraraueis

brenhas. O capitão com tudo vendo quanto lhe cumpria
ter paz co Rey de Tidore , lhe mandou hum embaixador
há íerra onde eítaua, por quem !he mandou dizer que a re-

zâo porque lhe viera a fazer guerra , e aos outros Reys
,

fora polia pouca conra que fizerão delJe em lhe não acei-

tarem a paz e amizade
,
que lhes mandara oíFerecer , e lhe

pefaua muyro de não poder auer haS mãos trcs Rcys
,
que

hião fugindo
, para í'e fatisfazer delles como defejaua , e

pois elle ficara na fua terra , não era rezão que andalTe

embrenhado pollos matos, tão fora da fua autoridade ,

que bem tinha labido que tudo quanto até então fizera fo-

ra por induzim.ento de mãos coníelheiros , que o faziao

efquecerfe de quantos feruiços lhe erão feitos na quella

fortaleza de el Rey de Portugal feu íenhor ; que lhe pidia

muyto por mercê, e como amigo lhe aconíelhaua, que fol-

gaíle de ter paz com elle , que lhe feria muyto bem guar-

dada, porque elle não fe auia de tornar para a fortaleza

íem ficar com elle de paz , ou lhe deixar a fua terra de to-

do deftruida. Ja quando eíle embaixador chegou , era mor-
to o Rey Djyallo de Ternate das feridas que recebera na

peleja , e o de Tidore vendoffe íó , auido ícu confelho ,

aceitou a paz , e mandou hum irmão fcu
,
que aflentou co

capitão com condições que eniregaíTe toda a artilharia

nofía , e armas Portuguefas
,
que tiueíTe em ícu poder, e

não tiueíTe armada de guerra , nem fauoreceííe a peíToa al-

guma contra Portuguefes , e deíTe todo o crauo das fuás

terras para ei Rey pollo preço da feitoria , e o capitão lhe

jurou de guardar fempre efta paz boa e verdadeyra , e fa-

zer jnteyra juíliça a el Rey , e a todos os feus , e o ajudar

íempre com todo feu poder contra quem o quiíefle oííen-

der : e deípois de irem , e virem fobreiílo alguns recados

a el Rey , íe deceo da ferra , e íe vio co capitão , e a paz

ficou de rodo nlíentada na forma que a elle pidio , e man-

dou logo vir da fortaleza peças de Portugal e da índia que
apre-
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aprefentou a el Rey , a feus irmãos , e aos regedores
,
que

todos eftimarão muito , e auendoíTe por ícguros , come-

çarão a correr cos noíTos com tanta amizade ,
que el Rey

e íeus irmãos jantauão muytas vezes co capitão , que os

banqueieaua erplendidamentc. E dcípidindoíTe deiles para

ie partir , lhe pos cl Rey diante as queixas que aquella fua

terra tinha de Triftâo detaide, pidindolhe que lhe quilef-

le dar íatisfação delias com o caíligar como merecião os

males que lhe tinha feito , e que íe ifto não fizeílc não

aueria por muyto fegura a paz que eílaua aílentada
,
por-

que íe diíTimulaíIe agora com eáe caíllgo , ficaria a terra

com receyo de outros males femsihanres por falta delle ,

com que por qualquer occafião fe poderia leuantar de

nouo , e quebrar a paz , a que o capitão refpondco que

eíliueííe defcaníado
,

que elle ordenaria tudo de maneyra
que a paz fícalíe bem firme e fegura , e com iíto fe reco-

]heo ficando todos muyto amigos. E vendo que lhe cum-
piia muyto fazer também paz co Rey de Geilolo , o foy

demandar com toda a armada poífa em ordem ,
para lhe

fazer a guerra até que por mal ou por bem a quizeíTe fazer,

porem no caminho lhe deu hum temporal tão rijo ,
que o

fez tornar a Talangane , onde os Portuguefes lhe dillerão

que era tempo mais de fe recolher ha fortaleza
,
que de

intentar noua guerra , affy para os homens defcaníarem

dos trabalhos paliados , como para negocearem fuás fa-

zendas , que fe então o não fízeíTem
,
que era aconjunção

em que fe recolhia a nouidade do crauo , ficarião de todo

defauiados para o tempo da mouçao, e defpois de auer fo-

bre ifto algumas altercações , o capitão íe recolheo ha

fortaleza , e mandou fazer preftes a nao em que elle fora,

e a de Franciíco de íouía para as mandar na moução, e

porque Triftão de taide fe auia d'ir nella , mandou tirar

delle a deuaíla, que era coftume e obrigação tirarfe dos ca-

pitães
,
quando acabão feu tempo , de que elle rcceoío pi-

dio ao capitão, que lhe quifeíTe valer contra feus inimigos,

para que nao ficafie de todo deílruido , o que o capitão fez

cm tudo o que pôde ^ por íer muyto amigo de dom Efte-

uao
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uâo capitão de Malaca, que lho encomendara muyto, tra-

balhando pollo fazer amigo cos homens para que não te-

ítemunhaílem delle tão mal como receaua, a que muytos
dos efcandalizados não deixarão de lhe ir a mão

,
porque

^ feria aquillo meyo de não dizerem os homens liuremente
a verdade do que fabião , a que o capitão reípondeo com
tais rezóes que lhe não íouberao tornar repofta. Sucedeo
nefte tempo que alguns pefcadores fe forão queixar ao ca-

pitão de hum comprador de Triílao de taide
, q lhe toma-

ua o peixe , e não íó lho não pagaua , mas fobr'iíTo os tra-

taua mal , e porque deíle comprador auia má fama polia

terra mandou o capitão dizer a Triílão de taide, que fizeíTe

outro comprador, porque daquelle auia tantas queixas ,

que polia primeira que fízeíTe não'poderia alfazer , fenão
mandallo açoutar , do que tomado grandemente Triílão

de taide
,
por lhe dizerem que o íeu homem auia de fer

açoutado, começou a ficar tão defauido co capitão, que
começou de amotinar fecretamente homens contra elle

,

fem eile ter noticia diíTo, e porque o capitão tinha duas
nãos para carregar de crauo , mandou pregoar com gran-

des penas que ninguém o vendelfe fenão ha feitoria , e

mandou ao ouuidor que não recebeíTe aução , nem enten-

deíTe em contenda alguma que ouueíTe fobre crauo , e aos
efcriuaens que ninhum fizeíTe obrigaçoens nem eícreturas ,

que pertenceííem a negocio de crauo
,
porem nem iílo ba-

ilou para euitar os deímandos dos homens
,
que de noite

em íe fechando a fortaleza vendião o crauo para hum jun-

co que aly eftaua , de que tendo auifo o capitão mandou
ao leu meirinho

,
que vigiafTe de noite , e tomaíTe o crauo

a quem o leuaíTe, o qual tomando huma noite huns poucos
de facos , acudio feu dono com alguns companheiros , e

correrão trás o meirinho, que lhe efeapou por correr mais

que elles , de que íintido muito o capitão , defejoío ainda

de fe negocear com efta gente mais por brandura que por
rigores , ao outro dia vindo da igreja acompanhado de
muita gente aíTentado ha porra da fortaleza , com as mi-

Ihores e mais brandas palauras que pode, lhes pos diante a

obri-
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obrigação que tinhão ao feruiço dei Rey noíTo fenhor , e

a procurarem mais por elle que pollo íeu próprio prouei-

to, do que os via lao eíquecidos, que íem ninhum rcípelto

do feu capitão , nem da iua juítiça , le empregauao todos

em hzerem fuás fazendas com grandiíFimo dano e detri-

mento da dei Rey , o que não le efperaua de tão honra-

dos e tão leais vafsallos como elies erao, e lhes pidio mui-

to que quiíeflem olhar bem o que faziao , e deixaíTem fa-

zer as carregações dei Rey fern tumuiros nem embaraços, e

apoz iíTo fizcflom elles embora íeu proueito como quiíef-

íem ,
para o que então achariao nelle todos os fauores e

ajudas ,
que lhe foíTcm neceíTarias , e que não como capi-

tão , mas como amigo de todos , e do feruiço dei Rey ,

de que elles também deuião de fer amigos , lhes pidia

muito que quifeííem vender o feu crauo ao feitor , pois

no preço em que lho vendiao ganiiauao muyto. Ninhum
modo de impreílaô nem abalo fízerao eílas palauras na-

queles peitos
,
que de todo eílauão catiuos do intereíTe ;

por onde vendo o capitão que por aquella via não podia

negocear crauo para el Rey , mandou vir para junto da

fortaleza as duas nãos , e hum junco de hum Dinis de pay-

ua , e aos capitaens deu juram.ento que íe na6 foflem daly

fem fua licença , nem leuaflem comfigo homem algum , de

que fe fez hum auto em que todos aíTmarão , e mandou
pôr grande vigia fobre a embarcação do crauo

,
porque

naô íe embarcando nao fe iríao os homens , ou lhe dariao

algum para el Rey , o que todos tomarão muyto mal , e

os da parcialidade de Trilião de taide ,
que com elie fe

aulão de ir para a índia, o tomarão tanto pior, que fazendo

delle cabeça íe amotinarão , e todos com fuás armas po-

ílos defronte da fortaleza a grandes vozes diziaó , que
naô auiaò de deixar de fazer o crauo , e que has lan-

çadas o auião de defender de quem lho quiíeífe impidir,
e iíl:o com tanta onião , e tamanho aluoroço , que o ca-

pitão mandou repicar o íino da vigia para ver le lhe acu-

dia a gente , e faindo ha porta da fortaleza achou Fran-
cifco de íouía, que lhe difíe que ja todos erao recolhidos,

c
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e Triílao de taide com elles , com que fe tornou a reco-

JJier com muyra diíTimiilaçao , e os que não forao culpa-

dos neíte aluoroço dizião antre íy ,
que era Triílao de tai-

de merecedor de o mandar o capitão prcío em ferros ao
gouernador , e porque Gonçalo vaz cernaclie difle iíto em
pubrico , faltou com elle Triílao de taide com alguns ho-
mens para o matar ou afrontaío , de que efcapou acolhen-

doíle a huma igreja
, polia qual rezão Gonçalo vaz o

mandou deípois delafiar , e por lhe não fair ao deíafío di-

zem que lhe eícreueo huma carta de palauras afrontoías ,

a que acudindo o capitão
,
por apagar o fogo que niílo fe

começaua de acender
,
prendeo a Gonçalo vaz , dizendo

que o prendia pollo defafío , do que elle íentido grande-

rnente ficou em ódio co capitão como ja eílaua Triílao de

taide ,
que embarcou quanta gente quis , e hum moço

Criílão fílho de hum homem principal do Morro , íobre o
que mandando o capitão fazer requerimentos c protellos

a Triílao da taide para que lhe mandaíle a gente e o mo-
ço , e tirar de tudo eílromentos fem proueito , 30 outro

dia fe foy has nãos em hum batel com lium falcão na proa,

e os feus homens fomente
,
porem os das nãos vendo que

vinha elle no batel , íe leuarão e fizerão ha vella , o que

não podendo fazer o junco tão depreífa , chegou o capitão

a elle
,
porem o Dinis de payua le pos no bordo cos que

tinha comfigo , todos com íuas efpingardas, até que fefez

ha vella e fe foy trás as nãos , e o capitão tornando a terra

mandou tirar deuaíías e eílromentos de tudo o que paíTa-

ra , e efcreueo cartas para o gouernador , e para el Rey
,

e com eíles papeis todos juntos mandou hum André ma-
deyra em huma carauella a Banda, que os entregaíle a qual-

quer capitão dei Rey que ahy achaííe, e cobraíte delle co-

nhecimento dos papeis que lhe entregaua. Qiiando "o An-
dré madeyra chegou a Banda

,
ja la eílaua o junco de Di-

nis de payua
,
que tinha dado conta de tudo a Manoel da

gama , capitão de huma nao que ahy eílaua , e era muyto
parente de Triílao de taide , o qual não fomente não quis

aceitar os papeis ao André madeyra por mais requeri-

men-
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nientos que lhe fez, mas a poder de bombnrdadas o fez

partir daly Tem lhe confenrir roaiar agoa e lenha de que

tinha neceíTidade , e íe foi furgir num porro da i!ha de

Amboino ,
junto de outro em que eftaua Trift^o de raide ,

queja rinha auiío de Manoel da gama do que paíTara co

André madeyra. Triílao de taide receoío, que deííe elle os

papeis a algum d'outros nauios que aly eílauao , deu con-

ta do que pafíaua a Anronio pereyra capitão mor do mar
de Pvlalaca

,
que então acertou de eílar aly

,
que logo fez

fair do porto o André madeyra íem lhe deixar também to-

mar agoa nem lenha , não lhe valendo também requeri-

mentos e exclamaçoens de lhe morrer a gente ha fede, e

foilhe forçado irfe a outro porto que eftaua deípejado ,

donde , defpois de fe prouer do que lhe era neceílario , íe

tornou CO? papeis a Maluco , e não os quis leuar a Mala-
ca, porque receou que em dom Elleuão

,
pollo parentefco

que tinha com Triftao de taide , achaíTe tão ruim gafalha-

do como nos outro?.

CAPITULO XXXXVI.

O gouerjtador ynanda a Bengala tratar do refgate de Mar'^
tini Afonfo de melo e dos outros Portuguef^s. O Larcaa
tolhe os mantimentos a Dio , o capitão António dajiltiey-

ra lhe mandaJobre tffo hum recado , e o que dahi fucede.

Do reyno vão efle anno cinco nãos ha Índia , Martim de

jreitas capitão de huma delias he morto er/i Damão com
muytos Portuguefes, O gouernador Jeparte de Goa e vay
ter a Dio,

O Gouernador
,
que em meyo de todas as fuás ocupa-

çoens fenão eíquecia de Martim Afonfo de melo , e
dos outros Portugueíes que com elle eílauão catiuos em
Bengala

, mandou lá Afonfo vaz de brito , homem fidal-

go, em hum nauio com dinheiro a tratar do feu refgate, que
partio em Abril deite anno fendo ja entrada de inuerno, e
chegando ao porto de Chatigão achou a terra leuantada

]^'arte 111, Ee contra
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contra os noíTos ,
porque mouros que forão da Inala tl-

nhão metido em cabeça a el Rey
,
que o gouernador matá-

la o Rcy de Cambaya ha rraiqão, íaindo de hum galeão on-

de o fora vifitar de huma doença, que elle fingira para eííe

effeiro , e logo mandara faquear as caías dei Rey c toda a

cidade , com que todos os noíTos
,
que então andauão em

Bengala , eíliuerão em muyro rifco de Terem mortos poU
Jos mouros ,

que com tudo lhe faziáo quantas afrontas e

auexaçcens podiao
,
por onde o Afonfo vaz não ouíaua de

ir a terra , de í]\íc eílaua aflaz agaílado
,
porem acertou de

chegar aly então hum António mendez de craílo da cria-

ção de António da íilueira , que elle mandara aly a fazer

fazenda, o qual teue maneyra com que mandou a Marfim
Afonfo huma carta, que lhe leuaua do gouernador, em que

fe lhe defculpaua de não tratar mais cedo do leu reígate ,

de que não fora caufa efquecimento nem defcuido ícu , íe-

não os muytos trabalhos em que fe vira co Soltaõ Badur ,

polias traiçoens que lhe armara , e da íua morte lhe daua

larga conta , dizendo que fora por deíaftre , a qual carta

moíirou Martim Afonío a el Rey de Bengala, e com muy-
tos juramentos lhe afirmou que era do gouernador ,6 que

O mefmo eícreuiaô muytos fidalgos e outros homens da

índia a alguns Portuguefes que aly eftauão , ao que dando

el Rey credito , íe lhe defculpou dos males que os Portu-

guefes aly tinhão recebido , e tornarão ao eítado em que
antes eftauaõ : porem ifto fique para feu tempo por nos

tornarmos a Dio, de que ha muyío que nos apartamos. O
Lurcão , que linha o gouerno da cidade, tolhendo vi-

remfe a ella vender mantimentos ,
poz os noíTos em tanto

aperto de fome, que chegou a valer huma galinha para

hum doente cinco cruzados , e hum ouo huma tanga que

íaô três vinteins , c mandaua os mouros fazer muytas cas-

tradas na ilha a tapar huns poços, donde a cidade le prouia

de agoa , com que também os noHos íe virão muito aper-

tados de fede : pollo qual António da fílueyra eícreueo

huma carta ao Lurcão, em que lhe cítranhaua não lhe fazer

t guerra como tão grande íenhor , e tão ammofo capitão

come



delRey Dom João o III. 2ip

como era ,
pelejando no campo , e não tolhendolhe man-

timentos eagoa ,
que erão indícios de fraqueza , e de re-

cear a peleja , e com que em fim não auia de tomar a cida-

de
j
que na entrada do verão feria a!y o gouernador , com

quem poderia ter paz ou guerra qual miihor lhe pareceí-

íe , que até a íua vinda folgaria de terem trcgoas
,
por fe

não caníarem entre tanto debalde d'ambas as partes , e
que para ifto lhe mandaua com quem as pudeíTe aílentar íe

quifeíTe. E ella carta lhe mandou por hum criado de Co-
gepfar , e em fua companhia

,
para tratar das tregoas ,

hum Franciíco pacheco
,
que fora criado do gouernador

dom Duarte de menefes : o qual por humas rezões que te-

ue no caminho com hum capitão do Lurcão , de que lahio

afrontado , fe tornou
, porem a carta foy dada ao Lurcão,

que eílimando muyto o que nella lhe dizia António da
filueira , lhe refpondeo

,
que do que o íeu capitão fizera

ao Português lhe pefara muyro , e deixara de lhe mandar
cortar por iíTo a cabeça

,
porque fora informado que não

fora a culpa íua , com tudo não ficaria íem caíligo , e que
a tregoa aceitaua, e guardaria até a vinda do gouernador ,

fe elle a não quebraíTe , ao que Autonio da fiiueira lhe

tornou a mandar repofta com palauras de muyta amiza-

de , com que ficando a tregoa aílentada começarão os

mantimentos de correr a Dio em muyfa abaílança , c aíly

fe paíTou o inuerno em Dio e em Goa até que chegarão

as nãos do reyno ; donde efteanno de 1537 partirão cin-

co fem capitão mor, de que erao cspitaes dom Fernan-
do de lima , fiiho de Diogo lopez de lima

,
para capitão de

Ormuz , ou de Goa íe vagaíTe primeyro , Martim de frei-

tas
, Jorfe de llm.a para capitão de Chaul , dom Pedro da

íilua filho do conde almirante dom Vaíco da gama , e Lo-
po vaz vogado

,
que todas chegarão a Maçambique a fal-

uamento
, onde acharão a nao de Jacome Triítão, que não

paflara ao reyno, e recado do gouernador Nuno da cuniia,

que mandara no naulo do trato , em que pidia e requeria
ao gouernador que chegaífe do reyno

,
que foíTe tomar em

Dio para ahy lhe dar íua rcfidencia , e IhQ entregar a In-

... Ee 2 dia

,
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dia
5
porque aíTy compria muyto para miiytas coufas do

íeruiço de Deos e dei Rey , e bem daqiielle eílado : e não
vindo gouernador , o meímo pidia e mandaua ao capitão

mor que viefle das nãos , e não vindo capitão mor man>ia-

iia aos capiraens das nãos que foliem tomar Dio íbpena de
perderem feus ordenados , e com tudo fe as nãos foliem

muyras ametade foliem a Dio , aquellas cujos capitães

foliem mais amigos do íeruiço dei Rey : com a detrimi-

jiaçjo que nifto tomarão entrefi os capuaes das n.ios , íe

forao a Dio Joríe de lima , Lopo vaz vogado , e Marfim
de íreitas, e para Goa dom Fernando , e dom Pedro , onde
chegarão a vinte e três d'Agorto , com que o gouernador
recebeo muyto contentamento, labendo que as outras três

nãos hiio para Dio
, que também !á chegarão a faluamen-

to a doze de Setembro , com grande eípanto dos mouros»
por verem que as nãos do reyno hiao a Dio primeiro que
a Goa: a gente delias por mandado de íeus capitães (que
antes de deíem.barcarem forao auiíados por António da
filueyra , que o tinha por ordem do gouernador ) eípalha-

lão nouas polia terra
,
que a Goa hi?o dez nãos carregadas

de gente, que el P^ey de Portugal mandaua ao Badur ,para

o feruir na guerra , as quais nouas chegando logo ao Lur-
cfo , mandou dizer a António da filueyra que folgaria

muyto de vir aly ter o gouernador n"uyto cedo
, porque

ja tinha recado dos regedores do reyno para aflcntar paz
tom elle , para o qual o hia eiperar em Madrafaba : mas
eu a tenção deíle recado do Lurcão naceífe do ítu enten-

dimento que era grande , ou da induftria de Ccgeçafar ,•

que lhe mandaua r.uiíos de tudo o que paíTaua , e!la não foi

outra fen^^o com cila moftra de paz íegurar o gouernador
para que trouxefie menos gente comíigo , e com ifto e

cem a vinda dos Rumes
,
que eíperaua, lhe ficar mais íacil

o que pretendia , e para mayor diffimulação íe fahio daly

com toda a lua gente, com que ficando a terra liure e íegu-

ra acabou de entrar na cidade alguma gente
,
que ainda

eílaua de fora , em que entrarão muitos mercadores ricos

com que as nãos do reyno íizerão muyto proueyto em
í . .. íuas
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jiiás fazendas, e íendo tempo fe partirão pard Goa, das

quais a de Maríim de freiras
,
por íe não guardar bem da

corrente das marés, foy polia eníeada dentro furgir no
porto de Damão , onde andando a gente em terra pacifi-

camente negoceando íuas fazendas , alguns homens íe def-

mandarão contra os mouros , e lhe fizerao tantas fobran-

çarias
,
que vi^rão a ter brigas com elles , com que íe ale-

uantou hum grande aluoroço no pouo , a que acudindo

Martim de frcitas de huma cafa em que eílaua vendendo
lua^ m rcadorias , foi morto na briga com treze homens e

vinte ficarão cariuos , e não efcaparao mais que alguns,

e parte delles feridos , que fugirão para o batel
,
que acer-

tou de eftar em terra , em que fe recolherão ha nao
,
que

logo fe fez ha vella e íe foy a Goa , onde ja eítauão ns ou-

tras duas. O gouernador deipois de delpachar para Co-
chim as nãos da carga , em que mandou o vcador da fa-

zenda , íe começou a flizer preííes para ir a Dio por ter ja

auiío de António da filueyra do recado
,
que o Lurcao lhe

mandara íobre o aíTenro das pazes , fobre o que também
tinha cartas de Cogeçafar , e auendo efte negocio por íe-

guro , fe deteue tanto em Goa , que não foy a Dio íenão

em Janeyro do anno feguinie de 1538.

CAPITULO XXXXVII.

O Camorim fa^ huma grojfa armada contra os nojfof, a qrte

Martim Afonfu de Sotfja Jae com outra. O ger.cral dos

mouros vfa de hum engano com que Jae em jaluo do rio de

Fananefem encontrar Martim Afonjo , toma alguns na^

líios de Fortuguefes , e fe apojenta com Jua armada na
enfeada da Beadala. Francijco de Jiqueyra fae de Cochim
em humajufia , t toma hum catur dos tniynigos.

O CJamorim Rey de Calecut , magoado grandemente
dos males e afrontas que tinha recebido dos noHos ,

e defejoío fó de tomar delles a vingança
,
que por íy fó

não podia
;, mandou aperceber huma grande armada para

man-
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mandar a Dio em fauor do Badur
,
pollo recado qae delíe

tiuera , como atrás fica referido , de que deu o cargo e

a capitania mor a Patemarcar
, que o começou logo a pôr

por obra no rio de Panane , onde íe ajuntarão com elle

outros armadores para o acompanharem com efperança

das prefas
,
que tinhao por muyto certas, e tendo nouas

no meyo deita ocuy/içao da morte do Badur , ficarão íuf-

penfos , e indetriminados no que deuiao fazer
,
porem re-

colhendoíTe algumas nãos de Meca a Calecut no mes de

Agoílo , com medo das noíías armadas , e afirmandofhe

muitOj que os Rumes fem duuida paíTariao logo ha índia ,

íem embargo de fer morto o Badur , continou o Patemar-

car com muyía preíTa o apercebimento da armada , repar-

tindo logo as capitanias dos nauios , c ordenou nella fei-

tor e efcriuão , e todos os outros cargos ao noíTo modo , e

em breue tempo a fez de todo preftes , bem prouida de
rnuniqoens e artilharia , e de muytos frecheyros e efpin-

gardeyros , com muyto género de armas dearremeíTo.

Martim Afonío de foufa
,
que nefte tempo eílaua em Co-

chim , tendo nouas dcfte apercebimento fe deu também
muyta preíTa em concertar a fua armada , com detrimina-

çáo de fair ao mar antes que faiíTe a do mouro , o qual

por íe acreditar co Çamcrim , e cos mouros rodos , man-
dou dizer a Martim Afonfo

, que elle tinha huma armada
preíles para fair ao mar, onde folgaria muyto achallo, pol-

lo grande defejo que tinha de fe ver com elle , a que lhe

refpondeo que elle também tinha o mefmo defejo ,
que

Jhe mandaíTe dizer onde queria que o foíTe eíperar, ou
onde o queria elle efperar para fe verem. Martim Afonfo
loípeitando

,
que lhe mandara o mouro eíle recado para o

fegurare antretello, porque íaindo elle primeyro lhe pu-

deíTe fugir, poz com muyta breuidade a lua armada no

mar, que erão três galés e vinte fultas e catures muyto
bem concertados , e nelles até íeis centos homens ,

gente

limpa e bem armada , de que os mais erao eípingardeiros

:

el Rey de Cochini auifou Martim Afonfo, que a tenção do

i*atemarcar não era pelejar cora elle, íenâo andar lias pre-

fas
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íãs por partes onde o nao pudcííe encontrar , e que o feu

caminho auia de íer ir tomar as fuás nãos , c as de Cou-
lao, que vinhao de Choroniandel, por onde lhe pidia muy-
to que ]he mandaíle dar guarda, para o que Martim Afon-
fo mandou Fernão de loula de tauora aos baixos de CJii-

Jão com huma galé e duas fuítas , e quando o tempo deu
lugar , m.andou hum catur eílar ao mar da barra de Pana-

ne , vigiando íe íahia a armada , e eIJe daly a dez dias fe

fez ha vella , e l'e foi também por ao mar ha viíta da mef-

ma barra. O Rey de Cochim, que tinha auiío certo de auer

de ir a armada dos mouros a Choromandel eípcrar as luas

nãos, parecendolhe pequena guarda a que Martim Afonío
la mandara , requereo ao veador da fazenda e ao capitão

que a mandaíTe acreccntar
,
porque aquelJes nauios lós

que lá eítauão náo erão baftantes para lhe legurarem as

luas nãos, para o que o veador da fazenda lhe fez logo pre-

íles huma carauella latina com cincoenra homens elpiíi-

gardeiros dos caiados em Cochim, que também na quellas

nãos efperauão fuás fazendas, que ajuntandofle por ordem
do veador da fazenda com outra carauella latina e duas
fuftas grandes, que andauao na pcícaria , fe forão todos
para Fernão de íoufa, e trouxerâo as nãos a faiuaniento no
fim de fetembro a Coulao e a Cochim , e os nauios da
pefcaria fe tornarão ao feu poílo ^ e Fernão de fouía com
a galé e as duas fuílas fe foy para Martim Afonfo ja no
fim de Oitubro

,
que eftaua ainda fobre Panane , donde o

mouro Patemarcar até então não oufara de fair, tendo
muitas vezes tempo e conjunção para o poder fazer fe

quifera
, porque fabia que Martim Afonfo o auia de ir

buícar onde quer que folie , até o enfecar , e dsua a enten-

der ha fua gente , que el Rey e os armadores lhe não con-
fentiáo ir pelejar com Martim Afonfo, íenão andar has

prefas , e vendo que lhe tinha elle a barra tomada lhe or-

denou hum engano , com que o fizeíle leuantar delia para
elle fair em faluo , e mandculhe dizer que lerlKe tomada
a barra não era quereríe ver com elle no mar , como ihe

mandara diier
, que elle não era ja da ly fora ,

porque vi^

niuy IO
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muyto bem que ao íair o desbarataria facilmente
, que fe

queria que íe viílem no mar lhe deíembaraçaíTem a barra
para elie poder fair fora íem perigo, a que Martiin A-
fonfo refpondeo

, que fe lhe mandara dizer aquillo mais
cedo , o tiuera feito , e no monte Dely o hia eíperar , e fe

fez logo ha vella , deixando no mar huma efpia
,
que lhe

leuaííe recado fe a armada faiíTe. Partido Martim Afonfo,
o m.ouro mandando eípiar o mar ouue vifta da noíTa efpia,

com que ordenou milhor feu engano
,
porque faindo com

toda a fua armada ( que era de lefenta vellns muyro bem
apercebidas , em que auia fuftas muito grandes , que rema-
rão muytos remos por banda , e elle em huma galeota

com fua bandeyra no maílo ) tomou o caminho do mon-
te Dely , o que vendo a efpia de Martim Afonfo le foy
com muyta preíTa a darlhe rebate. O mouro que por dons
catures ligeiros , com que mandara defcubrir o mar, teue

nouas do que fizera a noíTa efpia, em fendo noire le fez na
volta do cabo de Comorim

, por fe liurar do perigo que
receaua. Martim Afonío tendo recado

, que a armada dos
inimigos era ja fora , fez da fua duas partes , huma que an-

daíle ao mar , e outra ao longo da terra, porque a não eraf-

fe
,
porem o mouro, que hiaja demandar Comorim, huma

tarde com a viração apareceo íobre a barra de Cochim
com toda fua armada ornada de muytas bandeyras e eílen-

dartes , e tomando as vellas nos palancos com muitas gri-

tas , e eílrondo de muitos eílromentos , e moílra de muita
eípingardaria , fez roflo de querer chegar has nãos da
carga, que eílauão na barra, com que na cidade ouue gran-

de aluoroço, e dando rebate acudio a gente em tones e

almadias a meteríe nas nãos para as defender
,
que como

então não auia mais nellas que grometes para darem ha
bomba , fe os mouros chegarão a ellas facilmente lhe pu-

derão lançar fogo , ou corrarlhe as amarras , com que
forão dar ha cofta

, porem elles receoíos que ouueíTe nel-

las peças grofías , com que de longe lhe pudeílem fazer da-

no , paíTarão de largo , e fe forão fem de Cocliim fair

ainguem a elles , aíTy por não auer iiauios , como porque
fe
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íe entendia que Martim Afonfo deuia de vir ja trás eíles.

Ao outro dia toparão os mouros com hum nauio e duas

champanas de Porruguefes , a que derão a morre, rou-

barão as fazendas , e queymaráo as embarcações : daqui
chegando ao porto de Couião , onde tomaua carga huma
nao do reyno j em que o gouernador mandaua por capi-

tão hum Niculao juíarre ,lhe tirarão tantas bombardadas,
que a fur;^rão por cima por muytas partes , a que acudin-

do o capitão que eftaua em terra , e com cllc muyta gen-

te , inda foy a tempo que com a artilharia fez afiiílar os

ir.ouros, de maneira que não puderão chegar ha nao a

lançarlhe fogo , nem cortarlhe as amarras
,
porem das

-rachas da madeira
, que os tiros lhe quebrarão , ficarão al-

guns homens feridos , de que hum foi o capitão em hum
pé de que veyo a morrer. Largando os mouros a nao, vi-

rão ao mar três nauios Portugueíes , que vinhão de Cei-

Jão carregados de canclla , de que hum era dei Rey , em
que vinha por capitão hum fidalgo chamado Franciíco

treyre , e outro dos dous era de António barreto ,
que fo-

ra lá feitor, em queellemeímo vinha: os mouros em
auendo viíla deites nauios , fe forão chegando para o dei

Rey , com quem querendoíTe encadear os outros dous o
capitão o não confentio , temendo que íe deitaíTem fogo
em algum, delles íe queimaílem todos , e antes que os

mouros lhe pudeílem chegar fobreueyo a noite , em que
o vento ficou de todo calma , com que as fuílas liuerão

tempo de chegar ao nauio dei Rey , que com a artilharia

as fez afaílar metendo duas no. fundo , e as outras reco-

lhendo a gente que andaua a nado o deixarão e fe forão

aos outros dous nauios
,
que eftauão encadeados , em que

aueria trinta e cinco Portugueíes com íeus efcrauos , e

muyias efuíngardas , e algumas peças de artilharia com
que fe defenderão tão valeroíamente

,
que três vezes fize-

rão afaílar os inimigos , queostinhão quaíi abalroados,
com morte de muytos delles , afora muyto mayor nu-
mero de teridos , em que fe palTou todo o dia até quafi foi

poílo
, que o Pateniarcar fe fov a terra, com receyo da»

. tarée 211. Ff vin-
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TJnda de Martim Afonfo , que entendia que náo tardaria

muyto , e deixou feu íobrinho Coíiale marcar , e Coge
Abrahem , filho de Cotiale deTanor, que erao os feus

principaes capitães , com a mayor parte d'armada
, que

peJejaíTem cos nauios até fer noite cerrada , e fe foliem
trás eile , os quais fizcrão duas eícoadras de fuftas de óez
xrada huma para cometerem os deus nauios

,
que eílauao

encadeados , cada huma por íua banda , e mandarão ou-
tras dez fuftas a pelejar co nauio dei Rey

,
para não po-

der focorrer aos outros : as duas eícoadras defpararão
tanta artilharia nos dous nauios , que não ouue nelles ho-
mem que não foííe ferido , com que alguns marinheyros
dos naturais da terra lhe fugirão a nado : os mouros in-

doíTe ja recolhendo iem faberem o dano, que deixauão fei-

to , acertarão de tomar hum dos marinheyros que hião a
nado

, que lhes diíTe que os Portugueíes erao todos mor-
tos e feridos , nem tinhão poluora , nem coula alguma
com que fe podeflem defender, de que os mouros cobran-
do animo íizerâo volta , c com muytas gritas abalroarão

os nauios por todas as partes , porem os Portugueíes , aíH

como eílauão fracos e mal tratados , fe puferao em defen-

fa e com huma panella de poluora que lançarão numa
fufta , que foy dar noutra poluora que ella trazia , íe quei-

mou a fuíla , e outra que eílaua junto delia , de que toda
a gente fe lanqou ao mar , e as outras fuftas íe afaftarão

dos nauios , porem as duas que ardião fe chegarão tanto

aos noílos, que fem íe elles poderem valer por falta de ven-

to , lhe pegarão o fogo , e fem auer quem lho pudeííe

apagar arderão todos , onde fe queimarão os Portugueíes
quejazião feridos, e alguns , que tiuerao forças para íe

Jançarem ao mar , forão mortos por algumas fuftas, que
de propofuo os andauão bufcando , e dos dous nauios não
efcapou pefFoa com vida , fenão hum negro do feitor , que
fe lançou ao mar com hum caixão comíigo , e bradando
aos mouros que o tomaílem , ©recolherão, porem tam-

bém o matarão logo, e dentro no caixão acharão hum
cofre de criftal guarnecido douro e pedraria obra de Cei*



dei Rey Dom João o III. 127

Ião , e dentro nelle algumas peças ricas , que o feifof

mandara fazer para a Rainha nolTa fenhora : as fuftas apot
ifto íe forão íeu caminho , e da terra acudirão alguns

peícadores em almadias
,
que inda tirarão dos nàuios boa

cantidade de canella, O Patemarcar cora a fua armada to-

da junta , dobrando o cabo do Comorim , foi correndo

a terra dos Criítaos com todos os roubos , mortes , e
quantos outros males lhe pode fazer, até íe ir apoíentar

na cnfeada da Beadalla junto dos baixos , e não fe quis

paííar da outra banda delles
, porque por eftar ja perto o

ijiuerno lhe pareceo, que os noííos não poderíao ter tem-

po para dobrar o cabo de Comorim , e ir ter com elle. E
auendoíle com ifto por íeguro fez defembarcar toda a gen-

te de guerra
,
que paflaua de cinco mil homens , e aílen-

tou íeu arrayal junto de hum palmar
,
que eftaua perto da

praya , onde ha borda da agoa varou e efpalmou as fuílas

de nouo , em que porem dormião os marinheiros com to-

dos os aparelhos delias dentro , e fez hum pagamento a to-

da a gente , com que a todos tinha muyto contentes e

animados para a guerra. O meímo dia que efta armada
paíTou por Cochim, logo em íendo noite hum Francifco de
liqueyra Milauar de nc^çao , a que el Rey noíío fenhor

por fer homem esforçado, e lhe ter feito bons feruiços, ti*

nha tomado por caualeyro de lua cala , e dado o habito

de Chriílo com tença , e de que os gouernadores da ín-

dia fazião rauyta conta ,
por i<rr muyro certo em todas as

ftiiís coufas , íahio em huma fuftinha íua, que fempre tinha

preíles , em que meteo remeyros feus amigos e conheci-

dos , e íeis homens malauares de que fe fiaua , com muy-
tas panellas de poluora acefas

,
que leuaua muyto efcondi-

das , e caminhando trás a armada alcançou hum caiur de
vigia

,
que hia de longo da terra , afora outros que hião

largos ao mar efpiando a noíTa armada , e tanto que o
conheceo leuantou as vellas , e íe deixou ir deuagar can-

tando cantigas malauares , aparecendo elle fó em cima ,

e os outros Icus companheiros efcondidos embaixo, a

que os do catur perguntando quem era reípondeo na fua

Ff z lia-
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lingoa , o cppitão mor vos manda que vades rauyto che-

gados ha terra , e tenhais muyto tento na vigia , porque
le paíTar coufa que não vejais , vos hade mandar enforcar

a todos , e dizendo iílo ie chegou tanto ao catur que os

remeiros o ferrarão com as mãos , e os íeis malauares po-

ílos em cima Jançarão as panelias de poluora no catur

,

com que os remeyros fe deitarão ao mar poíia oUira ban-

da , e o Francifco de íiqucyra com iiuma chuça nas mãos
faltou no catur, de que toda a gente íe lançou também
ao mar

, que os feus andarão tomando catiuos , >e mata-?

rão fós íeis dos que não puderão tomar , e com efta preU

la fe tornou o Francilco de íiqueyra a Cochim , onde en-f

tfou pollo rio rompendo a menham com a íua fuíla eo
catur enramados, e os mouros todos enforcados nelles,

ciando grandes gritas , a que acudio o capitão e toda a

gente , que entendendo o que era o forão receber ao
deíembarcar , e lhe fizerão iodos a honra que merecia:

hum dos outros catures da vigia dos mouros quehiãoao
mar , vendo de longe o refplandor do fogo , acudio lá

a faber o que era , e ja não achou o citur nem a fuíla
, po-

rem achou hum marinhcyro
, que ^ndaua ainda anado , e

lhe contou o que era fucedido»

CAPITULO XXXXVIII.

Martim Afonfo Je torna a Cochim fem ver os inimigos'

y

. donde torna outras duas vezes a bttjcallos , e da dsrra-i

ãeyra tem com elles huma braua peleja , e o fucejjo delia ^

vayjje daly ver com el Rey de Ceilão , e rccolbendofje

fará Cochim deixa no cabo de Comorim armada
^
que guar^

de os Crijiãos da que11a cofia dos injultos dos mouros,

MArtim Afonfo que eftaua ao monte Dely eíperan-

do polia armada dos inimigos
,
parecendolhe que

aly auia de vir ter , camo lhe mandara dizer Patemarcar,

teue muyto tarde o recado de ella ^^x laida do rio de Pa-

nane y porque o catuu , que deixara d'efpia íobre cila para

lhe
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lhe leuar efle recado
, por ter o tempo contrario lho não

pode leuar mais cedo
,
porem tanto que o teue fe foy lo-

go embufca dos inimigos , efperando encontrallos noca*-

minho , e poderlhe fazer muyío dano ,
porque rinha o

-vento de íua parte , até que topou com hum paguei que
Jhe diííe

,
que as fuftas dos m.ouros hiao na volta do cabo

de Comorim , de que tombou muyia paixão , culpandoíTe

de deícuidado , e muyto mais por lhe chegar aquelle dia

hum tone elquipado com carta do veador da fozenda , em
que lhe daua a m.efma noua

,
porque então acabou de a ter

por certa. E paíTandoíTe a Cochim tomou com mujta
preíTa mantimentos e gente , que toda folgaua de fe em-
barcar com elle , e Franciíco de íiqueyra com as íuas

duas embarcações , e fe tornou embufca dos inimigos , e

no caminho
,
por achar o vento contrario , fe paílou aos

nauios mais fotiz com até quinhentos homens , e meten-
do os mantimentos numa galeota defemmaíleada.

,
por-

que fenão podião leuar nas fullas , dobrou o cabo de Co-
morim com muyro tr£\balho do remo , e fe meteo em Ma-
napá lugar de Criftãos, de que não pode paílar adiante por
caufa áã grande força do vento contrario , dond« partido

deípois de abonançar o tempo chegou ha viíla daarma-
da dos mouros cinco legoas afartado delles

,
que linhao

continuos auiíos de quanto os noíTos faziSo , e fe fortifi-

cauão quanto lhe era poíliuel para fe defenderem , com
tudo o Patemarcar não fe auendo aly por íeguro, poíla em
continente toda a armada em nado , e recolhida nella to-

da a gente, e tudo o mais que-eílaua euj terra , de noite
fe foy a remo com muyto filencio meter' noutra enfeada
mais longe dos noííos , cercada toda de hum arrecife,, em
que não auia outra entrada fenío por hum eArelto bo-
queyrão , onde fe deixou ellar embarcado eoaiitoda a gen»-

te fem fair em terra. Ao outro dia polia m-enham-efpanta*
do Martim Afonfo de não ver a arinada , mandou a terra
Tomar informação delia , e fabendo o lugar onde eílaua ,

com muyto trabalho do remo fe foy por a dous tires de
falcão delia , ao que os mouros moílraado grande an.imo;j

com
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com muyías gritas , e fom dos íeus eftromentos , fe fiíeí

rão ha vella^ e íairao ao mar pollo boqueyrao fora. Mar-
tim Afonfo tazendoíTe preftes para os cometer , íe foysi

elles com grande perigo do mar , por fer então mujto
groíTo , e as embarcações pequenas , porem elles como
hião cheyos de medo com todas as vellas dadas feforâo
na volta do mar , e Martim AFonío trás elles , mas achou
o mar tão aleuaniado

, que os nauios íe hião alagando,
com que lhe foy forçado rornaríe a terra , e as fuftas def-

aparccerão de todo
, pollo qual Martim Afonfo ,

por pa-

recer de todos , íe fez na volta de Cochim a fornecerfe

demais armada, e de mantimentos de que hia ja falto ,

para tornar embufca dos inimigos a Ceilão , ou has ilhas

de Maldiua
,
para onde íe entendia que faziao feu cami-

nho , os quais vendo que os noííos fe tornauão ha terra,

amaynarão as vellas , e o Patemarcar mandou hum catur

defemmaíteado efpiar o caminho que os noíTos leuauáo ,

que vendoos ir ha vella direytos ao cabo , e que o dobra-

rão em amenhecendo com a proa em Cochim , lhe tornou
com efte recado , com que a vella e a remo fe tornou ao
lugar onde eftiuera , lançando fama por toda a terra que

os noíTos lhe fugirão , e tornou a aílentar feu campo na

forma que antes o tinha, Martim Afonfo chegou a Co-
chim com muyto desgofto feu e dei Rey , c de todo o
pouo , do pouco que deixara feito , inda que todos fa-

bião bem o que era paílado , e deíejofo ainda de íe ver

com aquelles inimigos , mandou refazer a armada e reco-

lher nella muytc^s mantimentos, e paliando hum dia por
huraa rua com fembrante malenconizado , lhe fahio huma
molher ao encontro , e lhe diíTe , fenhor não vos agafteis

que Roma não íe fez num dia , huma ora milhor d'outra ,

tornay a bufcar cííes mouros , e prazerá a Deos que os

desbarateis , e me trareis hum filho que me trazem cariuo,

Martim Afonfo tomando por bom agouro aquellas pala-

uras de huma molher íimprez , com rofto alegre lhe per-

guntou como fe chamaua feu filho, e reípondendo ella

que Pedro , lhe tornou elle , quererá Deos que feja viuo ,

e
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e cjue eu vollo traga. E tendo ja tudo preftes , fe foy em-

barcar lem fazer inais final ha gente, que tocarlhe as troni-

betas , e tirarlhe hum tiro defpcis de embarcado , a que

logo acudio toda com muyta prefía
,

polia boa vontade

com que o leguia , o que era huma grande parte dos íeus

bons luceílos
,
que poucas vezes fe achao na gente força-

da e mal contente. Partido Martim Afonfo , fe foy de-

mandar ocabo de Comorim , e tendo nouas no caminho

que os mouros fe tornarão ao lugar donde pouco auia que

le tinhão laido , como leuaua bom vento dobrou ocabo »

e os foy demandar, que ja tinhao aulfo da fua vinda , e

tinhão fortificado o feu arrayal com tranqueyras , e poftas

as fuílas , que eílauao de longo da terra , todas juntas a

modo de huma cílancia , com toda a artilharia delias

apontada para o boqueirão por onde os noílos auiao de

«nirar , e tinhão comfigo muyta gente da terra ,
que o Pa-

temarcar tomara a foldo, que por todos os que tinha paf-

fauão de oito mil homens. Martim Afonfo
,
que hia com

detriminajão de os cometer logo em auendo vifta delles ,

Jeuaua ja a armada poíla em ordem , em que apartou oito

caiures que fofi^em diante , e todo o reftante da armada ,

que erão vinte e duas fuftas , ordenou que foííem detrás,

e não leuou aquy as galés , porque como não fazia funda-

mento de pelejar no mar , as mandou do cabo de Como-
rim a andar na cofta , por lhe não feruirem : leuaua aquy
comfigo até íeis centos -homens todos eícolhidos , e os

capitães das embarcações erão Fernão de foufa de tauora,

Franciíco freyre , Manoel de foufa de fepulueda , Fran-
cifco de íá , Diogo de melo, Martim correa da filua , dom
Diogo dalmeyda

, Joríe barrofo dalmeyda , Franciíco de
barros , Gafpar de lemos , Francifco pereyra , Jerónimo
de figueyredo , António de lima , António mendez de

vafconcellos , Simão galego , António de fouía , Duarte
fernandez , Gomez carualho , Ruy de morais, Ruy lo-

bo , Francifco de Hqueyra o malauar , e outros fidalgos e

esforçados caualeyros , e todos com muyto aluoroqo para

çílc tão arriícado feito , em que tão poucos hião pelejar

com
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-com tanta cantidade de inimigos bem fortificados e apef-

cebklos, porque podia maif «elles o deítjo da honra
,
que

o receyo de perigo. Os noííos oito catures, que por man-
dado do Martim Afonfo hiao demandar as fuftas dos
inimigos , foráo dar em liunia reílinga , de que nâo fe ad-
uertirão, porque não arrebentaua , onde eítiuerão fem po-
derem ir adiante nem tornar atrás , até fer noite , que
com a maré poderão fair para fora , íofrendo em todo eíle

tempo muytos tiros dos mouros
, que llie dauao muyto

trabalho. Martim Afonío vendo a m.ineyra de que os ini-

migos eílãuão concertados , aíTentou por parecer dos ca-

pitães que alguns nauios dos noííos com cem homens , e

bombardeyros , de que os remeyros ieuarião muyras pa-

iiellas de poluora , foflem cometer as fuftas dos inimigos

de rofto
, porque não tinhão outro caminho, e que os

oito catures, com outros cem homens efpingardeyros, co-

meteífem a terra da mão direyla
, para que os mouros ai/

acudiíTem , e que elle com a mais gente em oiro fuítas co-

meteria a terra da m.lo eíquerda
,
porem que os catures e

os outros nauios não chegarião a pelejar , fe não deípois

que Jhe elle fizeíTe hum íinal co tiro de huma efprngardada,

que feria deípois de eílar ja em terra. Os mouros tam-

bém tinhão dado ordem as fuás fuftas
,
que em fendo co^

metidas dos noííos nauios lhe fízeíícm íinal com hum ti-

ro para elles acudirem , e permitio Deos que eftando el»-

Jes muyto deíobre auiío , fe defparou acaío huma eípin-

garda nas fuás fuftas , e cuidando que era íinal de ferem
cometidas , forão poftos em tamanha reuolfa e trouação ,

que huns aos outros fe feriâo e matauão fem íe conhece-
rem. Martim. Afonfo , que ja a efte tempo hia defembar-
cado polia praya , ouuindo a reuolta dos mouros , íe dei-

xou ir com a gcnre de feu vngar
, por não chegarem can-

íados , os nofíos nauios chegando também nefta conjun-

ção iias fuftas dos mouros , e abalroando com ellas , os

marinheyros com panellas de poluora , e os Ibldados hás

Jançadíis a«? axorarão de todo , apcfar de quanta gente lhe

acudio a íocorro do feu arrayal , onde chegando Martim
Afonfo >
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Afonfo , e cometendoo com ir uyto ímpeto, o pôs em
grandifllma confuíao , vendoíTe cometido por tantas par-

te?. O Cunhaie fubrinho do Patemarcar , e o Coge abra-

}iem , fíiho de Cociale , crao os que faziao a m.aycr reíl-

Hcncia ,
porem vendoíle táo apertados dos nolTos , hum

delles foy dizer ao Patemarcar, que aparecelTe ha fua gen-

te para lhe dar animo , o qual armandoíTe muyto dcpreí-

fa com moftras de querer ir
, quando vio o feu arrayal en-

trado dos noíTos fugio polia terra dentro com iós vin-

te homens de fua guarda , e todo o feu dinheyro ejoyas

comfigo , e o mefmo fez o Cunhaie feu fobrinho com
inuytas feridas , a que elle mandara aue tratalfe de fe por

em faluo. O filho do Cotiale morreo pelejando , com cuja

morte os mouros foráo de todo desbaratados , de que o
campo ficou cheyo de mortos e feridos. Os noílos m.ari-

fihcyros , íem ordem de ninguém, puferao fogo hr,s fufras

dos inimigos
, que Martim Aíonfo mandou apagir ja

defpois de ferem niuytas queimadas : morrerão aquy dos

noíibs dezoito , e feridos forao mais de cento , de que
deípois morrerão alguns : tomaraoíe dos mouros íetenta

peças roqueyras de ferro , e paíTante de cento e cincoenta

falcoens e berços de ferro e de metal , de que m.uytos fo-

rao noíTos , e muyta poluora e munições , e das furtas

fòs vinte e féis ( que as outras forao queimadas ) todas no-

U2s com grandes bailéus e muyto lauradas , de que deu

algumas a homens que as bem mereciao. Acharaoíe no
arrayal muytas coufas, que forao roubadas a Portuguefes ^

e o caixão co cofre de criílal , e três catiuos Portuguefes

carregados de ferros , e o moço Pedro filho da molher de
Cochim , e muytos negros e negras de Portuguefes que fo-

rao catiuos. Achoufe também huma molher íolteyra
,
que

fora catiua em huma champana com hum homem de que
andaua por amiga , e porque era de bom parecer o Pa-

temarcar a recolheo , e trabalhou polia tornar moura,
para o que vfou com ella de todos os meyos que pode de
promofias e ameaços , até Jhe pôr muytas vezes a efpada
na garganta para a malar, e mandar parante ella arraílar

líaríe 111, Gg o
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o feu amigo
,
porem nada bailou para acabar com ella o

que deíejaua
,

pollo qual a trazia em ferros, e lhe daua

muyto mao tratainento , donde pregaua aos Criftaos cati-

uos animandoos a morrerem confiantemente polia fé ían-

ta que profcíTauao , exemplo raro de feminil conílancia
,

dino de tanto mayor efpanto
,
quanto íe efperaua menos

do mao eílado em que ella molher andaua. Auida eíla g!o-

rioía vitoria acudirão aly em fuás champanas Criílaos da
terra

,
que acabarão de defpejar o arrayal do que os nof-

los não quiferão , a que Martim Afonfo reíliruyo m.uyias

champanas que os mouros lhe tinhao tomadas , e foltou

muytos que elies traziao forçados no íeruiço do arrayai ,

inuito msl tratados , os quais por tomarem dos mouros
alguma vingança

,
puferao fogo ao lugar de Cailé que era

dos mefmos mouros
,
que ficou de todo por terra. Mar-

tim Afonfo eílando ocupado em mandar os feridos a Co-
cbim em duas fuílas , lhe chegou hum embaixador dei

Rey de Ceilão, por quem lhe mandou pidir que o quifeí-

fe ir ver , para com íua prefença pôr eípanto em íeus ini-

migos , que ja tinhão nouas da vitoria que ouuera , de

que andauão tão amedrontados
,
que ló a íua viíla bailaria

para os desbaratar de todo
,
para o que repartindo algu-

ma gente polias fuílas que tomara atraueílou a Ceilão

,

onde el Rey o recebeo com muitas honras e feílas , e em
coatro dias que ahy eíleue lhe mandou dar para a fua gen-

te todo o neceílario de graça , e dando aos capitães al-

gumas joyas douro e de pedraria de pouco preço , e a elle

hum colar rico , o defpidio com muytas honras. Sabida

em CochiíH a noua deíla vitoria ,
polias fuílas em que

forão os feridos , fe fez huma íolenne prociíTaó , e muytas
íeílas na cidade , e os cafados nella não coníentirão que
os feridos foífem ao efprital , mas os repartirão por íuas

caías , leuando cada hum os que pode , onde a mây do
moço Pedro , defpois de dar ao filho o tempo que lhe pi-

dÍ9 o goílo de o ter comfigo , os hia correr a todos , e os

curaua e feruia com muyto cuidado , e o veador da fazen-

^9 OS vifitaua muytas vezes , e Q meímo fazia çl Rey de
CQ5
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Cochim pollos feus regedores. Martim Afonfo chegando
ao cabo de Camorim mandou Artur de crafto , que ricaíTe

com coatro fuílas em guarda dos Crillaos^, para que os

mouros da terra le não leuantaliem contra elles , e elle na

própria fuíta doPatcmarcar com as fuás próprias bandev-

ras e eftendartes fe foy a Cochim , onde chegando ja em
Feuereyro do anno de mil e quinhentos e trinta e oito lhe

foy feito o deuido recebimento , e el Rcy de Cochim o
foy vifuar , e lhe pidio que quifeííe acabar de ganhar de

todo a honra contra o CJamorim , e lhe desbaratar e tomar
as armadas dos paraos que trazia ha carga do arroz , dei-

pois que íe elle daly partira.

CAPITULO XXXXIX.

Martim Afonjo peleja com três armadas dos inimigos e

o que lhe fucede , corre todos os rios até Batiçala
,

eJe recolhe a Cochim,

MArtim AFonfo
,
que de ninhuma coufa moílraua

mais gofto
,
que das ocaíioes que fe lhe ofFereciao

de ganhar honra , em tendo eíle auifo dei Rey de Cochim
do paraos do Çamorim

,
que andauao ha carga do arroz ,

fcm tratar de tomar repouío do trabalho paílado ,
pro-

ueo a armada de mantimentos , e de tudo o mais com tan-

ta preíTa , que em coatro dias íe partio de Cochim , em-
barcado na mefma fuíla do Patemarcar , e a fua gente nas

outras que tomara, que erao milhores que as noílas , e

por confelho do Francilco de fiqueyra malauar leuou- nel-

Jas as meímas vellas , bandeyras , eílendartes , e todos os

eftromentos dos malauares, porque topando cos paraos
de Calecut , e ouuindo elles os feus eílromentos cuidariáo
que erão da íua companhia. Chegando Martim Afonío a
Cananor achou ahy as fuás rres galé?, que mandara a andar
ra cofia , de que era capitão mor João de loufa rates , e

das outras duas erão capitães Gafpar dalmeida , e Diogo
rabello , que tinha dado guarda a muytas nãos e zambu-

Qg 2 cos
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cos de Cochlm que hiao para Cnmbaya , até os pairarem

alem de Baticala , e da hy fe tornarão a andar na cofta ,

porem os paraos faziao pouco caio delias , porque a vella

e a remo le lhe afaítauâo quanto querião íem poderem re-

ceber dano , e dcfta maneyra juntos em magotes de vin-

te e trinta cada hum faziáo luas viagens ieguramente.
Martim Afonío, que tinha mandado hum catur a Chalé
faber nouas dos paraos que hia buícar, tendo aquy reca-

do por elle que erao idos a Mangalor carregar de arroz ,

deíriminou de Te auer com elies por manha íe os achaíle

no mar , e partindo para Mangalor em bufca delles com
as três galés em fua companhia

,
paííou de noite por Ca-

lecut bem largo ao mar para íenao ter íentimento delle,

com que fe foíTe darauiío a Mangalor, onde não auia

sinda nouas do desbarato de Patemarcar
,
porque os que

fugirão por terra tiuerao tantos embaraços e mãos trata-

mentos em rauytos lugares do caminho , onde os pren-

derão pollos roubarem
,
que puíerão muytos dias em

chegar a Calecut. Martim Afonío mandou as três galés

que foíTem largas ao mar , e em auendo vifta dos paraos

íe vieíiem a elle
,
que auia de ir ao longo da terra , e lhe

tiraílem alguns tiros , como que erao inimigos, e elle tam-.

bem lhe tiraria alguns
,
para que os paraos cuidaflem que

as íuas fuftss erao paraos de mouros com que ellas pele-

jauão , e paíTando com eíla ordem o monte Dely com as

íuas fuílas todas afio apoz fy , aparecerão trinta paraas

que vinhão de Mangalor carregados de arroz , de que era

capitão hum valente mouro chamado Baleaçem , de que
auendo viílci-as galés fizerao o que lhe era mandado , ti-

rando alguns tiros a Martim Afonfo , e recebendo alguns

delle , de que os pilouros hiao pulando pollo mar. Os
mouros cuidando fem falra

,
que os noílos parros erao de

malauarcí; que pelejauão com as galés , e n uyto tv:.]^ def-

pois que chegados mais perto conhecerão as embarca-
ções , as bandeyri-s, e os cítromentos que erao de Mala-

uares , porque Martim Afonío mandara elconder os Por-

tuguefe? > e aparecçr íós, os remeyFQ§ , que çr^o ta.mb.ei-n

Mala*
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Malauares , miiyto contentes e íeguros fe chegarão para

Martim Afonfo', que fe rneíeo tanto ccir, a terra que os

inimigos lhe ficarão ao mar , os quais chegandoíle bera

perto dos noílos
, jds íahiarao como a Malauares , e dei-

pois de ferem alguns paflados , mandou Ivíariim Aíonío

dar íogo ha artiiiiaria , arribando icbre elles , e abalroan-

doos com panellas de poluora , que como tra^ião muyto
poiica gente de guerra com pouco trabalho forao de to-

do axorados , e os mouros lançados ao mar , onde as ga-

lés não chegarão por terem, o vento da terra. Outros pa-

raos da companhia deíles trinta que vinhao atrás, vendo o

que aquelles palTauao , não liuerao outro mcyo de falua-

ção fenão vararem em rerra , porem chegando a elles os

noílos catures faluarão ainda muyto arroz. Dos trinta pa-

raos dos inimigos fenao faluarão mais de três ,
que Jeua-

rão a noua a Calecut , e dos que vinhao atrás fe perderão

na terra onze , e todos os mais forao tomados carregados

de arroz , de que ficarão muytos mouros no mar mortos ,

e alguns a fiado fe forão a terra. Martim Afonfo fe tornou

a Cananor, e mandando carregar as galés do arroz , cos

paraos dos mouros há loa , em que mandou meter mari-

nheyros noflos que os mareaíTem , fe foy a Cochim , on-

de foy recebido com geral contentamento de toda a gen-

te
,
porem, não tardou aquy muyto que íenão partiíle para

Mangalor em buíca de outros paraos, em que o acompa-
nharão alguns homens cafados de Cananor

,
que em cata-

res feus le forão para elle com feus amigos , defejofos de
ganhar honra

,
juntamente com algum prouimento de ar-

roz para o inucrno. Marrim Afonlo , correndo largo ao
mar , mandou os feus carures ao longo da terra » em cuja

companhia fe forão os de Cananor , que chegando de noi-

te ao n'>onte Dely , derão com dous paraos de mouros car-

regados
, que erão da companhia de yinre e ires que fíca-

líão atfás , e vinhao de Bncanor , os quais fe renderão lo-

go acs prinuvios tiros qce lhe tirarão, que íendo ouuidos
de Martim Afonfo , mandou íaber o que era, e lhe tor-

nou recado dos paraos tomados ^ e uos que vinhao atrás

e
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e ja perto
,
polío qual efpalhando logo os íeus catures

pollo mar em vigia
,

para que os paracs lhe não efcapaí*

fcm , ao outro dia has noue oras ouue vifta delies , que
vinhão todos juntos era hum corpo, com muyto vento a

popa. Os mouros em auendo viíla dos noíTos paraos tam-
bém fe enganarão, cuidando que erao Malauares

,
porque

inda não tinhâonouas deMartim Afonío íer íaido , nem
vião galés , nem outros nauios de diíFerente maneyra

,

pollo que feguros feguirão feu caminho
,
porem chegan-

do mais perto que conhecerão os noflos polias armas , co-

mo ja não tinhão tempo de voltarem para o mar , nem de
fugirem para a terra , fe puferao em ordem de fe defende-

rem ,
porque vinhao bem apercebidos d*armas e gente ,

leuantando as vellas nos palancos por caufa do fogo , e

três delies que vinhao diante abalroarão com dom Diogo
dalmeyda , com João de loufa íobrinho de Marti m Afon-
ío , e com Jorfe barroío dalmeyda , em que a briga foy

muyto acefa
, porque os mouros pelejauão como homens

entregues ha morte , mas em fim todos forao mortos , e

feridos, e lançados ao mar , e os paraos tomados , os ou-

tros largando as vellas íe eípalharão huns para o mar , ou-

tros para a terra , buícando cada hum a íaíuação onde lhe

parecia que a podia ter mais certa , com tudo forão alcan»

çados noue
5 que forao tomados defpois de huma braua

peleja , c os outros fendo íeguidos dos noíTos até a noite

forão varar na cofta , onde fe perderão , com que Martim
Aíonfo fe tornou aCananor, e fem defembarcar mandou
os feridos a terra , e tendo nouas aquelle meímo dia ha

noite de outros treze paraos que vinhao ja perto , fe tor-

nou com muyta preíía na volta do mar , e os topou em
amanhecendo, que íe puferao logo em fugida confiado*-

na íua ligeireza , e em terem emtão bom vento
,

poreoi

os noflos feguindolhe o alcanço tomarão ainda cinco, e oitd

pagueis que vinhao com elles carregados de arroz , mas
não fem huma aípera briga , na qual e na outra paílada

forão mortos dos noflos treze e muytos feridos. Com eíla

vitoria íe tornou Martim Afonfo a Cananor , onde os ca-

iados
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fados ent-rajão com alguns mouros .enforcados nos niaíloS,

e vergas dcs ieus caiures que deitarão na praya , e os vi-

giauuo de noite para lhos não fuíTarem , porque acudiao

aJy outros mouros feus pnrentes a lho? comprar para os

enterrarem. Martim Afonío íe deixou eílar aquy em Ca-
Tjanor alguns dias

,
por nío ter nouas de mais pnraos de

inimigos , e tanto que alguns dos feus feridos forao íaõs
,

fe foy correndo os rios todos até Baticala , onde lhe che-

gou hum catur com cartas do gouernador cm que Iheda-
ua os parabéns das fuás boas venturas , e lhe mandou di-

nheiro para pagamento da gente , c concerto da armada
,

còm que andou correndo tudo o que auia por aquella eó-

lia até fim de Abril
,
que cora muy tas trouoadas de inuer-

no fe recolheo a Cochim.

CAPITULO XXXXX.

O gouerfJãdor chega a Dio , Trata defazer fazes co Lur-
cão capitão da cidade , ordena na fortaleza o que lhe pã"
7'ece neceJ]ario parafv.a ríefenjaõ. Chegalhe aly de Oríiiuz

hum gemues mandado pollo capitão dom Fedro de caflel

branco ^que lhe dá nonas da 'vinda dos Rumes , e o que nif-

fo faz. Manda vir ha índia o mefmo capitão de Ormuz
dom Fedro

,
por culpas que tem, delle , e o que Jobre ijjo

pajfa,

AíTado o inuemo ^eíle anno de mil e quinhentos e

_ trinta e fete fe parrio o gouernador Nuno da cunha
para Dio , cm coatro galeoens e dés fuílas , onde chegan-
do em Feuereyro do anno íeguinte de mil e quinhentos e
trinta e oiro^choa a gente da terra em.grande aluoroço ,

e quaíi aleuantada contra nós polia morte do Soltaõ ba-
Gur , dizendo que fora morto ha traição, por lhe roubarctn
o leu tiíouro e bradando pubricamenie por vingança delia,

pollo qual logo em chegando tratou de alTentar pazes co
Lurcao por via de Cogeçafar , íobre que lhe mandou al-

guns recados a Madabat onde eílaua, a que deu fempre
tais

P



'24^ Terccyra Parte da Chronlca

tais repoílns que em nada íe tomou concrufad , e por fírií

de todas ellas chegou ha quintam do Melique hum pa-

rente do Lurcão , que ificndou dizer ao gouernador , que
e]le era aly vindo para aOentar as pazes de que fe tratara ,

e juntamente lhe mandou Diogo da filua com oito Portu-
gueíes dos que forao catiuos em Damaô da nao de Mar-
li m de freiras

,
que o gouernador recebeo com muyro go-

Ho , e por Francifco pacheco lhe mandou os agardeci-

mentos dos catiuos, e hum prefente de peças de íeda do
reyno , e que quanto has pazes lhe moftralTe a chapa dei

Rej que trazia para as aííentar , e mandaria lá quem as

•concruilTe , a que refpondeo que por palaura fomente lhe

dera el Rey a comiííaô e poder feu que trazia , parecendo-

Ihe que a chapa era eicuíada , e por iíTo a não trouxera.

E por efta rczao fe nao tratou por então mais das pazes ,

nem fe tomou aíTento nellas
,
pollo que receofo o gouer-

nador de vir aíy auer guerra, mandou por confelho do ca-

pitão António da íilueyra , e dos fidalgos que aly eílauao,*

xlerrubara cerca da villa dos Rumes
,
que por fer rauy-

to grande auia mifter muyta gente para fe defender : e

junro do rio para defenfaÔ delle mandou fazer hum grof-

fo e aíTaz forte baluarte, em que aíTentou cinco peças groí-

fas de artilharia , e íeis falcoens pedreyros , e junto com
elle hum gafalhado parao capitão ^ o qual ordenou que
fofle Franciíco pacheco, que era juiz e recebedor da alfan-

dega da villa dos Rumes, e dentro na fortaleza mandou
fazer huma grande ciílerna capaz "de muyta cantidade de
agoa , em que fez recolher quanta íe pode auer então,

que fcy muyta , e mandou derrubar niuytas cafas derre-

dor da fortaleza, com que lhe ficou hum terreyro bem
çfpaçoío , e reco^lier dentro nclla quanta pedra e madey-
ra fe tirou delias , que defpois lhe foy de muyto prouey-

to. No meyo defta ocupação do gouernador , lhe chegou

Jbum nauio de Ormuz, mandado pollo capitão da fortaleza

dom Pedro.de caftelbranco , em que lhe mandou hnm ho-

mem Genmies de naqâo chamado Duarte catanho bem
pratico na lingoa Portuguela

,
que em trajo de marcador

;. viera
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viera aly ter por via de Bácora em companhia de outros

mercadores mouros , do qual íe diíTe que em muyto íegre-

do íe lhe defcubrira que era eípia do Turco, mandado
por elle a tomar informação de todas as coufas da índia

j3ara ver íe concertauão com a grande fama que delias auia,

e laber também íe era veidade que o Badur fora morto
pollos noflos , e a rezão , e modo da fua morte , e que de
tudo o que achafle delTe auifo ao capitão que auia de paí-

far cos Rumes ha índia. Eíle Genoues deu de iy a mefma
rezão ao gouernador, que dera ao capitão de Ormuz , e

íhQ certificou a vinda dos Rumes ha índia , negoceada por

el Rey de Cambaya
,
para a qual eftauão ja as galés énl

Suez , de que era general hum gouernador do Cairo capa-

do , homem de que o Turco rinha muyra confiança. E
que elle como verdadeyro Criftão que era aceitara aquel-

Ja emprefa do Turco fó para !he vir dar efte auiío , e para

iílo comprara mercadoria?, e fe metera na cafula em com-
panhia de outros mercadores , em que viera a Baçora e da
Jiy a Ormuz , e que em penhor do que dizia daua fua ca-

beça , íe em alguma coufa lhe achaíTe falta. O gouerna-

dor deípois de lhe agardecer com palauras , e promeíTas

de muytas mercês o trabalho que tomara , lhe pôs íilen-

cio com pena de morte em tudo o que lhe diííera , e o te-

ue eícondido em fua cafa até a noite
,
que tendo preíles

huma fuíla o mandou embarcar nella , dizendolhe que
Cumpria mandallo a Goa , onde tamíbem auia de eftar ef-

condicio dentro na fortaleza
,
porque os mouros nao vief-

fem a ter nouas delle, e ao capitão da fufta mandou que
o leuaíTe a bordo do nauio em que viera , e recolhendo to-/

do o feu fato
,
que erao fardos de chamalotes, fe fofíe com-

elle a Goa fem tomar outro porto , onde entrando de noi-'

te o entregaria ao capitão da fortaleza dom Gonçalo Cou-
tinho 5 á que eícreueo que meteíTe aquelle homem, em hu-
ma cafa den-tro na fortaleza , donde nunca faiíTe , e tiuef-

fe nelle tal recado que de ninhuma peíToa foíTe viílo. Par-
tido o Genoues , António da lilueyra

,
que aíliílira a toda

a pratica que elle teue co gouernador, lhe diíle que nao .ti-'

Pane ni. Hh nha
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nba bom onceito daquelle homem
,
porque fegunc^o lhe'

parecera entendido fofpeitaua , que era verdadcyra eípia
do turco , e que t^niara aquelle aidil óq íe dei cobrir par^
íegurar lua. vida

,
por onde lhe parecia que lha deuia de

irandar tirar lecretamente
,
por euitar os males que dalyí

podião luceder : porem o gouernador , como títaua de
cutro parecer , não lómenie lhe não deu orelhas , iras en-
tcn lendo que era iílo couía em que o legredo não podia
durar muyto , e que emcobrindoo elle , e rompendoíTô
por outra parte daua ocafião de auerfobre ilTo vários juí-

zos
, que podião fer perjudlciais , principalmente porque

polios homens do meímo niuio que viera de Ormuz, e
por cartas que fe de lá clcreuerao , fe começr.ua ja de rom-
per , detriminou de o defcobrir eile meímo , e pubrica-^

mente diííe que naquelle nauio de Ormuz lhe viera hum
Genoues com nouas dos Rumes

, que íe fazião preftes no
CÍlreito para paflarem ha índia cm Setembro , e lhe pidi-

ra embarcação para o reyno para ir pidir mercê ael Rey
por efte feruiço , m.as porque elie loipeitaua que era efpia

do turco emcoberta com aquelle ardil , o mandara a Goa
ter a bom recado

,
porque le com a vinda de Manoel mar

chado
, que mandara elpiar o eílreyto o achaíTe em min-

tira , o auia de mandar enforcar , o que fabendoíTe logo
cm Goa por canas que fe lá eícreuerão , e chegando has

orelhas do Genoues
,
parecendolhe que pois o gouerna-

dor ja o pubricara eftaua elle defobrigado do filencio que>

lhe fora poílo , começou também a dizer e affirmar pubri-

camente o que dillera em legredo , e na cafa em que efta*

Ua apofentado ,
que era fobie a porta da fortaleza , ven-,

dia os feus chamalotes , onde eniraua liuremente quem.
queria a lhos comprar , em que hiao também os brame-,

Bes da cidade e cos Portuguefes mouia praticas fobre aS;

couías da índia , perguntandolhe miudamente por todas
,..

ecngrandecendolhe tanto as que os noflos tinhão feito

aella , que lhes veyo a dizer que com ter andado muytas

rrtes do mundo , vifto e ouuido muytos feitos que nel-

paflarão, de ninhuns teuc noticia que le igualaílem cos

4p.s
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dos Portuguefcs , e que agora via que em muyto mayot
a verdade que a grande fama que corria delíes , e com eíla

inuençao veyo a tirar tanro dos homens
,
que Jlie não ficou

coufa da índia de que não riueíTe inreyro conhecimento
como verdadeyra efpia que era. Neíle nauio de Ormuz ,

cm que viera o Genoues , vierão ao gouernador nouas
queixas e nouos capítulos contra o capitão dom Pedro , a
quem o gouernador ja antes diílo

,
por outros capitulos

que tiuera delle , mandara huma prouiíao que enlregaíTe a
fortaleza ao alcaide mór Manoel falcão , e fe vieíTe ha ín-
dia, e porque não obedecera mandou agora a Ormuz no
niefmo nauio o doutor Pêro fernandez ( que nouamente
€ra vjndo por ouuidor geral

, por ter acabado íeu tempo
Fernão rodriguez de caítello branco) com grandes pode-
res para fazer tudo o que cumpriííe. O qual chegando a
Ormuz íoy muyto bem recebido do capitão que lhe obe-
deceo em tudo , e lhe requereo que tomaííe entrega da-
quelia fortaleza , e de lua mão fizeíTe delia o que lhe betn
parecefle

,
porque elle fe partia logo para a índia aprefen-

taríe ao gouernador , e porfe em liuramento para tornar
a feruir o tempo que lhe faltaua , a que pondo duuida o
ouuidor geral lhe forão feitos fobre líTo tantos requeri-
mentos e protcftos

, que em fim o ouue de fazer , e dom
Pedro lhe tomou a menagem da fortaleza para a íeuar ao
gouernador. E o ouuidor geral a quifera entregar ao al-

caide mór , mas por lhe fer contrariado , e elle não tra-
zer poder para de íua mão a entregar a ninguém , o dei-
xou de fazer , e ficou por capitão^ Dom Pedro fe partio
no mefmo nauio , e prefentandoíTe em poucos dias ao go-
uernador em Dio , com muytas exclamaçoens e proteílos
por todas as perdas de fua honra e fazenda , lhe deu de íy
s milhor rezão que pôde , trabalhando por fe moftrar íem
culpa

, e lhe pidio que mandaííe capitão ha fortaleza que
olhaíTe por eíla , em quanto elle não tornaíTe

,
porque

eíperaua em Deos de moftrar muyto cedo lua innocencia.
O gouernador então ordenou que foíTe a ella por capitão
dom Fernando de lima, de que eícuíandoíle elle,emfini

Hh a o
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o vevo a aceitar a requerimento do mefmo dom Pedro

que lho piiio com mujta.iuftancia polio que cumpria a

feus negócios. Chegando dom Fernando a Ormuz o ou-

iiiií)r geral fe veyo para a índia trazendo as deuaflas de

todas as culpas que achou de dom Pedro , de que em fim

purgado íe tornou ha fua fortaleza acabar o feu tempo.

CAPITULO LI.

£/ Rey de Xaer manda pidir pa^z ao gouernador que lha ccn-

cede , e prouendo bem afortaleza jevay ihuernar a Goa.

Cogeçajar je parte jecretamente de Dio , a cidade fe co^

meça a dejpejar , che^ao ao capitão nouas certas da 'uinda

dos Rumes,

O Rey de Xaer tendo noua certa da morte de Soirao

Badur , e enrendendo que o gouernador llia não dá-

lia íem ter cidra noticia da traição que lhe elle ordenaua ,

e que por caufa deíla morte os Rumes nao paOariao ha ín-

dia , com cuja vinda íe elle receaua pouco dos noílos , te-

meo grandemente que o gouernador quifeíTe tomar vin-

gança deile
,

poiios males que fizera aos Portuguefes , e

que lhe não cuítafle menosque deftruição e perda do leu

reyno , para o que tomou por remédio mandar hum em-
baixador ao gouernador ellando aquy em Dio

,
por quem

lhe mandou dizer
,
que a caufa dos males que os noílos re-

ceberão em fua terra fora a muyta foberba íua , c as gran-

des injurias que faziao aos mercadores naturais da terra

e eílrangeyros
,
que chegarão a tanto que os ertrangcyros

{que erão muytos ) fe leuántarão contra elies , lem elle

nunca ter noticia, nem ientimcnto algum diflo , íenão

quando ouuio a reuolta da briga , a que acudindo e bra-

dando aos Portuguefes que fe entregaílem por não ferem
todos mortos , mais com rogos que com força faluou os

xnais que pode
,
porque os que não quiferao entregaríe

lodos perderão as vidas , e os feridos mandara recolher ,

c curàllos , e pôr cobro em íuas fazendas ,
porem alguns

viuos
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viuos que os mercadores eíconderao embarcarão em hu«

•ma nao para Meca , íem lhe elle poder valer por meyo de

rogos , nem de groílas peitas que lhe daua, de que os meí-

nios Portugucíes que linha em íeu poder poderião fer te-

fíemunhas , e que dez dias apoz eíle defaltre chegara ao

porto Manoel machaio
,
que vinha das portas do direito

com rres-fultas carregadas de fazendas que toinara , e

fora em tempo que elle era ido dali a vinte legoas ao ca-

íaniento de hum feu irmão , e na cidade fora bem recebi-

do e obedecido de todos ,
por onde pufera a flizenda ena

terra , e varara as fuílas com mu/ta íegu rança , no qual

tempo chegando ao mefmo porto huma nao
,
que elle to-

mara e íaqueara , lhe foy pidir íeguro ,
que lhe elle deu ,

porem os nourcs da nao
,
que erao muytos ,

fabendo o

que auia poucos dias que aly acontecera aos noílos , in-

duzidos e ajudados pollos mouros da terra , derão huma
noife em Manoel machado , e o matarão com todos os

da íua companhia , do que tendo elle recado , e acudindo

iia cidade com muita preíTa , achou que a nao era partida,

pollo que não pudera fazer mars que arecadar as fazendas

e as fullds que tinha em feu poder , e que tudo juntamen-

te cos catiuos que tinha lhe mandaria, com tanto que per-

doalle o que era feito , e tornaíle a aííentar com elle paz

e amizade como antes tinha. Eíle embaixador veyo diri-

gido a Cogeçafar com hum bom prcfente para que nifto

foíTe terceyro co gouernador , a quem o mefmo Rey de

Xaer efcreueo também largamente fobre eíla matéria. O
gouernador íintio iífo grandemente , mas porque então

não podia Fazer o que tícfejaua , concedeo a paz e o fe-

guro que lhe foy pidido , por cobrar os catiuos , as fazei>

das , e as fuftas , deixando para outro tempo mais cómo-

do a íatisfaçao que iílo merecia. Tornado o embaixador

a Xser , o Rey mandou as fuOas , as fazenda? , e os ca-

tiuos que forão catorze, antre os quais era dom Manoel de

menefes, e outros homens honrados que forao com Ma-
noel machado, afora muytos eícrauos e efcrauas ,

porem

^uaado eílcs catiuos chegarão a Dio , ja o goueruador era,

í>atu-
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partido para Goa , onde elles também fe forão com as fa-

ítas e fazendas. O gouernador , inda que tinha para fy que
a morte do Badur íeria cauía de não virem os Rumes ha
índia , com tudo proueo a fortaleza de quanto lhe pare-

ceo neceílario, como íe eftiuera muyto certo da fua vinda

,

principalmente de munições , mantimentos e agoa ; fez

capitão do baluarte do mar António de fouía com trinta

liomens ; entregou a Francifco pachcco o baluarte da vil-

]a dos Rumes com cincoenta efpingardeyros , a que man-
dou que deíTe muyta preíla pollo acabar de todo \ mandou
ficar na fortaleza Gafpar de fouía

,
que os inuernos atrás

eftiuera aly fempre com gente , e também a Lopo de fou-

ía Coutinho com a gente que trazia na fua galé ; deixou na

fortaleza paíTante de íeis centos homens de rol por toda

agente, de que os duzentos erão pouco para tomar ar-

mas , e os outros não muyto bem prouidos delias , e dei-

xou hum naique Canarim com cincoenta homens e feu

mantimento ordenado , e no rio deixou fuílas , catures ,

barcaças , e galeotas para o que foíTe neceíTario , e muyto
dinheyro para pagamento da gente ; e encomendando
muyto ao capitão o Cogeqafar , e que em tudo tomaíTe feu

parecer, e que ha gente da cidade fenão íizeíTe eícandalo

nem agrauo algum , e ao mefmo Cogeçafarencomendan^
do o aíTento da terra , a quietação da cidade , e que tra-

balhaíle por fazer o concerto da paz como lhe bem pare-

cefíe, íe partio de Dio para íe ir inuernar a Goa em Março
defte anno de mil e quinhentos e trinta e oito , e logo após

a fua partida a primeyra coufa em que entenderão o capi-

tão e o Cogeçafar foy , em negocearem tregoas co Lur-

câo , que aífentarão até íetembro feguinte , em que o go-
uernador aly auia de tornar : o Cogeçafar ,

que por auifos

fecretos de feus amigos tinha certeza da vinda dos Ru-
mes , receofo que íe o capitão o vieíTe a faber lançaíTe mão
poreile, e lhe impedííTe os feus defenhos , deiriminou

fugir da cidade em modo que não foíTe fentido , para o
que fez preíles huma nao noua que lhe viera de Çurrate

onde a mandara fazer , e a carregou de muytas mercado-
rias.
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rias com norre de a? mandar a Tanaçarim , onde tinha

iTiUyra valia , em que íe dille que alguns dos noflos tinhão

parte: ntlla conjunção lhe chegou outra nao que tinjia

n andado a Cachem , cm que ttue nouas freícas da vinda

dos Rumes
,
que o fez darle mayor prefla , e fazendoa lo-

^o deícarregar lhe meteo noua carga , dizendo que a man-
daua a Martóbat) , não fem foípcira de terem praçaria com
elle.alguns cfficiais da fortalt-za. Neíla nao, antes de íer lo-

do carregada , le embarcarão alguns mercadores ftus ami-
gos com íuas n.olheres

,
que tem per cuílume trazerem

Icmpre ccirílgo , aquém parece que deuia de ter deícu-*

berto ftus fegredos. Eíles mercadores, anres de íe em-
barcarem , leuauão fuás irolheres a caía de Cogeçi.far , e

na volta elias irouxerão todas as do meímo Cogeçafar , e

as embarcarão com tanta diíTimulaçao ,
que nem os feus vi-

2Ínhos irais chegados o fentirão ,
porque como he cuílu-

rr.e das mouras andarem todas tão cuberras com panos ,

que até dos roílos ihe não aparece mais que os olhos,
puderão cftas paííar facilmente fem ferem conhecidas. Q
Cogeçafar fez pôr a nao fora do rio para acabar de tomar
a carga onde a elle vifitaua muytas vezes em huma fufti-.

»ha equipada , e tendo ja tudo prtftes , dizendo ao capi^

tão que hia a defpidir a nao , fe partio ne!Ia , e fe foy ao
rio de Çurrate, onde tinha hum lugar íeu que o Badur
]he dera. Defaparecendo a nao ninguém atentou íe o Co-
geçafar tornara a terra ou não , até que indoo buícar al-

guns homens para íeus negocies , c rião o achando , abri-,

rão as cafas todas e as virão de todo defpejadas , de que.

o capitão tomou grande fentimento , e nao foy menos Cfc

efpanto aíly nelle como em ledos os da fortaleza da faga-

cidade da quelle mouro > e muyto mayor foy efte efpanto,

cm todo o pouo da cidade , que começou a fugir e deíem-
parala , a que o capitão acudio com rogos e ameaços , até
chegar a enforcar alguns delles , mas nem iflo bailou para
deixarem de fugir todos os que podião. Logo os noíTo»;

tomiaião fofpeiía de fe lhe aparelhar guerra com a gente
ÚÁ lerra , cjue dos Rumes não tinijaQ.r.eceyo : porem nefl-Sí

lempo
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tempo chegou aly huma terrada de Azebibe em que veyo
hum mercador conhecido

,
que certificou em fegredo ao

Capitão a vinda dos Rumes em paíTando o inuerno , a que
elle não deu orelhas parecendolhe inuençao dos mouros

,

com tudo não deixou de o mandar dizer ao gouernador
,

e darlhe conta da ida de Cogeçafar , e do mais que era íu-

cedido.

CAPITULO Lir.

Cogeçafar faltea com gente de guerra o balluarte da villa

dos Rumes, O capitão põem guarda nos pajjos fracos

do rio. Cogeçafar com hiircao general da qiiella empre^

fa fe vem pôr fobre efles pafjos. O capitão manda reco-"

Iher os que efião nelles para a cidade que o fazem com
viaofuceffo , larga também a cidade efe recolhe haforta*

. leza,

CHegando Cogeçafar ha fua vilIa de C^urrate fem fa-

zer nella muyta detença íe foi a Amadabad , onde
el Rey eftaua cos íeus regedores , e defpois de lhe dar

muitas defculpas de íe vir taõ tarde , os exortou a faze-

rem guerra aos noíTos , afirmandolhe , e facilitandolhe o
bom luceíío deila com a fraqueza e mao prouimento da

noíTa fortaleza , de que elle tinha bem clara noticia , e tan-

tas outras rczoens Ih^^ íoube dar fobre eílas
,
que os fez

apreíTar muyto para efta guerra
,
que ainda que eílaua aí-

fentada antre elies , não eílaua ainda muyto a pique , e íe'

ordenou que o Lurcão foíTe capitão general , e o Cogeça-'

far foíTe tamhem com elle quafi igual no mando
,
que fe

partio diante aos dez dias de junho com coatro mil ho-

mens de pé e de cauallo , de que o capitão ja no fim de

Mayo tiuera auiío por hum mercador feu amigo , e fe co«

meçara a fazer preíles para a dcfenía : e nefte meyo tem-

po que na fortaleza íe efperaua a vinda deíles inimigos ,

fe aleuantou huma noite hum grande fogo nella, que co-

meçou na caía dç huma molher pubrica , e como huma
grande
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grande parte das cafas erão cubertas de palha , e o venro

naquella ora foíTe muyto rijo , em pouco efpnço arderão

bem íeííenta moradas , e muyta fazenda em muytas de-
las

j
que por fer atalhado o fogo com muyta diligencia ,

deixou de coníiimir a mayor parte da pouoação , de que
os mouros ( tomandoo por bom agouro íeu ) imaginando
que as noíTas munições erao todas ardidas , tomarão tanto

animo e coníiança
,
que quali tiuerao a vitoria por certa ,

e aos vinte e féis dias de Junho antes que amanhecefie fal-

teou Cogcçafar cos feus coatro mil homens o baluarte da
villa dos Rumes, que eílaua ja em altura defenlauel , e co-

mo os officiais da alfandega da meím.a villa íeagafaihaf-

lem nella , inda que tinhao boa vigia fobre íy , foy tama-
nha a preíTa, que eíliuerao em muyto rifco de ferem to«

mados , e ficando aly mortos alguns da fua companhia,
com muyta diiHculdade l'e íubirão ao baluarte, onde fe co-

meçarão a defender em companhia do capitão Francifco

pacheco , de que fendo tomado o rebate na fortaleza ,

acudio li logo o capitão dcyxandoa bem prouida , e man-
dou Lopo de foufa eoutinho com a íua gente aíTiítir nos

muros da cidade , daqueila parte que olha para o campo
que fe faz na ilha. Os noíTos que pelejauão no baluarte

,

e feriao até vinte homens, inda que eítau^o aííaz apertados,

com a vinda de António da filueyra cobrarão tanto animo
que fe defendlão valeroíamcnte , e eftando a briga na
mayor força dcrão do baluarte huma eípingnrdada por
Jiuma mad a Cogeçafar com que fe retirou logo, com per-

da de alguns dos íeus
,

para a quintam do Melique. An-
tónio da filueyra vendo ja defcuberta de todo a guerra ,

que até então andara fomente em fofpeitas , entendeo lo-

go em prouer com muyta diligencia no que era neceílario,

e primeyro que tudo reprimio a foltura dos mouros da
cidade, que andauão meyo aleuantados , com fe lhe to-

mar as armas , e prender alguns que eraÔ caufa de tumul-
tos e inquietações : e apoz ilTo proueo de guarda muytos
Jugares do rio

,
que deuide a ilha da terra firme

,
que erão

fracos e vadeaueis , e em dous baluartes que auia cm dous
Paru III, li dclie:.-

,
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delles , em que a agoa era mais baixa
,
pôs Gonçallo fal-

cão e Luís rodriguez de carualho , bem prouidos de arti-

lharia e gente , e em outro paíTo que nao era tao feco ,

porem mais eftreyro , mandou tilar Lopo de íouía com
huma galeota , huma barcaça e duas fuílas , e por outros
lugares importantes repartio outros nauios entregues a
Francifco de gouuea capitão mor do mar, e António da
veiga feitor da fortaleza : juntamente com ifto mandou o
capitão dar muita preíld ha ciílerna, que inda não eft.iua de
todo acabada , e lançar nclla quanta agoa puderão trazer

em odres dos poços que auia n:i ilha quantos bo"s auia ni
cidade, que feruião de a acarretarem , c fez acabar o ba-

luarte da viila dos Rumes
,
que ficou em corenta palmos

de alto , a que não fe fez caua porque nem o íitio nem o
tempo o permetirão , e prouendoo de muyta artilharia e

munições deixou nelle por capitão o mefmo Francifco pa-

checo
, que ja o era , com até fetenta homens efcolhidos.

Cogeçafar tanto que lhe deu lugar a ferida fe veyo com a
lua gente pôr fobre o paflo em que eílaua Lopo de foufa ,

^ue fe chama Palerim , e com algumas peças groíTas que
aíTentou contra elle lhe fez algum dano nos feus nauios , e

o recebeo também delle na gente de pé e de cnuallo. A
poz elle aos três dias de Agoílo chegou o Lurcão com
doze mil homens

,
que fe aíTentou íobre os paílos dos ba-

luartes , e íobre os outros em que eliauao Francifco de
gouuea , e António da veiga , onde fazendo muytas eílan-

cias ha borda da agoa em que prantarão artilharia , come-
çarão a tolher a paíTagem aos noíTos nauios , que leuauão

aos paííos o que lhes era neceííario , com tudo não deixa-

uâo de quando em quando de paílar alguns com muyro
riíco , e trabalho , até que os mouros milhorarão tanto

as fuás eílancias , fem lho poderem defender os noíTos y

que eflauão nos paíTos e no rio pelejando com elles de dia

e de noite com mortos e feridos de ambas as partes
, que

vierão a tolher de todo a feruentia do rio , e vendo Antó-
nio da íilueyra que inflar em defender aos inimigos a paf-

iagem delle , lhe nao feruia de mais que de confumir gen?



dei Rey Dom Joáo o líl. 25

1

te e munições debalde , detriminou , por pnrecer dos que

niíFo o podião dar , largar a ilha e trazer toda a artilharia

que por ella eílaua efpalhada para defcníaô da cidade, e

para que fe fízefie aquella mcrma noite, que era aos no-

ue dias de Agoílo , mandou logo que Payo rodrigues

daraujo alcaide mór da fortaleza foflc com eíle recado , e

TomaíTe a barcaça que Lopo de louía tinha em íua com-
panhia , eleuandoa ao baluarte de Gonçallo falcão lhe

ajudaíse a meter nella toda a artilharia que tinha nelle , e

a Luís rodrigues de carualho mandou huma fufta para em-
barcar também nella a íua artilharia , o que logo foy fei-

to , e as artilharias embarcadas , e tudo o mais que nos ba-

luartes auia
,
porem nada chegou ha cidade

,
porque Ci5-

nio aquella noite acertou de fer íempeftuora e de muyto
vento , os que hiao nas embarcações , afsy por iílo como
pollo grande medo que tomarão de grandes gritas que os

mouros lhe dauao, cuidando que hião trás elles
,
perder^ío

o tino de maneira
,
que deiaocom ellas em feco , donde

íem lhe bailarem amoeílaçoes , rogos, nem ameaços dé
íeus capitães fe lançarão ao rio , e fe pafsaraõ ha ilha

,
por

onde os mefmos capitães , vendo que elles fós não podiao
dar remédio aos nauios que cftauao em íeco , com bem de
magoa lhes foy forçado recolheremfe também para a ci-

dade. Nem fe acabarão com ifto os defaílres daquella noi-

te
,
porque fendo dado recado a Franciíco de gouuea , e

António da veiga que trouxefsem as duas galeotas , e as

fuftas e catures que em outros pafsos tinhao a feu cargo,
António da veiga íe delembarcou na ilha, e fe foy por
terra ha fortaleza , e os nauios tanto que foy tempo íe def-

amarrarão , e paísando por junto de huma cílancia que os

inimigos tinhao no longo do rio, os ofEciais das galeotas,

afsy polio muyro vento que então ventaua , como pollos

nuytoí: tiros que vinhão da eílancia
,
perderão também o

tento demancyra, que a menos de cem pafsos derão em íe-

co , e íeni mais diligencia fe lançarão ao rio todos os que
ne!las vinhão ficando fomente os capitães

,
que vendo o

pouco remédio que com fuás lós peísoas podião dar lias

li 2 ga-
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galeotas lhe puíeráo o fogo
,

para que nao folTcm ter ao
poder dos mouros

,
que todauia mal ardidas as ouue-

rão has mãos com toda a anilharia e tudo o mais que
Lia nellas. Lopo de íouía na fua galeota , a quem a mef-
jna tormenta lançou da parte da terra firme , fendo en-

tão conjunção de maré vazia , ficou em feco , e por fe

fegurar do mao fuceíío dos outros nauios , mandou ala-

gar o batel tirando a eíperança de fe poderem faluar íem
elle

, por fer aly o rio mais largo , e com a vinda da
menham (que nao tardou muyto ) vio a muita diftancia

que auia d'elle ha agoa onde em breue eípaço foy cerca-

do de grande numero de mouros , de que co fauor diuino

fe defendeo com muyta perda delles , e ninhuma ou muy-
to pouca íua até que tornou a nii^.ré

,
que feria has dez

oras do dia , e como a galeota nadou , inda que a tor-

menta não abrandaua , íe recolheo para a cidade. Vendo
eniáo o capitão perdida a artilharia da ilha com que
fazia fundamento de defender a cidade , e que para a

defender lhe era forçado valeríe da artilharia da fortale-

za , em que huma e a outra ficaua fraca e mal defenfauel
,

poílo o negocio em confelho por comum parecer de to-

dos íe detriminou por muytas rezoes
,
que fe iargafle a ci-

dade , e fe recolheílem ha fortaleza. Ncíle tempo como
os inimigos cíliuelTem ja dentro na ilha , vierão três mil
de cauallo com outros muytos de pé dar vifta ha cidade,
e vendoos os moradores da cidade tão perto erguerão
bandeyras em muytas partes com que fízerão finaes aos
de fora , e ouue de dentro alguns aluoroços e aleuanta-

mentos , donde fc entendeo que dos muros para dentro
auia muyta cantidade de inimigos , e porque o capitão

ja tinha aíTentado recolherfe ha fortaleza , mandou al-

guns homens que queimaífem huns nauios de remoque
eítauão na ribeyra

,
por íe não aproueytarem delles os

ioimigos , e puíeíTem fogo a huma grande cantidade de
enxofre e falicre que eítaua em hum dos aímazens da ci-

dade , porem eftes homens íe derao tão ruim manha , co
muyto defejo que tinhão de fe tornarem ha fortaleza

,

que
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que nem arderão o falirre e enxofre fendo rr.ateriais tao

prontos a receberem logo , nem os nauios com eílarem

lecos e alcatroados ficarão de maneyra
,
que os inimigos

fe não aproueitaílem delJes. O capitão entrando com cem
homens polJa cidade , e achando em muytas partes delia

ajuntamentos , a todos os que nelles achaua com armas
mandaua enforcar , ou paííar polias lanças , e recolhen-

doíle para a fortaleza , leuou de caminho prefcs coatro

mercadores principacs da cidade , não pollos achar cul-

pados na quelles ajuntamentos , mas foy preuençao para

remir com eiles algumas neceííidades
,
que o tempo ao di-

ante podia dar de ly
,
porque erão elles homens de muy-

to credito e autoridade , a que deu íempre muyto bom
tratamento, e acabado o cerco os pôs em liberdade.

CAPITULO LIII.

Os hmnigos fe alojao dentro na cidade ^ o capitão reparte
na fortaleza algumas cjíanàas , Lopo deJcuja tem hum

- recontro cos mouros , e o que Ibefucede , Gcnçallojalcão

i ,
t077ia hum ynouro que dá nouas da Dinda dos Rumes , elle

. ; manda humajujia afabcr a certeza delia ,
que tornan-

do logo com recado de os ter vijfo , a manda com cartas
. ao goucrnador. A armada dos Turcos chega a Dio , dafjs

conta do que ofeu general faz em Âzebibe e Jidem , e

^ cia copia dosjeus nauios , António defouto major peleja,

. com bum delles , vef/e hum prodígio a noite que a armada
chega.

AQuelle mefmo dia
, que os noíTos fe recolherão ha

fortaleza , fendo os mouros de fora auiíados pollos
que^ílauão na cidade que era ella deípejada , logo em
fendo noite le meterão nella , onde íorão recebidos com
muitas luminárias e vários géneros de feílas , e antes que
foííe menham aflentarao algumas peças da artilharia , que
os noíTos perderão , em parte donde em amanhecendo
iTieteraõ ao fundo duas fuíias noíTas, e matarão alguns ma-

rinhei-
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rinheiros delias , e inda que também tocaraò na de Lopo
de íoufa iiaò foy por parte que lhe fizeíle dano , e efte mef-

mo dia foy Gaípar de íouía com a íua gente
,
por man-

dado do capitão , dar guarda a alguns Portuguefes , que fe

agafalhíuaõ de fora da fortaleza junto com ella, e então

eftauaõ ja dentro recolhidos, para cobrarem fuás fazendas,

fe inda acaío as achaíTem nas fuás cafas
,
que com a preí-

fa de íe recolherem deixarão nellas o que ainda aprouei-

tou a muitos , mas com cuílo de hum dos noíTos morto e

alguns feridos , e muytos dos mouros, que ja nefte tem-

po andauão polias cafas. Cogeçafar fe alojou com a íua

gente numa parte da cidade, onde fe chama o Mundouim ,

e o Lurcao com a fua nas cafas que forao da mai do íol-

tãOi:q^ue eftaõemhum lugar alto a modo de fortaleza

junto do bazar, que he a praça. O capitão na fortaleza

inda que tinha para fy que naô fe atreueriaô aquelles ini-

anigos a darlhe aíTaltos , com tudo lhe pareceo neceíTario

repartir as eílancias para que cada hum foubeíTe onde auia-

de acudir , entendendo quaõ importante he na guerra a

preuençao ,
porque has vezes fe acontece fuceder o mayor

trabalho donde menos fe eípera , que por pequeno que
feja fempre he de muito dano e perigo onde acha defcui-

do , e no baluarte S.Tome pôs Gonçallo falcão, e em
outro mais pequeno que eftá no canto do rio Gaípar de

loufa , e a Lopo de foufa deu cargo de dar cada dia guar-

da aos moços e molheres que hião acarretar agoa, inda que
lalobra , de huns poços que eítauão pegados com as ca-

fas da cidade , e lenha das mefmns cafas
,
que por eftarem

em lugares perjudiciais ha fortaleza fe mandauao derru-

bar , na qual guarda lhe aconteceo hum dia , catorze de

Agoílo , eílnndo com los catorze companheiros numa rua

da cidade
,
porque outros corenta tinha repartidos por

outras ruas para íegurança dos que tomauaõ agoa e lenlia,

foy cometido por quali coatrocentos homens dos de Co-
geqafar, de que alguns ja vinhaõ mal tratados dos que

eílauão nas outras ruas , e por fer eílreita a em que elle

eítaua pelejou com elles com tanto esforço, que os fez tor-,

nar
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nar fugindo com morte de perto de trinta , e outros fe-

ridos , a que ainda foy feguindo o alcanço, e fendolhe fei-

to final da fortaleza íe recolheo fem mais dano que huma
cutilada numa perna a eile meímo , e hum olho quebrado
a hum íeu page , e a outro homem huma eftocada numa
perna. Em quanto durou efte impedimento a Lopo de
foufa , faziaô efta guarda por elle ora Gonçallo falcão

,

oraGaíparde íoufa : em hum dos dias que ella coube a
Gonçallo falcão tomou hum mouro

,
que Jeuado ao capi-

tão , e perguntando delle polia gente de guerra que auia

na cidade , e polias nouas que auia dos Rumes , relpon-

deo
,
que a gente íeria até dezoito , ou dezanoue mil ho-

mens
, que a cauía principal de nos fazerem efta guerra

era o íentimenlo e efperança que tinhao da vinda dos
Rumes

,
porem que delia fe não lábia mais que auer três

dias que no arrayal andaua hum rumor que a Mangalor ,

cidade marítima do reyno de Cambaya , chegara huma
nao que dera por nouas que em Adem ficaua huma groíTa

armada de Turcos , mas que fenao auia por certo
, por fe

lhe não dar autor. lílo fez ao capitão entender com mais
cuidado no que cumpria , e do baluarte da villa dos Ru-
mes com tiros da artilharia perdidos íc fazia algum dano
aos inimigos , de quem polia meíma maneira recebião o
retorno , mas era de pouco eíFeito , e neftas couías e em
outras deíla calidade fe foy gaitando o mes d'Agoílo , no
qual tempo por dar ja o inuerno lugar ha nauegaçao ,

mandou o capitão auifar o gouernador do que paííaua ,

que logo deípachou de Goa alguns fidalgos e caualeyros
honrados para irem a Dio ; e no fim do mefmo mes man-
dou António da filueyra para a parte de Mangalor huma
fuíla ( de que o capitão , chamado Miguel vaz , era ho-
mem de grande esforço e confiança ) a ver fe achaua algu-
ma noua de virem Rumes , e aos coatro dias de Setembro
huma coarta feira has dez oras do dia fe vio da fortaleza
lornar a meíma fuíla

,
que diííe que a armada dos Rume»

era chegada , em que contara corenta e cinco galés reais ,

afora outras que atrás enxergara miíluradas com outros

nmytos
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muytos npuios de toda forte, com que o capitão efcre*

ueo logo hum breiíe eícrito , que polJo meímo Miguel
vaz mandou ao gouernador , e que por palaura lhe dilTel-

fe o que vira : o Miguel vaz deíejando de íe afirmar mi-
Jhor no que auia de dizer da armada , inda que a rinha

muyto bem viíla , fez o caminho não muyro longe delia ,

que vinha para íurgir junto de liuma mizquita que eílá em
hum alto fobre o mar , defora do baluarte de Diogo lo-

pez de fiqueyra , o qual efti no angulo da cidade que olha

ao íul , donde fendo viíla a fuíla íe apartarão doze galés
,

que metendo os baílardos , lhe forao dando caça , e fem
duuida a tomarão íenao permitira Deos que lhe acalmaíTe

o vento , e vendo que a não podiao íeguir com as vellas ,

defpois de a feguirem com muytos tiros de artilharia em
quanto ouue lugar para iíTo , mas íempre embalde , íe

tornarão a íurgir com a outra armada
,
que ja eílaua furta

no lugar que diíle , com muytas feílas , e moítras de con-

tentamento. O Lurcão
,
que era velho, c conhecia bem

a m.á natureza dos Turcos , íe fahio logo da cidade , e fe

paííou ha terra firme com até cinco ou íeis mil homens , e

o Cogeçafar com todos os mais
,
que íerião treze mil , íe

deixou ficar , onde eíleue todo o tempo que durou o cer-

co da fortaleza. Da cantidade e calidade dos nauios
,
que

"vinhão neíla armada dos Turcos , acho diíFerentcs infor-

mações ,
que efcuío pôr aquy

,
porque a mais certa de to-

das me parece a que achey em hum tratado em iingoa

Iraliana , feito por hum homem que fenão nomea , mas
diz de fy que foy hum dos que forao tomado? em Ale-

xandria para irem ncíla armada dos Turcos , de humas
galés da íenhoria de Veneza que ahy eílauao com merca-

dorias , de que era capitão António Barbarigo , e foy na

meíma armada a Dio , e fe achou preíente a tudo o que
paííou nella , e conta toda a viagem da ida e da vinda

por efímerides tão miudamente
, que diz as legos que fe

andauão cada dia , e os rumos por onde nauegauão : eíle

diz que partirão de Suez fetenta e féis vellas , antre gran-

des e pequenas , íeis galés baítardas , dezaílete lotis , vin-

!/. te
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te c fete fuRas nouas , dous galcdes , coatro nãos , e ou-

tras fortes de nnuios que fazião o numero de feíenta e

féis. Deíla armada era capitão general Sulimão baxá ca-

pado
,
gouernador que fora do Cairo , homem de muyta

idade , e de larga experiência na guerra , mas por nature-

za cruel e cubiçofo , o que bem moílrou no difcurfo deita

fua viagem
,
porque fendo em Azebibe muyto bem re-

cebido de Noco dahamcd Turco , fenhor do lugar , e fer-

uido com muyros refrefcos , lhe deu por paga corrarlhe a

cabeça por culpas que diííe que tinha deile , mas aprinci-

pal rezão foy por lhe tomar o dinheyro que tinha , e deu
o mando e fenhorio do lugar a hum dos que vinhao em
íua companhia , e vindo daly ter a Adem , defpois de fer

vifitado do Rey da terra com muytos refrefcos e manti-^

mentos , lhe ordenou huma rraiqao com que o ouue has

mãos e o m.andou enforcar na entena da fua galé , e pin-

durarlhe o corpo na porta da cidade, que foy metida a
faço , de que o Sulimão recolheo grande cantidade de
ouro, prata, ejoyas ricas, mas muyto mayor de ódio
com a gente da guerra

,
p^^las mqytas extorsões que neíte

caio fez aos feus mcfmos iuldados , e da qui veyo fazen-

do fua viagem direyto ha coíla de Cambaya , e dez ou
quinze legoas antes de chegar a Dio o foy receber Co-
geçafar em huma fufta muyto bem concertada , e o veyo
acompanhando fempre , dandolhe conta do eílado em que
cílaua a fortaleza ,- aíirmandolhe que polias muytas faltas

que auia nella , nacidas da guerra que até então lhe elle

tinha feyta , lhe íicaua a prefa muyto fácil, Nefta viagem
de Adem até Dio íe apartarão deita armada fcis vellas

,

parte com a força de hum rijo temporal que tiuerão , e

parte por não poderem íofrer a infofriuel natureza do ba-

xá , dos quais hum galeão foy ter aos ilheos de fanta Ma-
ria na coíla da índia , onde eílaua d'armada com algutnas

íuftas António de íouto mayor
,
que tendo com elle huma

braua peleja o rendeo cora bem de fanguc de ambas as

partes , e fabendo da armada que hia a Dio por alguns
Turcos que ficarão viuos os mandou ao gouernador. E

Farte IIL Kk aquelia
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aí^aella mefma noite que ella aly chegou , na vella da mo-
dorra, foy viíia hunia grande traue de fogo correr da ban-

da da cidade até íe por fobre a armada , çnde eíleue para-

da cintilhando até íe desfazer de todo.

CAPITULO Lllir.

O cnpiião António àafiheyva fróue tcàas as efiancifís de

capitães y e gtnte. liuvia ccrrf.anhia de 'Janiçarcs r/?j CC'-

rtietcr a foi taleza , e o que lhe jutíde, A armeida dos 'Itir»

, cos je recolhe a Madrajabat ^ e começa a dejembarcar
artilharia gro^apara as batarias. Os inimigos crde-riao

hum ardil centra o baluarte tia "villa dos Rumes , e oju*

cejjo delle,

VEndo o capitão António da filueyra ja dentro em
cafa CS inimigos eípcrados de tanto tempo , inda

qtJe nao tinha o prouim.cnro que para elles íe requeria 5

ordenou cem muyia diligencia tudo o que era neceíTario

para defeníaõ no miilior modo que então lhe foy poJTiuel,

conforme ao que auia na fortaleza ,
prouendo os lugares

fracos , e repartindo as eílancias : a Gonçailo falcão deu

o baluarte S. Teme. em que antes eílaua , e em outro ba-

luarte menor que ellá no canto do rio pôs Gafpar de íou-

fa ,
que também eíliuera antes nelle , e do pano do muro,

que corre de hum para outro deites baluartes , deu huraa

parte a Francilco anriquez tifoureyro e a António fo»

reyro , e a outra a Aísncel de valconcellos juiz da alfan-

dega , e no outro pano do muro
, que fae deíle baluarte

mais de longo do rio
, pós Lcpo de ícuía couiinho, e

mais adiante na feitoria •velha pôs o feitor António da
veiga , e no baluarte da couraça Payo rodriguez de arfíUJo

alcaide mór , c no baluarie da barra Francilco de ^ouuea
capiráo mór do mar da fortaleza , e no outro pano do
muro

,
que v^.y de longo da coíla

,
por fer in cxpunhauel e

não ter neceliidade de defenlaõ, nao pôs mais que vigias, c

çiie com a íua ^enic ficou defora ^jara acudir onde foíTe

. , nççcíla-
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neceíTnrio, e ao baluarte da villa dos Rumes, em que eílaua

Franciíco pacheco com fetenta homens , como era lugar

que podia ter poucos íocorros, aíTv- polia Rilra que na for-

taleza auia de nauios , como por eílarem os inimiigos em
nieyo , mandou o capitão muytas monicôes e outras cou-

fjs neceíTarias, por efcuíar pidilas muyras vezes. Logo
ao outro dia que forão cinco de Setembro , mandou o
Sulimáo baxá deíembarcar fetecentos Janiçaros efpingar-

deyros e frecheyros , com hum capitão íeu chamado o
Moro para darem fauor ha gente de Cogeçafar, que fairSo

todos veftidos de brocados e fedas de rauytas cores , e

feus feltros nas cabeças ( por onde fao defemferençados
da outra gente) guarnecidos d'ouro , todos com ricas

prumas , que dauão de íy huma bem fermofa moílra : eíles

apreíentandoíle logo diante da fortaleza , acompanhados
de muitos dos de Cambaya , huns efperando vella logo
tomada , e os noílos feitos em padsços , e outros

, que ti-

nhão milhor conhecimento dos Portuguefes
, para verem

em que paraua hum tão íoberbo e atreuido acometimento,
deipararão muytos tiros nos que então eílauao pollo mu-
ro , de que matarão féis, e ferirão mais de vinte

, porem
os nolTos eípingardeyros

,
que erão até trezentos , lhe

tornarão tal repofta que com morte de bem cincoenta
delíes , eoutroa muytos feridos, os fizerao retirar, e

bufcarem da!y por diante lugares donde com menos ou-
fania e mais fegurança foltauao íeus tiros , e eftes ficarão

aly em companhia da gente de Cogeçafar , que ferião até

treze mil homens , cos do campo do Lurcão que ficarão

com elle , como atrás diíle. Ao outro dia polia menham ,

que forão féis do mefmo mes , fe aleuantou huma tormen-
ta do íul com tão brauo vento , e mar tão groílo , que
como era traueília no lugar onde a armada eílaua furta ,

cauíou nos inimigos tanto eípanto , e receyo ,
quanto nos

iioííos contentamento, principalmente vendo huns e ou-
tros que os bateis , que liião e vinhao da armada para a

terra , não podendo com a grande fúria do mar e do ven-

to tomar huma parte nem a outra , fe alagauão ancre am-
Kk 2 bas
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bas fem pOucrem ter íocorro com morte de todos os cfue

tião nclles , o que durou até o outro dia , em que abo-

nançando o tempo , a capitaina dos Turcos íe fez ha vel-

Ja , e apoz cila toda a outra armada, que paílando não
muyto longe da fortaleza , lhe tircu algumas bombarda-
das , de que rceebeo a meíma cortelia , e com efta ordem
ie foy meter num rio chamado Madrafabat , que cftd cin-

co legoas de Dio , onde ao entrar fe lhe perderão coairo

nauios dos de carga , e a!y vierão deípois ter huma galé

baílarda , e huma nao da mefn^a companhia muyto deílro-

çadas. E como o baxá detriminaua de combater o baluar-

te da villa dos Rumes antes da fortaleza , mandou defem-
barcar três bafiliícos , e outra artilharia para a mandar
por terra com alguma gente contra o meímo baluarte

,

mas como as peças erao muyto groíTas e o caminho cum-
prido , e a mor parte delle de areya íolta , deípois de
iriuyto trabalho nao foy poíTiuel leuarem mais que hu-

ma fó das peças grandes , e das outras as mais maneaueis,

e todas as demais tornarão a embarcar. Em quanto iílo

íe fazia no rio de Madrafabat os capitães Turcos com
Cogeçafar preparauão tudo o que era neceíTario para as

batarias , e na fortaleza não eílauão ociofos ,
que em tudo

também trabalhauão por lhe impidir os léus deíenhos , e

como a primeyra bataria eftaua detriminado darfe ha villa

dos Rumes , inuentarão os inimigos contra ella huma ma-
quina com eíperança de íer de grande efíeito. Auia na ri-

beyra huma grande barcaça , que fora do Soltao Badur ,

e íeruia de defcarregar as nãos , lobre a qual armarão hu-

ma maquina de madeyra vam por dentro, que encherão

de falitre , enxofre, faxina , eílerco ,e de outros materiais,

que dão de íy grandes fumaças e mãos cheyros , e a pufe-

rão no meyo do rio furta a coatro amarras, eíperando

polias agoas viuas para a poderem encoftar ao baluarte
,

e daremlhe fogo , tendo para íy que com iíTo ou lhe fi-

caria mais fácil o aíTalio, ou feria poíHuel a força do gran-

de fumo e dos m.aos cheyros darlhe a vitoria íem traba-

lho ç fem peleja. Na fortaleza , indaquc eílc artificio pa-

rtceo
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receo de íiiais curioíldade que perigo , tcdnuia parecco

que íe deiiia queimar aly cndc eílaua , antes que viefíem

as agoas viuas
,

para o que o capitão ir.andou Francifco

de gouuea ,
que fazendolle lego preílcs em duas íuílas

,

fe partio cm lendo noite , que com quanto era bem eícu-

ra não pode pafiar íem ícr Icntido dos inimigos , e períe-

guido allaz com a íua anilharia
,
para ]he impidir o ca-

minho , mas nem iílo bailou para elle deixar de chegar

ao nauio , e porihc o fogo por m.iiytas partes, conique

fez laltarao rio todos os que cílauão em guarda delle , e

defpois de bem ardido (porque não fe contentou com me-
nos ) fe tornou em íaluo ha fortaleza íem receber dano
antre tantos perigos. Ncítes dias chegou de Goa hum ca-

tur em que hia Fernão de morais mandado pollo gouer-

nador , e outro em que hia Pêro vaz guedez
,
que logo fe

tornou para Chaul , donde viera por mandado de Simão
guedez capitão da fortaleza.

CAPITULO LV.

Os Dachens cometem por duas vezes a fortaleza de Malaca^
e o que lhe fucede em ambas^

O Grande e infaciauel ódio que o Rey dos Dachens
tinha aos Portugueíes , e a todas as fuás couías , o

cílimulaua de maneira
,
que não contente com lhe fazer

íem.pre quantos males podia , nunca ceíTaua de bufcar ia-

iienções nouas para lhos fazer de nouo , e para iífo man-
dou eom m.uyto fegredo fazer preílcs huma grofía armada
com três mil homens , e hum. capitão de que le confiaua,

a que deu ordem que os dous mil foíTem por terra , e os
mií deíembarcaflem de noite, e foliem logo cometera
fortaleza , e rrabalhaíTem pt)Iln entrar, o que le fez tão íe-

cretamente que chegarão a Malaca em letembro do ann»
paílado de I5'37 , íem auer delles antre os nolios nouns
nem íentimento algum ; e defembarcando ha meya noite

cnuarão de fupiío polia pouoação dos Quelins , matr.ndo

quantos
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quantos achauao , c hum groíío efcoadrão delles foj de-
mandar a ponte para aílaltar a fortaleza , de que dando
rebate a vigia aciidio logo o capitão dom Eíleuao da ga-
ma com toda agente pofta em armas, que enrendendo
dos de fora que os Dachens erao entrados, hcou com
grande receyo que foíTe aquillo algum trato fecreto que
tiueíTem feito com alguns moradores da cidade, e dei-

xando a fortaleza a bom recado , fahio fora com duzen-
tos homens , em que hiâo Triíláo de taide que viera de
Maluco , Manoel de lima , dom Criílouao de taide , Ma-
noel da gama

, que viera de Banda , Paulo da gama , dom
Franciíco de lima, o feitor Francifco bocarro, e outros

homens honrados , e cometerão os inimigos com tanto

Ímpeto
,
que ainda que lhe vierão de focorro muitos dei»

les ,
que andauão ocupados em roubar, com que ouus

Jiuma briga aííaz trauada, todauia poílos em desbarato fe

recolherão fugindo a hum baluarte
, que fe chamaua de

Bendara, onde íe começarão a defender com muyto animo,
porem os noíTos os apertarão de_ maneyra , que íe lançarão

do baluarte abaixo, onde morrerão mu/tos , e não conten-

tes os noííos com iíto juntamente cos da terra
,
que tam-

bem aquelle dia pelejarão com muyto esforço , os forão

feguindo até os meterem por hum eípeflo mato , onde fe

defenderão todo o dia ^ até que com a noite fe forão ao
longo do mar meter na fua armada

,
que eftaua na ilha das

iiaos 5 e fe tornarão para fua terra , deixando mortos mais
de quinhentos afora muytos que leuarão feridos. O ca-

pitão dom Eíleuão
,
por não fe ver a cidade noutro aperto

e trabalho íemelhante a eíle , com rogos e mimos que fc2

aos Qi,iélins acabou com elles que fizeíTem de taipa a cer-

ca da fua pouoação
,
que era de madeyra , e ja podre e

gaitada
,
para a qual obra lhe deu tal ajuda , aíTy da fa-

zenda dei Rey como da deligencia de fua parte
,
que em

muyto pouco tempo foy acabada , e feito o baluarte de
Bendara muito forte, e porque o capitão foy auiíado ,

que os Dachens íe flizião preftes com grande poder para

tornar a lhe dar outro aílalto , pôs no baluarte (porque
eftaua
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cílaua junto da porta ) Paulo da gama com duzentos Jio-

iiícns , e ordenou que Triílão de raide , dom Franciíco

de lin-.a , e Aianoel da gama, cada hum com trinta ho-
mens, correflem o muro , e clle cora cem homens ficou

cm guarda da fortaleza. Chegados os Dachens , fe aloja-

jão cm terra mais de cinco mil , e Içgo a noite fcguin-

te foy huma grande cantidade dellcs cometer o baluar-

te, em que foíão tão maltratados com panellas de pol-

uora
,
pedradas , e eípingardadas

,
que fe retirarão com

riiuyra preíla , e não ouíando tornar aelle, aííalrarão a

fortaleza muytas vezes por diucrías partes, m.as fempre
íe retirarão com muyto dano , e porque eíles cometi-

mentos erão todos de noite
,
que aos noíTos era gran-

de inconuenicnte para a defenfa , ordenou o capitão no-
uellos de fio de algodão alcatroados , metidos em ef-

petos , fixados no chão , afaílados da cerca hum tiro de
pedra

,
qte aceíos dauao de fy grande claridade , e eraa

"vigiados dos noíTos
,
que com as eípingardas não deixauao

cliegar os mouros a elíes , e a noíía artilharia , que os
alcanfaua mais ao longe , lhe fez tanto dano

,
que os obri-

gou a fe embarcarem e tcrnarem.íe com tanta pr-jíTa , que-

os não pode alcançar Triâão de taide
,
q^ue fahio trás cic-

ies com a ncíla armada.

CAPITULO LVL

C que pítJJ^ã va fortaleza de Maluco com a gente da ter-

ra Jctrc fazerem Rey. O capitão Auto'riio gahiao tem
"iwuds de duas nãos de Cajlelhanos , e o que ràjjo jaz ,

manda huma arrr.ada ao Morro , chega a Maluco Jorje
viazcarcnhas com huma prouijaõ dei Rey que he mal re^

cebjda da gerde , e o que johre ijjo pãjja , embarcafje

ViUyía gctite dajortaleza para a India , e ofim que tem*

C^
Om a partida de Maluco de Trifião de taide, que

4 leuou comílgo a mayor parte da genre , ficou a for-

taleza em grande falta, ea terra coiu muytos aleuanra--

sneo:-
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mentos, porque os principais delia níío queriao confen-
tir que foíTe Rey o Cachil Acyro , pois era baíhrdo

,

auendo outros legítimos a que de direjto pertencia o rey-

no , e dizião ao capitão da fortaleza António galuao, que
jiiandaíTe pidir ao gouernador o Tarija

, que era o feu ver-

dadeyro Re)' , e que fe a cafo foíTe morto , elegeriao outro
que o fofle por direyto , e em quanto hia e vinha efte re-

cado , fofle elle Rey da terra
,
porque a elle obedeceria©

e nâo ao Acyro. O capitão acudio a eíles aleuantamentos

com muyto íifo e prudência, e não lhe refpondendo a pro-

poííto ao que lhe dizião , com peitas e por outros meyos
os pacificou c contentou de maneyra

, que aceytarao por
Rey o Aeyro , e o Camarrao por regedor , com que fi-

cando a terra pacifica e de todo aíTentada, íe tornarão para

a ilha os que andauão auíentes delia , e ficou mais pouoa-
da que antes , e os tleys comarcãos todos alfentarão pa-

zes cos noíTos , e derão alguns portnguefes que tinhao ca-

tiuos , e artilharia , e armas , e eícrauos que erao fugidos.

Keíle tempo teue o capitão recado dos Reys vizinhos,

que antre as ilhas dos Papuás andauão duas nãos de Caíte-

Ihanos
, que lhe mandaíTe dizer o que farião íe fofl^em aos

ieus portos, porque não fairiao da fua ordem , a que elle

deípois de lhe dar os deuidos agardecimentos refpondeo ,

que lhes pidia muyto que os não confentifiem defembar-

car nos íeus portos, mas lhe mandaflem que íe foílem a

Ternate onde eftaua a fortaleza dei Rey de Portugal , de
queellcs erão amigos. Os capitães deílas duas nãos íe cha-

mauão Pedro de aluarado , e João de griglda
,
que partin-

do da noua Eípanha para o Peru , ou por fuás vontades,

ou forçados das grandes correntes, fe puíerão em féis grãos

da banda do fui, e dahy tornarão até vinte e coaíro da ban-

da do Norte , com que vindo em grande falta dagoa fe

tornarão para a banda do fui para a tomarem dos címuey-

ros , com que morrendolhe quafi toda a gente por falta de

mantimentos, forão demandar as ilhas de Maluco , onde
ninhum dos Reys os confentio dcfcmbarcar em porto feu,

mandandolhc todos , que íe foííem ha noíía fortaleza , o
4^ue
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ijue elles nío quiíerâo fazer , e porque as nãos faziao tan-

ta agoa que a não podião vencer com as bombas , forão

varar em terra , onde íe perderão , e os Reys comarcãos
por le aproueitarem do defpojo das nãos , com nome de
o fazerem por ferem noííos amigos , derão a morte a toda
a gente delias , tirando los dous que tomarão catiuos

,

e mandarão ha noíla fortaleza, de quem fe íouberão todos
Qs infortúnios deílas duas nãos , e derão por nouas que
em fao Lucar fe ficaua fazendo preftes huma armada de
oito vellas para paflara Maluco, O capitão fez huma ar-

mada em que mandou João freyre , e com elle o Rey de
Ternate , e o regedar Camarrao com que foy ao Morro
contra alguns lugares que lhe eílauão leuantados

, que lo-

go íe reduzirão ha fua obediência. Chegou também então
a Maluco Jorfe mazcarenhas co a nao do trato dei Rey ,

de que alguns homens que forão a terra , derão por no-
uas que aquella nao hia por conta dei Rey , com huma
prouiíaó fua em que mandaua, que todo o crauo fe vendef-

le na feitoria até a nao íer carregada , e apoz iíío o capi-

tão e os officiais delia carregaflem certos bares conforme
ha lifta que vinha feita para cada hum delles, e apoz el*

les carregaífem o capitão e feitor e officiais da fortaleza ,

e o que fobejaíTe fe detfe ha mais gente delia em feus fol-

dos e mantimentos. E que Indo a nao a Maluco , e não
íe carregando por qualquer via que foíTe , fe tomaíTe por
perdido para el Rey quanto crauo faifle de Maluco de
quaiíquer peííoas nue o carregaíTem , a que ajuntaua ou-
tras granes penas : a qual noua cauíou em todos os ho-
mens tamanho alaoroço , que com fuás armas fe forão ha
porta da fortaleza , e a grandes vozes diíTerão ao capitão

que não tratafle de guardar tal prouiíaó como aquella, que
era total perdição para elles , que dos trabalhos que ti-

nhão paíTado , e íangue que tinhao derramado por ferui-

ço dei Rey e defeníaõ da quella fortaleza não tinhão ou-
tra faiisfação íenão aqueile crauo

,
que ganharão has lan-

çadas, e agora lho querião tirar a elles pollo darem a quem
nunca pelejara, que íe deíenganaíle que fe tal prcuifaô

Faríe IIL LI guarr



266 Terceyra Parte da CKronlca

guardaua , elles auiao de pôr fogo ha nao com quantos

relia vinhão , e deípois de iiido feito em cinza feauiâo de

ir para os mouros buícar o remédio para íuas vidas
,
que

os Criftãos , e léus naturais lhe tirauão. O capitão cora

muyto íifo e fofrimenro , dando lugar a que arrefecene al-

gum tanto da fúria da quelle primeyro irr.pero , lhe diíTe

muyto brandamente, que oihaílem bem o que faziao, por*

que fe nao eíperaua de homens Poríugueíes , e tao leais: ao
feu Rey como clles íempre forao , delobedecerem a fcus

mandados
,
principalmente por tao pequena coufa como

era a que agora fe queria delles , e que era para ajuda dos
gaftos e íuílentação da quella fortaleza, em que clles faziao

tanto proueyto
,
que lhes aconíelhaua , e lhes pidia muy-

to ,
que nao fizeíTem áluoroços antes de verem o que dizia

a prouiíaô
,
que le fofie na forma que lhe dizião elle da-

ria algum talho , com que elles nao iicaflem tao efcandali-

zados como íe moftrauão
,
porem nem iílo bailou para

eíles homens íe quietarem
,
porque fabião queera o ca-

rpirão tão amigo do feruiço dei Rey
,
que ninhuma coufa

auia de alterar do que diíTeííe a lua prouilaó , e com efta

defconfiança íaíndo ao outro dia Jorfe mazcarenhas em
terra , faltarão com elle^para o matarem , e lem falta o
íizerão fe não íe recolhera a huma caía , ém que le defen-

deo até lhe acudir o capitão
, que fez afaílar a gente, eo

]euou comíígo para a fortaleza , e leue maneyra com que
aos culpados naquelle crime fez meter tamanhos medos
com as deuaísas que auia de mandar tirar delles

, para em
todo o tempo ferem caíligados por elle

,
que íe tornarão

a reconciliar com Joríe mazcarenhas , é o capitão fe deu
porfatisteito do que era pafsado

,
por entender que aíH lhe

compria. Ao outro dia Joríe mazcarenhas apreíenrou a
prouifaô dei Rey ao capitão

,
que deípois de a ler diíle ,

que em tudo a obedecia , e diílo mandou fizer termo que
aílinou , e então a mandou ler em voz alta qué rodos a ou-

uirão , e Jorfe mazcarenhas, por íe def^^ulpar de todo cos

homens, lhe diíse que do que el Rey mandaua naquella

prouifaQ íua não tiniia elle culpa, pois nclla nao tinha
• mais
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fnaís parte , que trazella como elle mandaua
,
por oni*

veriáo quão pouca rezão tiuerao o dia dantes para o mal
que lhe querião fazer, que com elle não tinhão que con-

tender , mas que da prouiíaô , e da nao em que viera fi-

zeíTem o que lhes milhor pareceííe, que fe lhe quifeíTem

dar o crauo , nella fe iria com elle , e íenão íem a nao é

íem o crauo íe iria em qualquer embarcação que Ihedef-

íem , ao que o capitão reípondeo
, que quantos a!y cíla-

•uão obedecião a prouifao de S. A. , e nao auendo quem
a ifto defiè repofta, mandou lançar Jium pregão , que todo
o homem vendefle ao feitor a terça parte do crauo que li-

uefle, e mandou ao ouuidor que liralfe deuaísa , e onde
achaíse crauo que lhe dilsefsemque era feu , ou de feus

criados , o tomafse por perdido, e o entregafse ao feitor,

e mandou notificar ella meíma prouilaõ aos Rfeys 'das

ilhas , e pedirlhes muyto defendeísem aos mouros vende-
rem crauo aos Portugueíes antes de fer a nao dei Rey de
todo carregada, a que os Reys refponderao que com muy-
to gollo feruirião em tudo a el Rey de Portugal , mas qud
defenderem aos mouros venderem crauo aos Portugue-
íes era couía que não podiâo fazer , afsy como elle nao
podia também defender aos Portuguefes comprarem cra-

uo aos mouros, e que fora diílo farião tudo o que pu-

defsem , e com todas quantas diligencias fe fizerão íe

ajuntarão quinhentos bares de crauo
, que íe carregarão na

nao , em que íe embarcou logo Jorfe mazcarenhas íem
querer mais ir a terra , e porque os homens íe amotinauao
para deixarem a fortaleza , e fe irem com elle na nao,
mandou o capitão li o ouuidor a fazerlhe requerimento,
que lhe não íeuaíTe a gente : Joríe mazcarenhas cuidando
que hia aprendello , íem o querer ouuir lhe mandou tirar

has efpingardadas , com que íe achou tão íobreílaítado

que fe tornou logo a terra e largou a vara , e fe leuantarlo

então cem homens
,
que com fuás armas fe forao embar-

car na nao para fe irem para a índia , fem íiearem na for-

taleza mais que los cento e cincoenta , dos quais fe em-
barcarão também alguns em hum junco de hum Fernão

LI 2 anriquez
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anriquez que eftaua para íe fazer ha vella , em que íe fo-

rao dizendo fem nenhum refpeiro que foííe el Rcy de-

fender a íua fortaleza
,
pois lhe tolhia o crauo

,
que era

o remédio de fuás vidas. O capitão vendoíle com tanta

falta de gente , nao deixou de recear algum trabalho ,

porque fe nao liaua muyto da gente da terra , mas como
era zeloíiílímo do feruiço dei Rey , e dotado de grande
animo.e entendimento , com efías poucas forças que tinha

íe ordenou de maneyra que íempre efteue feguro. Ajudou
também então a efte leu aperto , que Gonçailo vaz cerna?"

che , que andaua de armada no Morro , tomou por força

hum nauio carregado de crauo de hum João freyre , e íe

foy com elle ter a Banda , onde ja eftaua Joríe mazcarec
nhãs , e ahy morrerão ambos aquelle anno com muyta
parte da gente de doença ordinária na cerra.

CAPITULO LVir.

IChega ha índia o vifo Rey dom Garcia de norónha com hít*

ma poderofa armada , manda hum catur ha jvrtaleza

de Dio com recado dajua vinda , e apoz elle coatro catu^

res defacorra , faz prejles huma armada para ir a DiOy

. e o que para iffo ordena* O Acedecão lhe manda cartas

com hum bom prejente, O Çamorim lhe pede pazes , e o

que lhe rejponde, O gofiernador Nuno da cunha parte
para o reyno , e morre no caminho^ \ ;

NEíle anno de 15:38 defpachou el Rey, para vifo Rey
da índia a dom Garcia de noronha fidalgo nobre ,

c de muytos íeruiços , e ja de muyta idade , porque íe di'

zia que paíTaua defeíTenta annos , c com ftlhos e filhas, e

não muyta fazenda. Mandoulhe el Rey fazer preftes hu?
ma armada de doze nãos , de que forão por capitães elle

na nao Santo Efpirito , dom João deça na nao São Ber-
tolameu para capitão de Goa , Ruy Lourenço de tauora na
nao Santa Clara para capitão de Baqaim , dom Criftouáo

da gama > íiliiQ do conde almirante dom Vaíco da gama ,

na
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na nao Santo António para capitão de Malaca , Luis fal-

cão na nao Santa Maria da graça para capitão de Ormuz,
Franciíco pereyra de berredo na nao Cirne , dom Garcia

de caftro na nao Fieis de Deos , dom João de caílro na nao

Grifo, dom Francifco de menefes na nao Burgaíefa para

capitão de Baqaim na vagante de Ruy Lourenço de tauo-

ra , Aleixo de ícufa na nao Cica para capitão de CJofala ,

íjue logo ficou em Moçambique , e na íua nao foi para a

Índia Vicente pegado que então ahy feruia
, João de fe-

pulueda na nao Junco para capitão de C^ofalla na vagante

de Aleixo de foufa , c na outra nac Bernaldim da filucy-

ra. Hião neíla armada paflante de dous mil homens , de
que os oitocentos erão fidalgos , e caualeyros , e criados

dei Rey , e dos ifantes
,
porem os outros erão gente de

pouco íoldo, mal veftida e repairada , e cm que auia mur-
ros moços fem barba , e Jiia muyta cantidade de armas ,

munições , e de todos os petrechos de guerra. E fóy tam-

bém nefta armada hum. bifpo chamado dom João dalbu-

querque de nação Caftelliano , homem virtuoío de muyto
bom exemplo , e muyto defintereíTado que feruio íempre

jeu cargo com muyta fatisfaçaó de todos , aíly eclefiafti*-

cos como íeculares. Deitas doze nãos a de Bernaldim da
filueyra , por fazer muyta agoa , não pode paíTar ha índia

e arribou ao reyno , e a de João de fepulueda , por andar

pouco , chegou tão tarde a Moçambique que nao paíTou

•lia In-dia , e inuernou em Ormuz , e veyo no Setembro do
anno feguinte , as outras dez chegarão ha barra de Goa
a onze dias de Setembro deíle meímo anno , que em roda

a gente caufou grande aluoroço polia muyta Becellídade

cm que eílaua aquelle ellado. Sabendo o gouernador Nuno
da cunha

,
que o vifo Rey era chegado ha barra , o man-

dou vifitar por Martim Afonfo de feufa , offereetndolhe

ogafalhado, a que elle refpondeo com muytos' agarde-
cinientos

, e ao outro dia deíembarcoa com tcda a gen-
te , e no caez da cidade achou todos os officiais da cama-
rá

5
que o ellauão efperando , onde os vereadores o me-

terão debaixo dum palleo como era cuítume , ^ ckíp-ois

de
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de lhe hiercm a cuílumada arenga , entrando poila porta
da cidade , chegou o gouernador a cauallo com lua guar-
da diante , e muitos do cauallo que o acompanhauâo

, que
f€in -vendo o vifo Rey ie deceo com iruyra preíTa , e íe re-

içeberão ambos com grandes cortefias : aquy- chegou tam-
bém logo o capitão da fortaleza dom Gonçalo couíinho,
com as chaues em hum prato de prata , os quais ogouer-
rador aprefentou ao viío Rey em final de reíidencia por
fie por todas as fortalezas da índia- , eapozifto íe forao
atilhos praticando até a igreja , onde o fahio a receber o
Biípo era pontifical ( que era ja deíembarcado do dia dan-
tes , e por vir mal difpofto lhe não'íizerSo o deuido rece-

^bimento) ena capejia mor fizerão ambos oração, em
c\UQ o vifo Rey íe deteue tanto, que o gouernador íe le-

uantou , e efteue eqi pé eíperandò hum grande efpaço ,

mas vendo que nem ili o vifo Rey fe daua mais prMia , fe

fentou na cadeira a modo de enfadado
, porque íofpeifoa

que aquelia detença do vifo Rey fora feita de propofito ,

€ aíTy eíleue-até que leuantandoíFe o V. R. íe forão ambos
para humas.cafas que elie mandara fazer preftei -para fy',
porque íenao quis ir apofentar nas cafas do fab'ayo por
cftareni jmal concertadas , e íendo no terreyro íedeípedi-
ilo hum do outro com muitas cortefias , e o gouernadoi:
fe foi a pé para as caías onde poufaua , que erao de Antó-
nio correa , e o V. R. íe recolheo para o feu ãpoíentO;,

donde defpidio Martim Afonfo , e aos mais fidalgos, què
o acompanharão. Ao outro dia o gouernador deípois de
jouuir miílafe foi para o V. R. e deípois de lhe dar larga

conta de todas as coufas da quelle eftado , e praticarem
ambos fobre a noua que tinhao da vida dos Rumes ,

pediõ
o gouernador embarcação para fe vir para o reyno , eo
viío Rey lhe deu buma nao de mercadores , e pâfa íua

companhia o nauio Cica em que viera Vicente pegado,
detriminando de não mandar para o reyno mais nãos que
eílas

,
porque as outras que trouxera queria leuar aos Ru-

mes , porem nao fov iílo tão pacifico que não ouueíTe an-

tr'elle& alguns defgoitos , por o gouernador não querer

em-
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crapreftar ao viío Rey certa- cantidade de dinheyro
, qwc

Jhe pidira. O gouerriador íe embarcou na Tua nao cos fcus

criados , e cai regando em Cochim íe partio para o reyno,

e no caminlio falJeceo de Aia doença. O vilo Rey come-
çou Jogo a entender no locorro da fortaleza de Dio , c a

primeyrá ccula foy mandar hum catur a António da íil-

ueyra capitão delia com recado da íua vinda , e certeza

de o iocorrer rpuyto cedo com huma poderoía armada , e

promeíTas de nUiytas mercês a todos , que chegou a Dio
a vinte e íeis de Setembro Icm contrafte algum dos inimi-

gos
,
por éftar emão toda a armada em Madrafàhar , a

c\u2\ o capitão tornou a mandar logo com repoíla do que
paliaua. Apoz efte catur mandou logo o viío Rey outros

coatro com boa gente , e coulas neceífarias para a fortale-

za , e para os doentes , de cujos capitaens , e do que paf-

iarão ÍQ dará conta adiante , e porque pollo primeyro ca-

tur tiuera nouas que afortaleza eibua em aperto , nian-^

dou António da filua de meneies com vinte fuílas, é coa»

tro catures de vigia , que fem.pre foíTem adiante
,
para ío*

correr a fortaleza , edara entender aos Turcos que era

;jdianttyra da fua armada que ficaua atrás. Mandou tam-
bém logo dom Pedro de caílello branco a Cochim para
Trazer de lá toda a gente e nauios que achafTe , e aos que
eftauão em Coa ordenou logo capitães , a que mandou
c^uc recolhfcílem a lua gente , e fe fizeíTem preíics , e orde-
nou hum catur que foy coitv cartas íuas por rodas as for-

talefas a chamar lodos os homens que auia nellas , o qual

indo de caminho para C^-haramnndel , achou toda a gcn^te

que a cudia ao recado que tiuera de ISuno da-cunha
,
que

lenço nouas da vinda do viío B.ey dom Garcia , íe es-

friou cm lodos de maneyra o feruor que trazião para o
accmpsnliaiem Nuno da cunha, que muytos dellcs fe eí-

pa!har?o por outras panes. ,Mandou t-imbem o viío Rey
paííar hum íeguro geral a todos osiomíziados por quaif-

quer calos crimes ou ciuis que tiuellem , que o acompa-
nhc-íTem nefta jornada aos Rumes, que em quanto ella du-
raíie até tornar a Goa não rudtíTem ler demandados , nem

acuia»
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aeufados por qualquer caio que foíle , e que tornando
a Goa lhes daua oito dias d'efpaço para íe tornarem a pôr
em laluo como antes andauao. E a todos os que foíTem fer-

iiir nefta jornada , moítrando diflo fuás certidões autenti-

cas , querendolTe pôr em liurameuto , lhes perdoaua toda
apena que riueíTem por parte da juíliça , e efte feguro

mandou que foíTe notificado em todas as fortalezas , e que
-todo o omiziado

, que fe vieíTe aprenfentar por aquelle fe-

guro , trouxeíTe certidão da juftiça co treslado delle , c

vendo o vifo Rey que paraefta tamanha armada tinha fal-

ta de muytas couías , e a principal era de dinheyro , fez

hum petitório ha cidade de Goa , aCochim , e a todas as

outras fortalezas aíTy de dinheyro como de efcrauos para

remeyros , de que também auia grande falta , porque os

ida terra , por não quererem remar , lhe fugião todos , os

quais efcrauos deípois íe tornarião a feus donos , ou lhe

íerião pagos polios preços que lhe cuftaíTem , de que a to-

dos fe paííarião certidões para defpois auerem feus paga-

mentos : e como ifto era coufa de tanto feruiço dei Rey , e

proueyto daquelle eílado , todos os que tinhão poíTe fol-

garão de empreftar cada hum conforme ao que podia »

çom que fe ajuntou muyto dinheyro , e muytos efcrauos,

de que defpois os pagamentos não forão tais como fe

prometerão. Na quelle mefmo catur que o vifo Rey man-
dou a chamar a gente das fortalezas , mandou cartas a

Ceilão ao Rey da Cota , em que lhe daua conta da fua vin-

da , e dos Rumes que eftauão em Dio , e da muyta falta

que então tinha de dinheyro para huma armada que fazia

preftes para os ir bufcar , e lançallos da índia ,
que como

a irmão e bom amigo d*el Rey de Portugal lhe pidia ,
que

IhequifeíTe acudir na quella tão importante neceífidade

,

a que el Rey de Ceilão refpondeo com empreílimo de

três mil portuguefes de ouro , acompanhados de palauras

de muytos comprimentos , e oíFerecimentos para tudo o

mais que dcUe lhe cumpriíTe. Neíle meímo tempo o Ace-

decão , fenhor das terras vizinhas de Goa , por fe íegurar

da vinda dos Rumes de que eftaua muyto receofo, çom
a
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a amizacie dos noílos , íabendo a ocupação em que o vifo

Rey' eftaua em Goa , por lhe ganhar a vontade , lhe ef-

creueo huma carta de muytos oferecimentos , com hum
prefente de mil vacas , mil carneyros, muytas cabras, qui-

nhentas mãos de manteiga
,
que erao leis mil canadas ,

coatrocentos candins de trigo
,
que paílao de cem moyos,

e feiscentos candins de arroz , o que tudo lhe mandou
dar em alguns lugares perto de Goa. O vifo Rey efti-

jnou muyto o prelente pollo tempo em que viera , e muy-
to mais a fegurança em que fícaua do receyo que tinha de
poder auer guerra em Goa , em quanto elle fízeíTe aquella

jornada , e reípondeo ao Acedecao com muytos agarde-

cimcntos , c promeíTas de locorro todas as vezes que lhe

foííe neceílario , e lhe mandou de retorno dous cauallos

ajaezados os milhores que fe acharão em Goa
,
que cuíla-

rão mil cruzados , e huma cípada rica , e huma cadeyra

d'efpaldas bem guarnecida , e algumas peças de gram , e

de fedas de cores
,
que valeriao outros mil cruzados , com

que o Acedecao ficou bem contente, e em boa amizade
cos noílos

, que para nós foy aíTaz proueitoío ,
porque

íendo doutra maneyra nos pudera dar muyto trabalho.

Também o Camorim mandou nefte tempo cometer pazes

ao viíb Rey , a que refpondeo que polia ocupação em que
andaua não podia então tratar daquelle negocio

, que
como tornafíe de Dio fe veriao ambos , e faria com elle

toda apaz e boa amizade que foíTe rezao , com que o Qa-
morim ficou íatisfeito , e aíTentou de não coníentir aos
léus deímandaremíe , nem fazerem mal algum até vero
que fucedia em Dio.

Parte 111, Mm C A-
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CAPITULO LVIII.

Js gales dos Turcos faem do rio de Madrafabat , ejbombar-
ckão o baluarte da barra , arrebentão alguns tiros noj-

Jos com algum dano nojo , contajje hum cajo de hum man-
cebo que joy Icuado ajua may ferido. Os turcos batem o
baluarte da vi11a dos Rumes ^ dãolhe o ajfalto ^ e o que
fucede,

J
A agora he rezao que nos tornemos ha fortaleza de
Dio de que ha muyto que nos aparrarnos , onde dei-

xamos os capitães turcos com Cogcçafar preparando
tudo o que era neceíTario para as batarias , e os noíTos
trabalhando por lhe impedir os íeus defenhos , e como
os inimigos detriminauão dará primeyra bataria ao balu-
arte da villa dos Rumes , eftando ja de todo preparado o
alíalto, aos vinte eíete dias de Setembro deíle anno de
1538 ,

polia menham cedo , começou ajugaro B.ifilifco,

que atrás diííe que fora deíembarcado no rio de Madra-
fabat , e outras peças mais miúdas que o batiao polia par-
te que eílá co rofto para a mefma villa , na qual ora co-
ineçaríío- a aparecer as galés dos Turcos, que tornauao
ja de iVLadratabat com vento profpero

,
poílas em muyto

boa ordem , com muytas bandeyras , eítendartes , e tol-

dos que arrojauao polia agoa , e a gente que aparecia
nellas veítida luílrolamente : e tocando com grande roido
muytos eílromentos de guerra , fizerao feu caminho di-
reytas ha fortaleza , todas afio huma antre outra , íeguin-
do huma galeota em que hia o feu general do mar , e
com eíia ordem chegando a que hia diante há lagea

, que
eftá defronte do baluarte da barra , de que era capitão
Francifco de gouuea , defparaua a artilharia que trazia na
proa no meímo baluarte e na fortaleza , e deíuiandoíTe
de longo da coíla , defparaua as outras peças que trazia
pollo coitado, e dana lugar a outra galé que vinha trás

ella para fazer o meímo, com que meterão grande nu-
mero de pilouros dentro na fortaleza. Dos baluarte*; da

barra ,
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barra , e S. 1'omé lhe rerpondcrão com ir.uytos tiros de

groíTa artilharia , que íizcráo inuyio mais dano a nós que
a ellcs

,
porque ?. elles não fizeráo mais que dcíaparelhar-

Jhe duas galés da enxárcia , e da apelação , e a nós arre-

bentarão algumas boiTibardas
,
que nos matarão muytos

bomens
,

por fe lhe aplicar por deícuido a pohiora das
eipingardas, não ficando íem caftigo os que niíto forao
culpados 5 de que no baluarte da barra morrerão o con-
deílable , hum bombardeyro , e outros dous homens , e

forão mal feridos outros dez, e por outras partes arre-

bentarão lambem outras peças que matarão e ferirão al-

guns, com que os mortos ao todo forão fere , e os feridos

quinze. Os pilouros dos inimigos que entrarão na forta-

leza , inda que forao em muyta cantidade , não fizerão

mais dano, que acertar hum deílesa hum valente TOancebo
que eftaua no muro com fuás armas , e tinha fua may na
fortaleza, molher Portugueía viuua

,
por nome Barbora

fernandez, e que tinha outro filho no baluarte da villa dos
Rumes , foldado de muyto animo , chamado Luís Fran-
ciíco : efte mancebo ferido (que dos dous irmãos era o
mais moço , e íe chamaua Criftouão ) foy leuado aos bra-

ços de fua mãy feito em pedaços , mas ainda com fala ,

a quem pidio que detiueíTe as lagrimas até lhe fazer vir o
confeííor, que era o que mais auia miíter, para que o íen-

timento da dor , que nella villè , o não perturbaíle no que
então lhe cumpria para fua alma. A triíle mãy

,
que tinha

nas mãos as efpedaçadas entranhas do filho, com fein-

brante foííegado , e olhos enxutos , onde todos os circun-

dantes os tinhão banhados em lagrimas de compaixão
delia , lhe dille que fe encomendaíle a Deos , e fe animaf-
ie para morrer bem , e como fiel Criílão

, porque iíTo jun-

tamente com a efpcrança que lhe fícaua de auer Deos
miíericordia com íua alma

,
pois morria cm feu íeruiço ,

bailaria a lhe dar animo para fofrer benr a fua morte , e

deita maneira esforçandoífe hum ao outro , o mancebo ,

deípois de ler confelTado com moítras de grande contri-

ção ,
paílou ha outra vida , não íem grande eípanto de to-

Mm 2 dos
,
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dos , os que eílauão prefeates ,áã ínuencluel conftancia e

criftão íofrimenro daquelJa velha moiher em tão defeítra-

do caio , e de quem com rezão todas as mays e pais de-
iiiáo de romar exemplo. As gaíés dos Turcos , com a or-

dem que tenho diro , foráo furgir cos outros nauios jun-
to da mizquita , onde primeyro (urgirão quando logo aly

chegarão , e deíde polia menham até as dez oras do dia

continuarão os tiros da fua artilharia e da noíla , dentro
no qual tempo nâo ceílaua a bataria que fe daua ao baluar-

te da villa dos Rumes
, que durando até as coatro oras da

ta! de lhe derrubarão huma grande íala que enteflaua nel-

le , de que as ruinas lhe ficarão em efcadas que chcgau ío

até o mais alto do baluarte , e lhe baterão também algu-

ma pane da frontaria delle , e lhe cegarão toda a artilha-

ria , coiwque vendo os inimigos baftante diípoíição para
fubirem , arremeterão de corrida bem íetecentos homens,
com huma bandeyra vermelha diante

,
que começou a íu-

bir polias paredes caidas , e apoz cila quantos no lugar

podião caber
, que co faiior das efpingardas e frechas dos

que ficauão em baixo
,
que não deixauao aparecer os noí-

íos para lhe reíiílirem , chegarão quafi ao mais alto , onde
os fairão a receber fobre o parapeito do baluarte lós dous
homens com fuás lanças , não íem grande dor e fentimen-

to dos que da fortaleza os eílauão vendo
,
principalmente

por não terem commodidads para os poderem íocorrer,

íem íaberem a caufa de não ferem ajudados dos outros

que eílauão no baluarte , e com tudo com a artilharia lhe

dauão todo o fauor que podião : os inimigos vendo tão

fraca refiiUncia apertarão cos dous com quanta fúria e

preífa puderao
, porem ellcs íds como o lugar era eílrey-

to , com as lanças e panellas de poluora , e outros arti-

fícios de fogo, que os de dentro lhe miniftraucío , fe defen-

derão até u íol pofto , fem nunca os poderem entrar , der-

rubando muyto? dos inimigos das altas paredes abaixo,

cujos tiros como crão em grande cantidade , endereça-

dos aos dous fomente, inda que muytos os erraíTem
,

todauia de alguns que os acertarão receberão muytas e

gran-
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grandes feridas , que não forão parte pnra deixarem de
pelejar com tanto esforço

,
que defconfiados os inimigos

de fazerem por então o que pretendia© , fe retirarão cor-

rendo para as fuás eílancias com medo da artilharia , que
tiraua da fortaleza , aílaz confufos e eípantados do dela-
cuílumado esforço e alento da quelles dous homens , de
que hum íe chamaua António pinheyro mancebo de vinte

e cinco annos , filho de hum cauaieyro Ge Faraó, e do
outro fenão pode íaber o nome.

CAPITULO LIX.

António faleyro lem do baluarte da villa dos Rumes pidir
ao capitão da parte de Francifco pacheco e dafua gente
licença para fe entregarem aos Turcos com algum bom
concerto , e concedida a licença Je torna , o baluarte fe
entrega

, onde alguns foldados 7ioJ]osjazem humfamofo
feito, Ojaleyro torna com outra carta de Francijco pa^
checo para o capitão , e a repofta que leua,

A Queila mefma noite na vella da modorra foy ter

ha fortaleza hum homem
,
que vinha do baluarte da

villa dos Rumes chamado António faleyro
,
que íendo

leuado ao capitão , e chamados por elle todos os fidalgos
e homens de reípeito que aly auia

,
parante todos mo-

ftrou huma carta de Franciíco pacheco muyto comprida ,

ao parecer feita de três ou coatro dias
,
que não trataua

do combate do dia atrás , nem de couía alguma de aquela
las a que o António faleyro fora mandado , e no iugar
do íobrefcrito dizia que fe deíle credito a tudo o que dif-

feíTe António faleyro. O qual difle que Francifco pache-
co fícaua em artigo de morte , ou feria ja morto

,
por

quanto ao tempo que elle o deixara lhe ficauao metendo a
candea na mão de huma infirmidade , de que auia nniytos
dias que eftaua mal tratado , o que logo de Lopo de íoufa
lhe foy contrariado

, por auer fós dous dias que falara

com elle ,.e a fua fala parecia mais de faô que de enfermo.
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a que fatisfnzendo com algumas rczoes de pouca fuftan-

cia
,
paflou a diante dizendo , que na bataria que os inimi-

gos lhe derao aquelie dia , liie matarão dez ou quinze ho-

mens , e ferirão quafí todos os outros mortalmente
,
polia

qual rezão ouuera tão poucos que lhe defendeílem o af-

falto que lhe dcrão , e que aíTy por eíla falta que tinhão

de gente , e de todas as coulas necefiarias para fua defen-

íaÔ
,
porque todas lhe desbaratara a artilharia dos inimi-

gos j como porque cntendiao que da fortaleza lhe não
podia ir focorro , defefperados de fe poderem íaluar detri-

niinarão de fazer aquella noite efcadas de humas enrenas

que tinhão , e decerem por ellas a morrerem pelejando

com íeus inimigos , da qual detriminaçao elle os tirara di-

zendolhe, que feria milhor tentarem primeiro algum meyo
para remedearem íua mifcria, porque para morrerem nun-
ca lhe auia de faltar tempo, o que parecendo bem a to-

dos , o elegerão a elle por ter conhecimento da lingoa

Arábiga, para ir tratar algum bom concerto , com que
pudeíTem íaluar as vidas , cos capitães dos inimigos , de
que hum era Cogeçafar , e o outro fe chamaua Baram ba-

xá , dos quais auendo feguro por meyo de hum turco de
que ouuera fala

,
paíTando porbaixo de huma bombardei-

ra que elle vira com a claridade da líja , fe aprefentara

antr^elles e lhes diííéra que feria bom tomaríe algum bom
meyo com que fe efculaflem tantas mortes de ambas as

partes , a que refponderão que o milhor mieyo era entre-

garemíe por fua vontade
,
pois eftaua claro que fe não po-

dião defender, e que feria poíhuel que Solimão baxá gene-

ral da armada lhes daria liberdade , e deípois de ter com
elles fobre iílo algumas repricas , lhe viera a dizer que os

Portuguefes feus companheyros fe não entregarião fem te-

rem certeza de lhe darem vida e liberdade , e nem ainda

com iílo o farião íem coníentimento do capitão da forta-

leza , o que aos capitães parecera bem , c lhe mandarão
que foííe negocear o coníentimento , e tendo fe falaria a

propofito no concerto , e que da parte de todos os que

eftauâo no baluarte vinha dar conta ao capitão difto que
era
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era pafíado , masque íem embargo de eftarem impcílibi-

lirados para íe defenderem
,
por eílarem faltos de tudo

com que tinhão a morte por muyto certa , eílauão todos

preíles para morrerem íobre aquelle baluarte , fe ao capi-

tão pareceííe bem
,
que lhes mandafle dizer o que queria

que iizeííem. O capitão tomou logo os pareceres dos que
ellauão com clle , e ainda que alguns por rezoes claras

tomarão má íofpeira deíle recado , todauia vendo que di-

ziao que não tinhao maneyra para fe defender , forão to-

dos de parecer que íizeílem o milhor partido que pudeí-

íem
,
porque não era rezão mandarem a outros que fe en-

tregaííem ha morte os que eftauao em íaluo delia. E ía-

tisíeito o capitão deíle parecer , refpondeo por huma car-

ta a Franciíco paclieco ,
que pois eílauão todos feridos

c tão faltos de tudo , fizeflem o que mais lhe cumprilTe

para fefaluarem , com a qual repoila tornando o faleyro,

lahio logo hum rumor polia fortaleza , fcm auer nella

quem o pudefle faber de certo , que Francifco pacheco
auia duas ou três noites que fe hia ver cos capitães tur-

cos , e outras particularidades a cíle modo, que deípois

le afirmou que forao verdadeyras. Ao outro dia íeguinte

a oras de meyo dia fe virão da fortaleza íubir os Turcos
ao baluarte , huns polias paredas caidas , e outros por
paos que encoílauão nas bombardeyras , e todos com
muyta preíía , trabalhando cada hum por íerdos primey-
ros j e entrando dentro derrubarão as Bandeyras da Cruz
de Criílo , e em feu lugar aruorarâo huma grande bandey-
ra vermelha e farpada , com a iníignia do grão Turco ,

não fem muytas lagrimas e grandiílimo íentimento dos
pios e fieis peitos

,
que o eílauão vendo ; porem nem em

meyo daquela tamanha reuolta faltarão deuotos foídados
que tornarão polia honra daquella cruz íanta , que vião
tratar com tanto defprezo , de que foy autor hum João
pirez que eílaua no baluarte , homem ja velho e de pou-
cas forças

, que em todo o tempo que o ellas puderáo aju-

dar , as empregou fempre em couias de grande esforço e

valentia , e que juntamente era muyto amigo de Deos , e

ze-
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zeloío da x^ua honra , eíle ajuntando afy féis ou fere com-
panheyros que oquiícrao feguir , íe chega ha bandeyra
vermelha , e a tira do lugar , em que eílaua , e a lança fora

do baluarte quão longe íuas fracas forças puderão abran-
ger , e incontinente leuanta huma das de Criílo , a que
acudindo logo os Turcos lornao a derrubar a de Criílo

e leuantara iua, oqueaíly foy feito por rres ou coatro
vezes , ficando ora huma bandeyra ora a outra aruorada
em cima , íobre o que antre huns c outros ouue huma
bem aípera e cruel briga , até que vendo os Turcos que a
fua b:Hideyra não podia eftar leguramente leuantada em
quanto os noífos tiueíTem vida , conuerterao contra elles

toda a fúria , e em breue eípaço derao a todos a morte,
e os lançarão no rio , com que a lua bandeyra ficou de
todo fegura. Os corpos deíles fieis foldados permiiio a

diuina bondade
, que foíTem pollo rio acima ter a fortale-

za , a huma porta que eílaua no baluarte da couraça , que
forão enterrados em lugar imigrado, com lagrimas de muy-
tos dos que fe acharão preíentes , mais de deuaçao que
de compaixão , e não fem inueja de alguns daquella tão

glorioía e honrada morte , de que Deos parece que mi-
lagroíamente quis dar moftra de quão aceita lhe fora.

Daquy fe entendeo logo na fortaleza
,
que o baluarte era

entregue aos Turcos , mas as condições com que íe entre-

gara fenão fouberão fenao ao outro dia
,
que foy huma

coarta feira vinte e noue dias do mefmo mes de Setem-
bro , em que ao meyo dia chegou ha fortaleza da banda
defora o meímo António faleiro , veílido em huns caU
qoes e roupeta de gram , e huma cabaya turquefca de bro-
cadilho em cima

, que bradando ao baluarte de Gaípar de
foufa 5 acudio elle a íabcr o que queria , a que diíle que
trazia huma carta de Francifco pacheco para o capitão ,

que mandou lançar dentro no baluarte por hum mouro
que vinha com elle , e diíTe a Gafpar de foufa

,
que lhe

mandaííe logo a repoíla porque Francifco pacheco em
companhia de Cogeçafar o ficauão eíperando numa caía

daly perto (camoítrou co dedo) e não podia efperar

muyto
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muyto por andar mal deípoílo. O capitão mandou ler a

carra paranre os homens com quem íohia aconíelharfe , c

vio que dizia que elle fe entregara ao grande capiíao Su-

Jimão baxá por hum formão íeu chapeado de ouro , ent

que a todos daua vidas , liberdades , fazendas , e cfcrauos

grandes e pequenos , e íó armas e artilharia lhe não qui-

fera dar , mas que lhe foliem fazer a calema ha íua galé ,

e fendo todos os outros leuados ha cidade , e repartidos

de dous cm dous por algumas cafas , elle e feu primo
Gonçallo d*almeida , e António faleyro forão leuados ha
galé baftarda onde eílaua o baxá , de quem forão bem re-

cebidos , cacada hum delles mandara viílir fua cabaya
,

e que pídindolhe elle antrc outras praticas quelheguar-
daífe o formão que lhe dera , lhe refpondera

, que elle

cumpriria o que prometera , mas por quanto tinha ditri-

minado combater aquella fortaleza por mar e por terra,'

Jhe conuinha antretellos o tempo que iílo duraííe
,
que

fe a tomaííe os mandaria para a índia , e íe a nSo tomaíTe

os largaria para íe irem por onde qulfelfem , e que para

o combate mandara deíembarcar dous bafilifcos , e deíem-
barcaria quantos quiíeíTe , porque os tinha , & lhe diíTe-

ra que efcreueííe ao capitão que íe quiíeíTe entregar íem-

peleja, porque fazendoo doutra maneyra todos auia de"

meter ha eípada , e que com eíle deíengano viíTe o que
lhe cumpria , e ouuelfe bom confelho. Pouco ouue que
coníultar na repoíla deíla carta, a que António da fíluey-

ra reípondeo
, que para tamanho capitão , como lhe dizia

que era o Sulimao , ouuera de cumprir milhor feus efcri-;

tos , porem que não íe efpantaua tanto de mintir o Suli-

mao
, pois o tinha por natureza

;
quanto delle efcreuerlhe,

que ouueífe bom confelho
,
que diíIeíTc ao baxá que fobre

a mais pequena pedra da quella fortaleza auião de morrer
todos, e que elle íeauifaíle que lhe nlo trouxeíTe nem
mandaíle mais íemelhantes recados , porque como a ini--

nngos lhe mandaria tirar has bombardadas : com a qual
repolla tornado António faleyro para Cogeçafar , e Fran-'

ciico pacheco que o eílauao eíperando^ fe forão todos jun-.

Parte LLL Na tos.
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tos. E no tratado em lingoa Italiana de que atrás fiz men-
ção, que conta eíta viagem dos"I"urcos, achey também que
Franciíco pacheco e todos os mais Portuguefes, que fe en-

tregarão ( que diz que forSo oitenta) forão aos três dias

de Oitubro aferrolhados em diuerías galés e poftos ao rc»

nio, CAPITULO LX.

DaJJe conta da cantidade e calidade da artilharia
,
que os

. Turcos ajTentão para a bataria , elles ajfahão o haluar^

te de Gajpar dejouja
,
fobreuem na fortaleza huma infin-

,
mídade geral que trata muyto mal a gente. As mulheres

ajudão a trabalhar nos repayros em que huma Je Jinala

entre as outras,

TOdos os dias que faltauão por paíTar do mez de Se»
tem.bro até os coatro de Oitubro gaitarão os Tur-

cos em allentar a artilharia, com que auiáo de bater , e
outra algum.a para eíFeito mais de matar gente que de
romper o muro , e eíla puferâo polias caías que eílauão

xnais perto da fortaleza. As peças da artilharia de bater

erao noue bafilifcos de deíacuftumada grandeza
, que Jarí-

çauâo pilouros de nouenta e feís até cento e cinco arra-

t-ens de ferro coado , cinco efpalha fatos
,
que lanç.iu^ío

pilouros de pedra de cinco féis e fete palmos em roda , e

quinze lioens e águias , e da outra artilharia ordinária

aueria oitenta peças antre eíperas ^ íaluagens , meãs ef-

peras , e fakoes , e defpors poilo cerco em diante vfarão
de hum quartao atTaz temorofo e de grande eííeito. Das
eílancias em que.eílaua eftâ artilharia erao capitães Coge**

çafar, e hum Turco chamado Yucfhamed , com quem
eílauao íemprc dous mil Turcos , afora a gente de Coge-
çafar , e o Sul i mio baxá eíleue fempre recolhido na arma-
da íem íair em terra , aify por dar guarda ha mefma ar-

mada , como porque Lua muyta idade lhe não coníentia

fazer outra coufa , e também íe fofpeitou que íeria por

outro algum rcípeito oculto , e daly prouu tudo o que
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era necefiario. De todas efías peças de artilharia , inda

que eílauão cm diiierías partes , ninhuma eíbua afáftada

da fortaleza mais de cento e cincocnta paílos , e muytaft

delias eftauao a menos de feíTenta. Antre eíla artilharia; e
a fortaleza íe viâo as eítancias da gente de guerra ., c]ut

auia no cerco , poílas de maneyra
,
que jugauaa artilharia

por cima delias , e quem ouueíle de chegar ha artilharia ,

Jhe era forçado paíTar por mcyo de toda eíla gente
, que

eftaua muyto bem atrincheyrada , e cercada de largas cáf-

ilas , era modo aíTaz forre e defeníauel. Sendo tudo iíld

acabado , aos coatro dias do mez de Oitubro em faindo

o foi começarão a bater com rodas as peças groíTas e

miúdas , em que fe detiuerão aquelle dia e o outro leguin*

te , não tratando de mais que de cegar a noíla artilharia ,

que jugaua nos baluartes e no muro , e romper as man-»

tas , as amcyas, e repayros , o que íizerão muyto a Teu

íaluo , e das noíías peças quebrarão huma bça faluagem ,

e hum camelete , e a boca a hum liao. Aos íeis dias do
iTiefmo mez começarão a bater o baluarte de Gaípar de
foufa, em que detriminauão dar os prin^eyros aíTaltos, por*

que vião que delle poderiao receber menos dano por não
ter traueíes que o defendeííem , e neíla bataria duraraa

cinco dias contínuos, em que o danificarão grandiíTima-

mcnte , dentro nos quais o mandou António da filueyra

atalhar , lançandolhe polia borda do que era batido hum
grofio repayro de parede de pedra e barro de altura d«

hum homem
,
que ocuparia hum terço do baluarte, e da

çarre de dentro lhe puferão huns dcgraos donde pudeíTem

pelejar. Vendo os Turcos aberra baílante entrada para o
baluarte, e fácil a fubida polia pedra e caliça que cairá

dellc, aos doze dias do meímo mez de Oitubro , a eras

do meyo dia íubirao cincoenta homens bem armados ,

por nao fer o lugar da peleja capaz de mais gente ^-ficando

outros muyros cm baixo encubertos na noíla caua que fu-

cedião no lugar dos mortos ou caníados : os cincocnta

cometerão os noííos com longos piques ,
parrefáníis , e

zargunchos , ajudandoííe diC muytas panellas depoluor^.^*

Kn 2 e
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.e artifícios de fogo que derpidiâo de íy ,
porem acharão

diante Gafpar de íouía e léus companheyros
,
que íein

fazerem pé atrás iiie defenderão o rcpayro, até que das ou-
iras eílancias lhe vcyo íocorro

,
porque Amónia da fil-

tieyra tinha dado ordem , que em auendo aílalto em qual-

quer eftancia os capitães das outras em peíloa com al-

guns dos milhores das fuás companhias foífem a íocorrel-

Ja , co qual íocorro os do baluarte fizerao retirar os ini-

migos com morte de alguns delles , e de dous dos nofíos
,

t muy tos feridos, e daly por diante íe pelejou neíle meímo
repayro duas e três vezes todos os dias , tm cuja defenfaô

Gafpar de foufa e feus companheyros moftrarão íempre
grandiífimo esforço, e paliarão immenío trabalho de dia

e de noite , e íendo fempre ajudado de algum capitão das

outras eílancias , em que fempre ouue mortos e feridos

de parte a parte , e ainda que na dos inimigos era íempre
inayor a cantidade que na noíTa , todauia enxergauaílelhe

menos. Durando eílas couías , fobreucyo hum.a doença
geral de boca danada na fortaleza , que abrangeo a quaíi

toda a gente delia , e em muytos foy em tamanho creci-

menlo que perdiao os dentes cora tão exceffiuas dores,
que efle pouco cfpaço que lhes vagaua do trabalho ou da
peleja para poderem dormir edeícanfar, o gaílauao em
continuas queixas e gemidos triftes. A efta miíeria fe ajun-

tou então não auer na fortaleza outro mantimento fenao

arroz e pão
,
que como era manjar afpero , e cfcabroío ,

muyros daquelles enfermos fe virão metello duas e três

vezes na boca para o comerem , e tornallo a lançar fora,

fem o leuarem para baixo , auendo por mais íofriuel aca«

barem as vidas com fome
,
que coníeruallas com tão pe-

noío mantimento. Defta infirmidade íe diíle que fora cau-

fa a agoa
,
que polia neceílldade da guerra fe lançou na ci-

ílerna ncua guarnecida de hum betume que íe faz em Or-
muz chamado Charú , cftando elle ainda frelco , cora

que ficou corruta e inficionada ; mas nem por iílo os ho-

mens acu.iião ao trabalho , e has pelejas com menos ani-

HiQ. , aiada que q fazião com menos forças polia falta dos

:,

*

. maati-
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mantimentcs , e fobegidao dos grandes e contínuos pe-

íos que fcbr'elles carrcgauão
,
que chegarão a tanto, que

foy ncccnario para os poderem íofrer ajudaremlhos a le-

uar as n-o!hercs que eítauão na fortaleza , acarretando a

terra, a pedra, e tudo o mais que era neceílario com muy-
to cuidado e diligencia, cujo fàuor e ajuda por luima

parte aliuicii ir.uyro aos homens o trabalho , e por outra

lho fez tomar n uyto mayor do que requerido íuas fracas

forças , enuergonhados do femenil focorro. Eftas molhe-
res , de que muytas erao cafadas e algumas de bom. pare-

cer , forão induzidas a iílo por duas , chamadas Ifabel da
veiga, e Ana Fernandez. A Ifabcl da Veiga era caiada com
Manoel de valconcellos homem fidalgo e de grande efpri-

to, natural da ilha da madeyra , e que fora juiz d'alfandega

da mcfma cidade de Dio^ a qual inda que era aílaz fermofa,

todauia era tanto mayor a fua virtude que a fermofura, que
fcguramente pôde fer autora daquella obra íem dar motiuo
a lingoas mai dizcntes. A Anna fernandez era molher ve-

lha , cafada com hum medico , que refedia na fortaleza,

chamado Fernão Lourenço, na qual ie viao juntamente vir-

tude e caridade grande , mifturadas com varonil esforqo ,'

porque por huma parte achauão nella piadoío gafalhado e

recolhimento todos os feridos e enfermos, acudindo a cada
hum CO que auia mifter , e por outra com hum bordão e

humas contas, que erâo as fuás armas , roldaua de noite os

inuros , lembrando a cada hum a obrigação que tinha de
defender a vida , c ganhar honra , e nos dias dos aflaltos ,

por mais brauos que foliem, não te recolhia a partes onde
pudtíle eftar legara dos perigos, mas íe fubia ao muro , ea
que cahia morto cobria com íuas mãos , e o afaílaua para

fora, e o feudo apdrr.'Ud , e ajuJaua a decer , e ao que via

cometer fraqueza não dcixaua íem aípera repreniaé. Eifa

tinha hum filho mancebo por nome Franciíco mendez, qus
em todo o tempo quo durou o cerco deu femprt- (nullras

do íeu grande tsfoiço , e nos derradey ros dicis deiio foy
noíTo ienhor feruido de lho Icuar de huma elpiívgaru.ida

que os inimigos Ihz dcráo polia cab;íça , em cuja .aorte
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ella moílrou a grande virtude , e maia que varonil esfor-

ço que íempre moftrara em rodas as outras coufas. A efte

tempo faltando ja a pedra para os repayros, que os noílos

continu.imente faziâo , fe derrubarão para iíío quantas ca-

ías auia na fortaleza
,
que em tempos de tanta neceíUda-

de como eíle he rezao e deuido teríe mais reípeito ha fal-

ta gera! , que has particulares.

CAPITULO LXI.

O capitão mandaja^iiier nouas dejenjas no baluarte dos com"

bates. Os turcos milharãojuas ejlanciãs até a boca da.

no[fa caua , e o modo com que o fazem , dão outro ajTalto

a efie baluarte de Gafpar defoufa , coutajfe hum cajo par^

ticular de hum esjorçado mancebo, Lopo de joufa couti^

"iiho
,
por mandado do capitão , dece ha caua pelejar cos

inimigos,

NEftes mefmos dias
, que forão doze até os dezaf-

íeis de Oitubro , continuando os inimigos com hu*

ma braua bataria
, que não ceííaua fenao aelpaço , que

durauão as pelejas , derrubarão quaíi toda a igreja que
era feita de nouo ,e derrubando também o repayro que fe

fizera no baluarte deípois de fer balida a frontaria prÍ4

lueyra , com que fe atalhou a terça parte delle j íe lhe

lançou outro repayro mais a dentro feito de pedra e terra,

com que ficarão ocupados os dous terços , e aos nofíoS'

não ficaua mais que o outro terço delle em que fe defen-

dião, E porque íe arreceou que foíle forçado aos nolios

largarem o baluarte
, pois a parte que tinhao nelle não era

ja capaz doutro repayro com que fe defendeílcm , íe foy
criando huma torre polia banda de dentro pegada co mef-
mo baluarte , que em pouco tempo lubio até quafi o andar
delie , e os inimigos entre tanto melhorarão as eílancias

da íua auanguardia ha vifta de toda a fortaleza , íem os

roíTos lho poderem defender , até as virem pôr bem jun-

to ha noíía caua , e o modo foy fazerem grandes fardos de

couros
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couros de bois, huns clieyos de terra e outros de algodão ,

eir. forma que íicauao redondos , e de trás de cada fardo

deftes vJnhão trts e coatro homens de joelhos, que os ro-

dauão com as mãos , e tao emparados com elles, que os

nofios eípingardeyros do muro
, por mais trabalho e dili-

gencia que puferão , inda que matarão e ferirão alguns

dcJies , nunca lho puderão impidir , e chegados com efte

emparo ao lugar que pretendiao , leuantarao vallos tao al-

tos
,
que ajuntandolhe os mefmos fardos , andauao a feii

íaliioem pé rãoencubertos, que os não podiao ver de cima
do muro , e por eíla maneyra íizerão ontras cauas por on-

de hião e vinhão ícguramente , engroíTando tanto os vai-

los com pedra íoha , terra , e faxina
,
que ninhum tiro

pedia entrar com elles , com que fem perigo cometião os

do muro cada vez que querião. Eíle mefmo din polia

mcnham, que era aos dezaíTeis de Oitubro, andando Gon-
çailo falcão no feu baluarte , dando ordem ha artilharia

para a deíparar nos inimigos , e lendo elle o dipnteyro e

o primeyro que calhaua a peça
,
para com feu exemplo dar

animo aos íeus companheyros , que de eícandalizados dos
lircs dos inimigos não oufauão de aparecer , lhe deu hum
pilouro de eípera polia cabeça ,

que lhe leuou a mor parte

delia , dcixandolhe os miollos efparzidos antre léus com-
panheyros , e o corpo morto eílendido na quelle baluar-

te , em que rinha leuado tanto trabalho , e ganhada tanta

honra , cuja morte foy grandemente íentida de todos pol»

las muytas partes boas que nelle auia , e polia falta que
fizeráo na fortaleza em tempo de tanta neceífidade as obras
de íua pefloa e o exemplo de feu esforço , com que o daua
aos que o nâo tinhão. A t-fta ora toda a armada, que eílaua

furta junto do baluarte de Diogo lopez de íiaucyra , íe le-

nantou e foy íurgir em huma enleada
, que eftá pjira a par-^

te da vilia dos Rumes, defronte da nofía fortaleza
,
pouca

mais de meya legoa diftante delia , onde o furgidouro era

mais emparado dos ventos que ja então curíauão , milhor
o deíembdrcadouro , e as agoadas mais perto : e logo em
chegando cila raeiiaa m^^nham fubifão leílenta Turcos n&

baiuar-
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baluarte de Gafpar de íoufa , afora outros muytos
, que

de quando em quando renouauao o aíTalto y que acharão

no valerofo capitão , e nos animoíos íoldados rao dura

refiílencia , que íaindo a recebellos doze ou treze hamens
fomente ,

por não caberem mais no iugar da peleja , nua-

ca os puderão fazer tornar atrás hum íó paíío. Aqui acu-

dirão então alguns capitães das outras eílancias , polU
ordem que o general tinlia dada

,
que como vinhão de re-

freíco fazendo apartar Gafpar de foufa , e os ícus compa-
nheyros ,

que eítauao aflaz canfados , e com falta de dous
mortos e oito feridos , e entrando em íeu lugar trauaraá

cos inimigos huma alpera briga , huns por abrirem a en-

trada e outros polia defenderem , em que dos noílos ouue
hum morto e alguns feridos , antre os quais foy hum
mancebo chamado João da fonfeca , da meíma companhia
de Gafpar de foufa , cujo esforço fe não deue paííar com
filencio : a eíle foy dada huma efpingardada pollo collo

da mão direyta que lhe foy íair ao fangradouro , e ainda

que a ferida foy tal, que lhe dergouernou de todo o braço

com dor quaíl intollerauel ,, com tudo ninhum dos circun-

ílantes lho entendeo , nem no roílo fe lhe enxergou mu-
dança , ou fmal de fentimento , mas mudando logo a adar-

ga ao braço ferido, e leuantandoa ao ombro quanto pode,

com a lança na mão efquerda tornou ha peleja com pouca
falta do que antes fazia , e como o lugar onde fe peiejaua

era aíTaz eílreyio , eílauão muytos de fora efperando a va-

•gante dos que oi;*por morte ou por feridas largaíTem os

lugares que tlnhao : hum deíles era Duarte mendez de vaf-

concellos caualeyro esforçado, que entendendo que o João
da foníeca eftaua ferido

,
pollo muyto fangue que lhe

via correr do braqo
, pegando por elle lhe diíTe ,

que pois

eílaua daquella maneyra lhe largaíTe o lugar, e folie bufcar

a cura de que tinha necelTidade , a que nao lhe tornando

elle repofta , ou pollo nao ouuir co tento que tinha nos

Turcos , ou por le lhe fazer de mal deixar o lugar que ti-

nha , lhe tornou o Duarte mendez a dizer o que lhe tinha

dito, ajuntando mais, que pois fe não podia leruir do
braço
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braço direyro lhe deííe o lugar a elle c\»e os tinha ambos
faos , a que elle com fembrante colérico refpondeo

,
que

como era tao deíarrezoado, que em quanto tinha o braço

efquerdo laò lhe pidia aquelle lugar
, que naõ trataíTe

de o importunar , nem lhe gaílaíTi: iiaquillo o tempo que
podia aproueitar para íua honra. Lopo de fouía Coutinho,

que eílaua preíente, vendo huma taõ honrada diííerença

pidio ao João da foníeca que íe foíTe curar, e o fez ir

quaíi por força, e no íeu lugar entrou o Duarte mendez.

Ja a elle tempo os Turcos afrouxauão a peleja , o que
iinrindo António da filueyra mandou a Lopo de fouía ,

que com a gente da fua companhia deceíle ha caua , e deí-

íe nos Turcos , o qual ajuntandoa logo toda co feu guiad,

fe foy ao baluarte São Tomé, donde íe deceo ha eaua com
aíTaz trabalho e perigo

,
por lhe íer forçado decer por

efcada de corda de muytos degraos
,
por onde tambcm a

fua gente começou a decer trás elle , e lendo auifado de-

cima
,
que de huma mizquita que eílaua íobre o mar fora

vifto de hum mouro , que hia correndo has eílancias dar

rebate da fua ida , logo cos que eftauão ja embaixo ,
que

podiâo fer até trinta e cinco homens , fem efperar pollos

outros foy cometer os inimJgos , de que muytos eíla-

uão em cima do baluarte , e outros defcanfando pollo

que eílaua derrubado delle , e como os tomou de fupito ,

e com muyto Ímpeto , inda que os que eílauão mais bai-

xos fizeraõ roílo algum efpaço , todauia nao podendo fo-

frer a força dos noflos fe começarão a retirar com morte
de féis delles : os que eílauao em cima vendo os feus taó

mal tratados , e que elles tinha6 o caminho tomado , lan-

çandoíTe polias quebras do baluarte vinhaõ com a preíTa

dar nas próprias lanças dos feus , onde morrerão tambcm
outros poucos , fcm os noílos receberem dano , com que
por entaó ceííou o combate

,
pollo muyto proueito que

íe tirou deíla ida de Lopo de íbufa abaixo , aíly para os

noílos trabalharem nos repayros com mais folTego , como
para os inimigos cometerem com menos força , e ordenou
o capitão que dali por diante eíliuelTem iempre alguns

l^aru 111. Oo ho-
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homens na caua , os quais a hum cerro íinal que lhe faziao

de cima fahiSo contra os inimigos até a boca da caua ío-

•mente , fem íe defcubrirem tanto, que ie vifíe quão pou-
cos erão , e íeguinnoílc efta ordem de duas vezes que
coube a Manoel de valconcellcs íair polJa caua a dar nos
inimigos , a primeyra fendo íentido por irem os feus com
pouco refguardo , inda que elíes e elle pelejarão valero-

famente , Jhe matarão Criílcuao de íoufa fidalgo mance-
bo de inuenciuel animo , de que na quelle cerco tinha da-

do largas prouas , e feito muyto feruiço , e lhe ferirão

alguns homens
,
porem da íegunda vez em que foy com

mais ordem e milhor concerto , fem dano fen fez tanto

aos inimigos
,
que fe fatisfez bem do defaítre paíTado.

CAPITULO LXIl.

Os inimigos ãerruhão as cafas do capitão , e a ejlancía de

Lopo de Joufa , batem o baluarte do mar , começao ajã'
zer huma rnina ao mefmo baluarte ^ António da Jilueyr

a

manda Ga/par de jouja capitão delle com gente a dar nos

inimigos j e outros que entre tanto vão reconhecer a mi*'

na. Gajpar dejoufa recolhendojje he morto polloslurcos»

O capitão ordena huma contra mina , e dá a capitania,

do baluarte do mar a Rodrigo de proença,

A neíle tempo auia na fortaleza grande falta de todas

^ as couías j a poluora, e os ariiticios de fogo eráo

quafi gaftados de todo , c das lanças a mayor parte cos

continuos tiros da artilharia erao cortadas, porem a

mayor falta , e que mais le íentia , era a da gente
,
por íe-

rem mortos muytos áos principaes homens , e auer outros

tão mal feridos
,
que n"io fomente não podiao tomar as ar-

mas , mas ainda ocupauão alguns dos íàos que tinhao cui-

dado de os curarem , e ifto junto com a tardança do vifo

Rey , e dos focorros que o capitão mandara pidir aíly a

cUe como has fortalezas vizinhas , começou a cauíar na

gente alguma defsíoníiança e tibieza na quelle feruor e úm
' j - V. . uoraçoa
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uoroço ,
que até então tinha moílrado , com que o nego-

cio parecia que hia começando a diclinar algum tanto,

porem ilto era na gente de pouca fuílancia
, que na nobre

e de refpeito por mayores que os apertos foííem nunca íe

enxergou falia ou quebra alguma ; e eílando a fortaleza

neíle eílado , aos vinte dias do mefmo mes de Oitubro ,

fendo ja líío batido o baluarte dos combates, que para

auer íubida por elle não era ncccflario fer mais rafo , níio

contentes os inimigos com iílo
,
para diucrtirem ainda as

noílas fracas forças começarão a bater as cafas do capi-

tão , e a eílancia de Lopo de fouía , não deixando porem
de bater com muytos tiros o meímo baluarte

,
porque íe

não refizeíTe de algum repayro : as cafas do capitão forao

batidas coatro dias, a que em breue tempo foy feito por
dentro hum contramuro , e a eílancia de Lopo defoufa ,

por ter a parede muyto delgada , com fós dez ou doze ti»

ros veyo de todo ao chão, íicandolhe a madeira toda dei*

cuberta , e porque a artilharia do baluarte do mar podia
fauorccer muyto eíles lugares que os inimigos batião , e

entendendo elles que fe o tomaíTem lhes ficaria íacil o que
pretendião, o começarão também a bater polia entrada da

porra
, que António de íouía capitão delle tinha bem re*

pairada , e polio pano do muro que eítá co roílo ha forta-

leza , e juntamente lhe batião a torre da m.enagem. que
tem no meyo , mas nem com a ocupação deftas batarias

deixauão de alTaltar todos os dias duas e três vezes o ba-

luarte dos combates com muyta caniidade de gente ,eni

que ícmpre dos noíTos erão refiílidos vaieroíamcnte , mas
com muyto cuílo noífo

,
porque cada hum deftes aíTaltos

ncs hia gartando alguns homens , e fempre dos milhores.

Neíle teaipo , tendo os inimigos milhorado outra vez as

fuás eítancias , e poílas tanto a dentro
,
que as meterão na

boca da nuíía caua , começarão a minar o baluarte muyto
a feu faluo , mais com tenção de matarem a gente que
fempre eílaua em guarda delle

,
que por neceílldade que

tiucíTem de elle íer mais ralo , e ainda que os noflos deita

mina não tinhão mais fenti mento
,
que ouuirem hum pe-

Oo 2 queno
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queno tom de quando em quando , todauia ogranJe re-

ceyo que dido tinhiio lhes fez cuidar que podia fer , e

arenrar por iílo com mais coriofidade , e o capitão por ía-

ber D certeza deíla folpeita mandou Gafpar de foufa ca-

pitão do meímo baluarte com fetenta homens a dar nas
cílancias , e ordeuou outros homens que , como lentiííem

os noíTos enuoltos cos inimigos , deceílem abaixo polias

roturas do baluarte , e vifiem Te era mina o que fintião , e

quanto a dentro ja entraua , e aos que fícauao na fortaleza

encomendou
,
que tiueíícm cuidado de fauorecer os que

hiáo abaixo. Gaípar de fouía aos vinte e coatro dias do
meímo mes de Oitubro antes que amanhecelle le foy pôr
na caua com a íua gente , e aos de que mais íe confiaua

entregou bombas e lanças de fogo para as pegarem nos
fardos de algodão , e na rama de que a mayor parte das
eftancias era feita , encomendando a todos o tento e es-

forço com que auiao de cometer es inimigos , e quando
Jhe pareceo tempo entrou polias eftancias , em que aueria

mil homens, com grande preíTa e Ímpeto aíTollando e pon-
do por terra quanto achaua diante , pondo também fogo
em todas as partes onde lhe pareceo que faria eíFeito , e

como achou os mais dos Turcos metidos em hum pefado
íòno , em breue elpaço atreueflou a mayor parte do* feus

beílioens , deixando tudo por onde paíTaua cheyo de fo-

go e fangue de muytos
,
que elle e os feus dcixauao mor-

tos e feridos , fem lho poderem defender os que então fa-

2Íao a cintinella , e entre tanto os que tinhaõ a cargo re-

conhecer a mina a viraô e midiraô a feu íaluo. GafpaF de
íouía tendo feito largamente o que lhe fora encomenda-
do , com morte de mais de feílenia Turcos e outros muy-
tos feridos , começou a fe recolher com muyta ordem :

os Turcos, a que o defacordo dofono e de hum tão fupito

e naõ efperado acometimento fizera retirar defordenada-
menre , cuidando que era mayor o peio dos noíTos , fe

recolherão aos léus , que das outras cílancias acuclião ha
grita e ao rebate , e ajuntandoííe logo mais de mil e qui-

3i{içfttQS delles , íeguirão trás Gaípar de foufk que vinha
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ja perto da boca da csua de trás de todos os feus , reco-

Ihendoos e fazendoos andar , e porque vio ficar dons ou

trez dclles a huma porta amiga do muro velho ,
que vinha

enredar na quella parte , diíle aos outros que caminhaíleni,

e eile íe tornou ha porta ja íera lança que aquebrsra , e

com a eTpada na mão, e porque a cila ora erãojaal/
chegados os inimigos , e ellc não achou os íeus que buí-

caua
,
por ferem ja recolhidos aos outros por outra parte,

querendo voltar foi cometido de grande caniidade de

Turcos 5 mas como no feu animoío peito nunca o tem.or

teue entrada, não quis íaluarfe apreííando o paiTo
, antes

fazendolhe rofto , os apertou de maneyra
,
que fendo o lu-

gar eílreyto , fez aos dianreiros tornar a entrar polia meí-

ma porta até lair com elles ao largo , onde foi logo cer-

cado de quantos o lugar podia recolher , e ainda que íe

defendeo valeroíiílimamente , como era fó não pôde pre-

iialecer contra tantos , que nelle fe empregauão íómenre,

e caindo no chão decepado das pernas fe defendeo em
quanto lhe durarão as forças e a vida. Os Turcos lhe cor-

tarão a cabeça , c os peis , e as mãos , e a cabaça leuarão

ruma lança por todas as fuás eílancias , e o corpo lar>-

çarão na prava , onde íendo deípois achado , e conhecido
por huma perna

,
que de huma eípingardada lhe fora que-

brada no ellreiro de Gibaltar , foy enterrado com geral

lentimento e lagrimas de todos. E neíle dia foy morto ou-
tro homem dos da fua companhia , ja quafi recolhido na
caua , e forão feridos outros dous , e todos os outros íe

recolherão em laluo , de quem fabendo o^ capitão que a

mina^ntraua ja a mais de meyo baluarte ^ mandou com
ir.uyta prcíía fazer nelle huma contramina , e dar grande
expediente ha torre

, que tinha começado , e do baluarte

de Gafpar de iouia deu a capitania a Rodrigo de proença ,

que fora da criação de Nuno da cunha , e por íeu grande
esforço e incaníauel fofrimento nos trabalhos era beia
inerectdor da (^uelle cargo*

CA-
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CAPITULO LXIII.

Os nojjos hiuentão hum nouo ardil com que fe defendem ai'

gum tempo. Os inimigos dão hum aturado combate ao

baluarte do mar , chegao coatro catures defocorro ha
jortaleza, Tomãoje dous turcos y e o que dizem do que

paJJ^a antre os jeus,

OMefmo dia que iílo íucedeo inuentar^o os noOos
lium ardil para íua defeníao aiTaz nouo e deíacufta-

mado , a que fe não pode dar verdadeyro autor. Numa
praça

,
que a artilharia dos Turcos tinha feita no baluarte

no lugar onde lhe derrubou os atalhos e repayros , e on-
de os inimigos vinhão pelejar rauytas vezes , ajuntarão os

noílos muyta cantidade de lenha , a que pofto o fogo co-

meçou de arder com grandiílima força , e fendo ceuado
muitas vezes com lenha feca , veyo a fer táo excelTiuo ,

que naô fomente fenão podia chegar a elle , mas nem ío-

frello de niuyto longe, e os noílos por ellarem emparados
.CO repayro o íofrião mais leuemente. Os inimigos vendo
hum tão. nouo impedimento de poderem chegar aos nof-

Jos , começarão com a artilharia a dar bataria aos tições,

que com ft força dos pilouros lançauao de íy dentro no
baluarte infinidade de braías viuas ,

que aos que topauao

fazião muyto dano , mas nem por iíío deixauao os noílos

de ceuar o fogo quanto podião. Os Turcos, tanto que lhes

pareceo que aquella ardente força era ja gaftada , come-
terão muytos a fubida

, porem os primeyros, que chega*

rão acima , acharão as pedras e tudo o mais tão inflama-

do ,
que fem o poderem fofrer fe tornarão a dccer com

mayor prella do que íubirão , e os que leuauao panellas

de poluora , e artifícios de fogo., íe tornarão do caminho
fem ouíarem chagar acima

,
por correrem clles o mayor

rifco , pollo qual os Turcos fe deraó tanta prelfa em des-

fazer o fogo com a artilharia , que não valeo a Rodrigo
de proença íua muyta diligencia para lho impidir, ea
vinte e íeis do meímo mez de Oitubro , lendo ja a af-

pereza
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pereza do fogo e a iníian^ação das pedras quafi mitigada

cie todo , coir,ctcrao a entrada muytos dcs inimigos com
boas armas e iiiuytos artificies de íogo , que lançarão nos

nofíos , os quais íaindo com elles ao chão
,
que le fazia

iobre os repayros , osfizerão retirar com morte de co-

renta delles , e muytos feridos, e dos noílos forão mor-
tos coaíro, e feridos vinte e cinco , antre os quais forão

Francifco de gouuea queimado nos peis , nas mãos , e no
roílo 5 Manoel de vaíconcellojs de duas frechadas poHo ro-

ífo , Duarte inendez em huma perna, e outros homens
honrados , e ainda que as feridas erSo grandes , e neceí-

fitadas de repoufo
,
pôde mais com elles n neceffidade ge-

ral para ally feridos trabalharem e pelejarem como os

iaos
,
que a fua particular para íe entregarem ao repoufo,

que lua defpolição lhes pidia. Neíte tempo íintindo os

inimigos a nofia contramina , ceflarão da mina que hiao

fazendo , mas não da continua. bataria que dauuo ao ba-

}uarte do mar
, que por António de foufa capitão delle

,

e }:or léus companheyros era repayrado todo o poíliucl.

Aos vinte e lete do meímo mez ante menham chegarãa
aly os coatro catures de focorro , que o vifo Rey manda-
ra de Goa , que prouue a Deos que entrarão por meyc de
toda a armada íein íerem íentidos , em que vinhão por ca-

pitães Gonçallo vaz Coutinho , Martim vaz pacheco , e
com elle hum feu primo chamado Gabriel pacheco , An-
tónio mendez de vafconcellos > e Francifco mendez de
valconceilos , que íeuaríío comfigo até cincoenta homens

,

e alguns barris de poluora,, e refrefco para es feridos e
doentes , com que na fortaleza fe recebeo nnuyto conten-

tamento 3 e não pequeno aliuio , porque como erãa to-

dos homens de íimyto animo , e vinhão delcanfados , to-

marão íobre fy a mayor parte do trabalho , a que os ou-
tros podião ja mal fupfir

,
por ferem mortos bem coren*

ta homens , e íeííenta tão mal feridos , que não poíiiãa

tomar armas , e os faõs tão cortados do grnue peio dos
perenes trabalhos

,
que ja quafi lhe hião faltando 33 forças,

para eile. A eíle tempo tendo ja a bataria feito iaríza e

tacii
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facil íubida pnra o baluarte do mar, logo ao outro dia

ieguiiue íe ajuntarão cincoenta barcas das galés e gale-

ões , que vinháo n'arm2da , em que embarcados fetecen-

tos Turcos debaixo da capitiinia de Mahamud qucá , ein

rompendo a menham a fom de muytos tambores a íeu

modo forão cometer o baluarte, a que da fortaleza,

antes de chegarem a elie , meterão duas barcas no fun-

do , e todauia chegando as outras , e faltando em terra

os que puderão caber no lugar onde defembarcauao , co-

meçarão a íubir fauorecidos dos que íicauâo nas barcas ,

que com mu/tas frechas e efpingardas tolhião aos nof-

los aparecer nos repayros , e faindo a recebellos António
de foufa cos feus companheyros

, primeyro com pancUas
de poluora , e outros artifícios de fogo , c apoz iíTo a for-

ça de lançadas os fizerão tornar a decer com morte d'al-

guns, e fendo também feridos pollos que ficarão nas bar-

car três ou coatro dos do baluarte , com que os outros
íe recolherão de trás do repayro , imaginando por iílo os

inimigos que nos tinhão feito mayor dano , tornarão a in-

íiílir na entrada
, porem fendolhe defendida com a mef-

ma força que dantes , não fomente fe decerão com a meí-
ma preíTa que dantes , mas embarcados começarão a fa-

2er volta, e tratando antre íi no caminho do pouco que
lizcrão íendo tantos contra tão poucos , corridos e enuer-
gonhados de (y mefmos , voltando para o baluarte torna-

rão a entender com ellc, defta vez fe ouuerao os noíTos

por perdidos , vendo a detriminação com que os inimigos

tornarão, e apouca refiílencia que aly auia para elies ,

e detriminando vender bem íuas vidas , antes que os Tur-
cos defembarcaíTem eftauãoja coin elles , recebendo-os
de maneyra que poucos puderão deíembarcar , e aíTy por
iílo como pollo dano que recebiao da fortaleza , fe tor-

narão a embarcar com afiaz de medo , e fe forão recolhen-

do acompanhados de grandes gritas , e apupadas dos nof-

fos. E chegando a hum caez da cidade , o feu capitão

Mahamud como era esforçado, e tido em grande conta,

enuergonhado de ver o pouco que tinha feito nos dous
pri*
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prlmeyros cometimentos com tanto cuílo íeu , os fez

voltar outra vez para os noílos poílo elle nadianteyra,

e chegando ao baluarte foy ferido- de hum berço , e nas

barcas lhe foy feito tanto dano com a noíía artilharia,

que íe tornarão com dobrada vergonha, deixando efte

dia corenta mortos , e outros muitos feridos , e ao ou-

tro morreo o feu capitão , e dos noíTos morrerão dous , e

forão feridos cinco. Das barcas
,
que a noíTa artilharia ar-

rombou por então vazar a maré , forão polia agoa abaixo

alguns Turcos ,
que as outras barcas não puderão tomar ,

aos quais o capitão mandou dous homens em huma al-

madia para que ihos trouxeílem
,
porem eftes como lhe

não tinhão boa vontade , a quantos alcançauão dauao a

morte , e a força de muytos brados que lhe derão do
baluarte da barra, bem contra lua vontade, trouxerão

dous dellcs , os quais metidos a tormento confeílarão ,

que aos feus erao mortos mais de íeiícentos homens, e fe-

ridos mais de mil , e que lhes parecia , não que o pudel^

fem afirmar com verdade ,
que o baxá e os capitães po-

rião todas íuas forças e poder por tomarem aquella for-

taleza pollo muyto cabedal que tinhão metido niíTo , e

muyto que lhes tinha cuílado , e não dizendo mais fo-

rão por mandado do capitão lançados ao mar com pe-

íos aos peícoços.

CAPITULO LXIIII.

Os inimigos cometem o baluarte dos combates , contajje hum
cafo de hum esforçado mancebo , tratao os inimigos de
enganar os noffos para os tomarem de/cuidados , dao hmn
brauijjimo ajfalto ao baluarte dos combates^

REcolhidos de todo os Turcos para a cidade , An*
tonio de íbuía mandou os feridos em huma alma^

dia para ferem curados na fortaleza , antre os quais hia
hum mancebo aíTaz esforçado natural da villa da Coui-
Iham , chamado Fernão penteado , com huma grande feri-

Farte IIL Pp da
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da na cabeça : ao tempo que eítes feridos chegarão ha
fortaleza , os Turcos

,
parece que com íenrimento e ver-

gonha dos feus mãos fucefíos contra o baluaite do mar,
querendo Toldar efta quebra no dos combates , o comete-
rão quantos a entrada delle pode recolher , e metendo
fempre gente de nouo em lugar da morta ou canlada o
apertauão de maneyra , como quem queria cobrar a honra
que perdera

,
porem a dura reíiíiencia que acharão em

Rodrigo de proença capitão do baluarte , e em feus com-
panheiros , a quem ajudauão os que nouamente vierao

de Goa , não lhes deixou alcançar o que pretendiao : du-

rando a peleja , em que de cada parte cahião morros e fe-

ridos , o Fernão penteado, que atrás digo, chegou ao
Gurugião para o curar, que achou ocupado com hum dos
que vinhão do combate feridos , e outros alguns derre-

dor delle , eíperando a cura , c ouuindo as gritas e reuol-

tas de peleja , nao lhe íofrendo o efprito eilar ocioío ,

inda que aOaz mal tratado , le ioy meter nella , onde
em breue efpaço ouue outra ferida na cabeça tão peri-

gofa como a primeyra , com que fe tornou ao qurugião ,

que achou ja mais ocupado
,
porque crecião os feridos ,

mas como não ceííaíTe o eftrondo dos que pelejauao , an-

tes parecia que crecia cada vez co feruor da peleja , o

Fernão penteado le tornou a ella , inda que com dobrada
neceílidade de cura , onde pelejando mais comforme a feu

esforço que a fua defpoíição lhe atreueílarâo hum braço

com hum pique , com que lhe foy forçado iríe curar de

todas as três feridas , de que Deos então foi leruido que
recebelTe íaude , mas defpois permicio ,

pollo que clle ÍÒ

fabe
,
que acabaíle a vida numa fufta que fe perdeo com

temporal. Delpois de durar eíle aíTalto hum grande efpa-

ço íe retirarão os Turcos com perda de mais de vinte

mortos, e de cento feridos , e dos noíTos três mortos , e

feridos muytos, e aíly neíle aíTalto como nos paliados erâo

morros na fortaleza , ajuntando alguns que morrerão de

doença
,
paíTante de cincoenta homens , e feridos que não

podiáo tomar armas até fetenra, e todos os mais de'les

dos
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dos milhores , e mais neceílarios , não contando nefte

numero os que fe perderão no baluarte da villa dos Ru-
mes , aíTy que cos que vieraõ de Goa ( de que alguns erao

ja mortos e feridos ) aueria na fortaleza até duzentos e

lerenta homens, que pudeíTem pelejar , e também dapol-
uora e munições auia grande falta , íendo ja então com á

continua balaria roto de todo o repayro do baluarte , e

derrubadas as calas do capitão, e a parede da eftancia de
Lopo de íoula : aquelle mefmo dia em que dernõ o com-
bate

,
que foy aos trinta de Oitubro , íaliio ha tarde das

eílancias dos inimigos ha viíla da fortaleza muyta canti-

dade de gente com huma bandeyra, que paíTando polia

villa dos Rumes íe foy de longo da prava embarcar na ar-

mada, que eftaua para aquella parte , e fazendoíle doze ga-

lés ha vella íe forao na volta do mar
,
querendo dar a

entender aos noíTos
,
que ou deixauão o cerco , ou fe te-

mião de vir a nofla armada
,
porem António da íilueira ,

como capitão experimentado , naõ fomente fe não enga-
nou com ifto , mas tomando daqui ocaíião de olhar mi»
Ihor por fi proueo com muito cuidado em todos os luga-

res tudo o que lhe pareceo ncceíTario , e no baluarte S.

Tomé ordenou , o milhor que foi poífiuel , lugar donde
jugaíTe hum camelete , e ao do mar mandou recado que íe

apercebeííe , e que fe videm que os Turcos lhe vinhao aí*

laltar a fortaleza como elle cuidaua , de lá o ajudaííeni

com alguma peça de artilharia , fe foíTé poífuiel , e tudo o
•que íicaua por paíTar do dia gaftou em roldar o muro por
fua peííoa , viíitando os lugares fracos , animando a gen-
te , e lembrando a cada hum íua obrigação, em que de-

tendoíTe tambeni-alguma parte da noite , fenao enxergou
nas eílancias mudança algum.a , inda que a lua era bem
clara , a qual fe pós ha meya noite , deixandoa tão cer-

rada e efcura
,
que deu lugar aos inimigos para dahy por

diante porem por obra feu engano , e querendofle trocar

a vella da modorra , hum dos que vigiauao no baluarte

dos combates diííe
, que fentia embaixo ao pé delle , e

por outros lugares gente , que com niuyto filencio buliiv

Pp 2 com
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com madeyra , a que fendo logo por mandado do capi-

tão lançada huma panelJa de poluora , com a claridade

do fogo íe vio grande cantidade de efcadas
,
que os ini-

migos hiáo pondo nos lugares onde auiao de leraniora-

das , donde colegindo o capitão que o querião também
cometer polias fuás cafas , e polia eftancia de Lopo de
íonía, por ferem, lugares ja batidos , mandou que os eí-

pingardeiros a ninhuma outra parte tiraíTem fenao aos

que pegaííem nas eícadas, e os que tiueíTem lanças e outras

armas acudiíTem a defender o aíTalto. Dos Turcos ,
que

a tarde dantes fe forao embarcar , fe defembarcarao em
fendo noite dous mil dos milhores , e fe forão ajuntar cos

outros que eílauão nas eftancias , e com elles os mais dos

capitães dos nauios , e quando a mcnh^m começou a fer

tão clara
,
que íe podiao ver huns aos outros , fe aprefen-

tarão diante da fortaleza três batalhas de muyto luzida

gente , cada huma delias , ao que parecia , de mais de

mil homens , e nas íuas coílas eftauão mais de dez mil

dos da companhia de Cogeçafar, efpalhados pollo campo;
os da primeyra batalha , deípois que toda a fua artilharia

defparou nos lugares por onde detriminaua de entrar , fe-

guindo huma bandeyra vermelha e branca , a fom de muy-
tos dos feus eílromentos , e cora grandUHmas gritas fe che-

garão ao baluarte
,

por onde arremetendo huma parte

delles trás o feu alferez , que íubio até pôr a bandeyra no
niais alto delíe , os outros que ficauão íe puferão em fei-

ção de aruorarem as efcadas polias caías do capitão , po-

rem os noíTos efpingardeyros , que não eftauão defcuida-

dos , empregarão também nelles feus tiros, que quantos

fe ocupauão nellas cahião mortos , ou mortalmente feri-

dos , e íucedcndo ifto aíTy por algumas vezes , deixarão

os inimigos a ocupação das eícadas , em que vião que ti-

nhão a morte certa , e fe forão ajudar os outros qúe tra-

balhauão entrar polias ruturas do baluarte , no qual tem-

po agente das outras duas batalhas, e a de Cogeçafar

,

que eftaua efpalhada , com innumeraueis tiros de frechas

c de efpingardas faziao muyto dano aos noíTos , e catorze

galés
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galés cliegandoíle lia eílacada , defpararao grande foma
d'artilharia na fortaleza, reuezando a bataria por algumas

vezes , mas prouue a Deos que foy fcm dano. Cs ncHos

vendo que fó pollo baluarte erão cometidos , reduzindo

a clle todas íuas forças , íairao vinte e cinco ou trinta

Jiomcns ha praça
,
que fc fazia íobrc os repayros , e dan»

do nos inimigos
,
que eráo ja em cima mais de duzentos , a

força de lançadas , e de artifícios de fogo , com morte de

muytos deiles , lhe íizerao perder o que tinhao ganhado ,

e porque hum dos morros foy o íeu alferez, antes que caif-

le de todo eftauáo ja mais de dez pegados na bandeyra

para não cair com elle juntamente , com a qual oc.qfiao íe

auiou a peleja de mianeyra
,
que auendo mais de huma ora

que duraua parecia que comeqaua então , onde o esfor-

çado caualeyro Martim vaz pacheco , fazendo maraui-

Jhas , ferido de hum pique por baixo da fralda do coíTo-

lete ,
que o penetrou lodo por dentro , cahio morto aos

peis de feu« inimigos , o que vendo o não menos esfor-

çado mancebo Gabriel pacheco fcu primo
,
que eílaua

junto delle , acefo em dor e defejo de vingança paíTa por

cima do corpo morto , e metido antre os inimigos , rece-

be pollo roílo duas feridas bem grandes
,
que fintia bem

pouco , antes dobrandoíTelhe com iíío o furor e o ímpe-
to , lhe diíTe hum homem que íe foíTe curar , e não qui-

fefíe
, que íeu esforço e mocidade acabaíTem tão deprefla ,

a que refpondeo, que pois feu primo , e grande amigo era

morto , não tinha elle para que querer a vida , e não tar-

dou muyto que de trauez o alcançou huma eípingardada

polia cabeça , de que logo cahio morto íobre feu primo.

Em meyo deíla fúria hum dos noíTos eípingardcyros de

cima das ruinas das caías do capitão derrubou hum mou-
ro , que pollo rico veílido julgou fer homem de nome , a

que acudindo outro para o ieuar (porque he antre elles

cuftume e matéria de honra leuarem os corpos dos capi-

tães , ou amigos mortos ) em o tomando has coílas , foy
ferido pollo meímo efpingardeyro que ja eílaua preíles ,

c cairão ambos , e não faltando outro , que quiíeíle aper-

fiar
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fiar em leiiar o primeyro , lhe cuílou tabem a vida de hum
tiro de outro efpingardeyro , o que antre os noíTos

,
que

eílauao pelejando, aconteceo bem ao reues
,
porquehum

dellcs aílaz animoío ja de idade de Íe0enra annos chamado
Fernando Afonío

,
que aturara aquelle dia o combate des

do começo até aquella ora , veyo em íim a cair em terra

mais por falta de forças e alento , que por ferida que ti-

ueíTe j e náo auendo antre os noílos quem atentaííe nelle
,

pollo muyto tento que todos tinhao nos inimigos , foy ta-

manho o tropel íobre elle
,
que não lhe fendo ouuidos os

brados com que notiíicaua que não era morto , nem íe po-

dendo leuantar ,
por mais que trabalhou quanto íuas for-

ças o ajuàiiuáo , lhe foy forçado render aly o eíprito íem

ferida , nem outro algum dano de que fe lhe pudelTe oca-

lionar a morte , íenão fomente o feruor do? que peleja-

uâo : coula certo alfaz laftimofa
,
que imm animoío pei-

to ,
que tantas vezes efcapara, viuo d'antre as mãos dos

cruéis inimigos, vieíle a perder miíerauelmente a vida an-

tre os peis de íeus companheyros.

CAPITULO LXV.

AJegunda e terccyra batalha dos inimigos renouao o af]al-

to ^ e o que lhe jucede y contaojje dous cajos particulares

de dous foldados,

SEndo ja nefte aíTalto mortos os milhores defta primei-

ra batalha dos inimigos , antre os quais foy o feu fe**

gundo alferez , e outros muytos feridos , começarão os

noíTos a leuar o milhor delles , o que íentindo osdafe-
gunda batalha, em que vinha gente muyto efcolhida , fa-

zendo afaílar os primeyros , fubirão ao baluarte com coa-

tro bandeyras , de que fe diíTe que lhe forao mandadas

pollo Caciz de Medina, onde eílá o corpo do feu Mafarne-

de , afirmandolhes que com a virtude delias venceriao

quanto cometeíTem , e cometerão os noíTos com muytos

artifícios de fogo , e infinidade de zargunclios de arremefr

lo.
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ío , e de pedradas , a que os de fora também ajudauão

com muyios tiros de efpingardas , e taocopiofo numero
de frechas ,

que as lanças , as mãos que as ruílcntauao , as

rodellas , e os roílos eílauão emcrauados delias, porem
achando nos nolTos acuílumada refiftencia , em b'eue ef-

paço ouue de ambas as partes muyros mortos e mal feri-

dos, A cftíi ora a valeroía velha Anna fernandez , de que
atrás fiz menção , fubindo ao muro com hum retabolo

nas mãns em que eftaua pintada a figura de noflo Saiuador

Jesus Criílo, começou de animar os que pelejauao aíTy com
p dauras de muyto esforço e criílindade , como com íua

aíliitencia
,
porque fem fe tirar do lugar da peleja , o que

cahia morto afaílaua para fora , ao ferido apertaua a fe-

rida , ele era pequena lhe dizia que fe tornaíTe a ajudar

léus comp.mheyros. O animofo capita^andaua também
animando os íeus , metendo os íafís no lugtr dos feridos

,

e prouendo com muyto cuydado e diligencia em tudo o
que em tal tempo era necelTario , onde íucedeo

,
que hum

elpingardeyro dos que de fora do lugar da peleja íe ocu-
pauão em tirar aos inimigos , tendo a elpingarda carrega-

da e faltandolhe opilouro , lançou mão a hum dente (
que

deuia ja d'andar bem abalado ) e arrancado fora atacou a

eípingarda , com que fez hum ferm.oío tiro, porem os ini-

migos como erão muytos , e os milhores e mais cfcoUii-

dos , vierão a ter ganhado aos noííos mais do que ganha-

ra a primeyra batalha , ainda que acharão diante aflaz es-

forçados peitos
,
quais erão o capitão Rodrigo de proen-

ça , António mendez de vafconcellos , Gonçallo vaz Cou-

tinho , Manoel de vafconcellos , Cide de íoufa , Francií-

co de gouuea
, ( que defpois que do íeu baluarte fez afaftar

as galés , fe veyo meter cos que pelejauao ) Duarte men-
dez , Simão furtado , Rodrigo aluarez , Manoel moreno,
Francifco mendez de valconcellos , Lançarote pereyra ,

António coelho , Lourenço de mello , António foreyro ,

Payo rodriguez daraujo , Manoel daguiar , Bertolameu
freyre , Diogo da filua almoxarife, Bertolameu correa ,

Manoel rodriguez , Gil tome , Franciíco ferrão , Francií-
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CO anriquez lifourcyro , e outros muytos esforçados ho-

mens , e eílando a peleja na mayor fúria , deu huma frecha

por irum olho de traués ao capitão Rodrigo de proença

de maneyra que lhos quebrou ambos , lançandolhe hum
delles fora , e penetrando daliy ao cérebro , o fez vir ao

cliao cego e íem fcntido , donde leuado logo abaixo

aquelle mefmo dia acabou a vida , cora tanta dor e íen-

timento do capitão , e de toda a gente quanta merecia o
ieu grande esforço. Apôs elle António mendez de vaícon-

celios deípois de ter recebido duas mortais feridas , huma
poUo roílo e outra polia garganta, fem nunca ceílar da pe-

leja , em que moílrara bem o grande valor do feu eípri-

to , foy íerido de traués de hum tiro de berço pollo om-
bro esquerdo , de que caindo delatinado , foy ainda meyo
viuo leuado abaixo , e morreo também aquelle dia, po-

rem ifto não era fem grande cuílo dos inimigos de que
também morrião muytos. Neíta meíma conjunção

,
que

Q peleja eílaua tão trauada , fubio ao baluarte hum bem
animoio mancebo, chamado João rodriguez natural das

ilhas, com huma jarra de poluora has coftas que leuaria

huma arroba , tapada , e com hum fo pauio nella , a qual

deuia de ter cfcondida , íegundo a falta que delia auia , e

chegando aos que defendião a entrada aos Turcos lhes

diíle
,
que o deixaíTem paíTar

,
porque nas fuás coílas le-

uaua ataúde para fy , e para os inimigos , e chegando a

elles , deípois de lançar antre elles a jarra , fe recolheo

para os noíTos com muyta preíleza , a jarra em íe que-

brando nas pedras e tomando fogo aleuantou no ar rnais

de vinte , ardendo em viuas chamas , e outros tantos dei-

xou bem chamufcados , e ainda que em lugar deftes en-

trarão outros de frefco . não forão parte para refiftir o
Ímpeto dos noíTos , a que aquelle golpe da jarra tinha

acrecentado o animo e as forças , e lançando nelles algu-

mas pancllas de poluora , lhes moílrarao que a virtude

das luas bandeiras não tinha força contra o fogo , por*

que em breue efpaço forão duas delias de todo ardidas ,

e os que as íuílentauao pouco menos , e de tal maneyra
aper-
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apertarão os nofíbs com elles tocando as trombetas , e di-

zendo a grandes vozes vitoria , vitoria
,
que com morte

de muytos delles os forao empuxando para fora : os noí-

íos efpingardcyros neítc tempo liie faziao também muyro
dano ,

porque como a gente a que tirauao era muyta , e

a diítancia pouca , não errauão tiro: também do baluarte

do mar fahio a eíla hora hum piJouro de huma peça groi-

fa 5 encaminhado para o pé do baluarte em que fe daua

o alíalro
,
que como não achou em que executar fua fúria

lenáo gente junta fez grandiílimo cllrago de mortos , eípe-

daçados , e feridos , mas nem por ifio ceí^aua a peleja de-

cima com gente freíca de quando em quando , nem os

debaixo deixauâo de foltar innumeraueis tiros , enão tar-

dou muyto que do baluarte S. Tomé ( donde fe elles pou-

co guardsuão inda que ja deile tinhão recebido algum
dano com huma peça de artilharia ) veyo hum pilouro de

hum cameiiete ,
que dando no mefmo lugar em que dera

o outro fez o melmo eíieito , e como eftes tiros tratauao

mal os debaixo , e os nofíos apertauao rijamente cos de-

cima , a que tinhao ja derrubadas as outras duas bandey-

ras com morte dos alferez , os começarão conhecida-

mente a ir desbaratando, a que acudindo a terceyra ba-

talha , e fazendo apartar os canfados , fe meterão os íaôs

e deícaníados no lugar dclles com nouas forças e ban-

deyras , mas como neíla batalha não vinha tanta gente ef-

colhida como nas outras , e quiçá tomara algum receyo

poílo mao íuceíío delias, pelejauao mais frôxamente. A
mayor parte do peio defta peleja fuftentaua hum Janicero

grandemente animoío chamado Carahacem genro de Co-
geçafar

,
porque com fuás obras não fomente fazia muyto

dano aos noíTos , mas daua muyto animo aos feus , e len-

do tão íinalado antre os outros nas armas , e no esforço ,

lhe deitarão da noíía parte huma grande panella de. poi-

uora deflas poucas que ja então auia
,
que lhe abraíou de

maneira as pernas , os braços , e o rodo, que lhe foy for-

çado retirarfe da peleja com grauiílimas dores , de que
não morreo, mas íicou muyto danifico nos membros , do
Parte III,

'

dq que
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que defpois Ce jadaua miiyto. Com a auíencia defle , inda

que ficauão outros aflaz esforçados
,
que puderáo fuprir a

lua falta , todauia como faltou aos inimigos aquelie em
quem principalmente tinhão pofto os olhos , de tal ma-
neyra perderão o animo , que voltando as coílas íe dei-

tauão com muyta preíTa do baluarte abaixo , auendo
aquelie por menor perigo , que o que eíperau'^o dos nof-

fos. Durou efte furioío aííallo des que a menham come-
çou a romper até as dez oras do dia

,
que íeria efpaço

de coatro oras , íem nunca ceíTar a peleja , com gente
rauytas vezes reuczada da parte dos inimigos, em que dos
noííos forão mortos catorze homens dos mais esforçados,

e feridos mais de duzentos , e os que ficarão íaõs para
poderem pelejar não paflarião de corenta : forão tam-
Ijem gaíladas iodas as munições e artifícios de fogo , e

as lanças feitas em pedaços, com que a fortaleza ficou

quafi de todo defapercebida , porem antre tantas faltas

não faltou ao valerofo capitão animo e prudência para

com eíTc pouco que tinha fe aperceber de maneyra
, que

parecia que lhe não faltaua nada. Dos Turcos morrerão
mais de quinhentos , lodos homens efcolhidos , e forão

feridos mais de mil que leuarão comíigo.

CAPITULO LXVr.

Os Turcos recolhem ãafua artilharia toda a que podem
y

€ je partem^ detxao 7ia terra muytos dosfeus feridos ,

Cogeçafar pojiofogo ha cidade je recolhe com fua gen-

te, António da veyga Jae duas vezes fera com gente , e

o que lhe Jucede. Chega António da ftlua de menefes

com armada de [ocorro a Madrajabat , de que duas vel»

las chegão a fortaleza, O baxá em Zebibe manda cor»

tar as cabeças a muytos Portuguefes,

REcolhidos os Turcos has fuás eílancias com aíTaz de

dor e falta de animo polia perda daquelle alíalto , em
que tinhão poíla toda fua efperança ,. logo do meyo dia

por
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por diante fe começarão de recolher lias galés , leiiando a

anilharia miúda , que cora menos trabalho , e mais fegrc-

do fe podia leuar , efperando polia noite para leuareni

a groíía , e para íe iíio fazer com mais facilidade íe che-

garão todas as galés mais ha villa dos Rumes ^ e com
tudo não ceíTou a cuíiumada bataria todo o dia intcjro ,

o que fendo vifto da fortaleza , e imaginando o capitão

cue era aquillo ardil femelhante ao outro
,
para o toma-

rem defcuidado , fe apercebeo para nouo aíT-lto o milhor

que em meyo de tanta falta de todas as coulas lhe foy pof-

íiuel , e toda a gente le aparelhou também mais para mor-
rer Criftam, e honradamente por íeu Dcos e por íeu Re)"-,

que por lhe parecer que no eltado em que eftauão podiao
defender a fortaleza fem particular fuior do ceo , de que

eftauão muyto confiados , e por iíío íe enxergaua em to-

dos hum geral esforço defprezador dos perigos , e da

morte que ja vião diante dos olhos , o que também che-

gou has molheres
, porque ouue algumas que tomarão as

armas para fuprirem a falta que auia de homens. Os Tur-
cos ,

que naquelle cerco erao mortos mais de mil e duzen*

tos dos milhores , e erao feridos quafi todos , vendo tan-

ta perda da fua gente , e gaílada a^mayor parte das m-uni-

ç6es
,
parecendolhe que naotinhaoja forças para outro

aíTalto, e que com fe deterem mais fe arrifcauao aos achar

aly a noífa armada
,
que por pequena que fofíe baílaua

para os acabar de confumir , e receando também que a

gente da terra, íe vieífe a conhecer fua fraqueza , fe ale-

uantaííe contra elles , e lhe negaíTe de todo os mantimen-
tos , com que jacomeçaua a lhe acudir mal , logo em fen-

do noite começarão a recolher a íua artilharia groíTa com
muito filencio , mas comoeílauao miuyto faltos de gente,

por muyto que trabalharão lhes foi forçado deixarem par-

te delia
,
que não puderão embarcar , entregue a Co-

geçafar, que fe encarregou delia , e das eílancias
,
pondo

os íeus em lugar dos Turcos
,
porque na tortaleza nao

ouueíTe fentimento da fua ida , e aquella mefma noite em-
barcarão tudo o que puderão leuar do que tinhao em ter-

Q^ i ra

,
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ra , e ao outro dia polia menham
, que era o primeyro de

Nouenibro, em que fe celebra a feíla de todos os Sanros , e

os noílos efperauao acabar as vidas, íe acharão com ellas

cm falua polia auíencia dos Turcos
, que ja erão retira-

dos da fortaleza , e paliados a outra parte, com que em to-

dos foy tal o contentamento , com.o de quem tinha para íy
que refuícitara da morte ha vida , auendoíTc ja de todo por
íeguros

,
porque dos de Cambaya

,
que aly ficarão, faziâo

pouca conta. Os inimigos fe detiuenio aly lete dias em
fazer agoada , e íe prouerem das coufas neceílarias para a

viagem, muytas das quais lhe impediao os da terra de
maneyra , que veyo a auer aqrre elles brigas com mortes
de parte a parte

,
que Cogeçafar pôs em paz , c fez cos

da terra
, que lhe deixaíTem fornecer a armada , mas nao

foy tãobem como lhes cumpria. E ainda que eítes inimi-

gos cftauão numa praya diliante meya legoa fomente da
noíTa fortaleza , donde íe via bem os trabalhos em que
andauão

, que todos dauão a entender claramente a íua

partida , com tudo o prudente capitão não íe fiando ainda

muyto delles , fe repayrou de nouo como fe tiuera cerros

nouos aíTaltos : e querendo aquelle mefmo dia de todos
os Santos ha tarde mandar fora dar ajgum rebate nas

eílancias , em que ficara a gente de Cogeçafar , nao tanto

para lhe fazer dano, quanto para Iheencubrira noíTa fra-

queza
5
porque entendendoa elles nao quifeíTem quica

intentar dar fim ao que os Turcos o nao puderao dar , e

também para que os noílos derrubaíTem os beftiaens , e

trincheyras que eílauão feitas dentro na noíTa caua , lhe

pidio eíla ida o feitor António da veiga
, que íaindo fora

com vinte e cinco homens deu nas eílancias , onde matou
alguns dos inimigos e fez fugir muytos , e derrubando
algumas das que eílauão mais perto , e pondo por obra
tudo o que lhe fora encomendado , íe tornou em faluo ha
fortaleza. Ao outro dia feguinte tendo o capitão nouas

,

que numa cílancia
,
que eílaua fobre a rocha do mar, ficara

dos Turcos hum lião de metal , de que fe lhe nao foube

dar rezão fe era faõ , fe arrebentado , lhe pidio o mefmo
Anto-
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António da veiga licença , e gente para ir biifcar eftn pe-

ça , de que íe elle efcuíbu por fer pouco importante, e

por íe entender que pois os Turcos a deixarão deuía de

ler por lhe n5o feruir, el!e con> tudo apertou tanto co ca-

pitão ,
que lhe deu vinte homens, com que deipois de

jantar veílido nos niilhores veftidos que tinha , engeirai;-

do armas que feus amigos lhe oííèrecerão , e confelhos

que muytos lhe derao
,
que eículaíle aquella ida tao pou-

co neceíTaria , de que não podia tirar honra , fe foy ao

lugar onde eftaua a peça , que com quanto vio que era

arrebentada ordenou com tudo irazella ^ e começando
a bulir com ella , de hum alto , que eftaua diftante delle ao

parecer mais de feiícenros paílbs , tirou hum mouro huma
cípingardada ,

que polia muyta diftancia parecia que tra-

ria ja tão pouca força
,
que qualquer leue defenfa baftara

para ]he reíiftir , e lendo António da veiga homem de pe-

quena eftatura , e eílando antre todos os feus companhey-
ros y onde ficaua mais emparado , aly o foy buícar o pi-

]ouro , e dandolhe polia cabeça o derrubou morto em
terra , donde o feu corpo- foy leuado ha fortaleza em Jugar

da bombarda que elle hia bufcar , morte certo mais dina

de ponderação
,
que quantas íucederão nefte cerco , nem

em outras muytas partes , e que deue íer auifo para fe

não auer ninhum lugar por íegaro
,

pois eftá o perigo

tão certo, onde fe elle menos efpera. Acabando os Turcos

de íe fazer preftes o milhor que puderão , aos cinco dias

do mes de Novembro do meímo anno de IS3^ fe fíze-

rão ha vella para íe partirem , mas como por huma parte

o vento , que então ventaua com muyta força , lhe ficaf-

íe ponteyro no lugar onde eftauão , e por outra fe achaf-

lem empachados de muitos feridos ,
que não tinhaô for-

ças para fofrerem o trabalho de tão comprida viagem ,

tornarão a íurgir no mefmo lugar , e ao outro dia ha tar-

de íizerão defembarcar os feridos ,
que eílauão mais fra-

cos , e deixandoos a beneficio da gente da terra , fe tor-

narão a fazer ha vella : e porque o vento era ja mais bran-

do , fairão até huma ponta que eítá daly legoa e meya
defron-
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defronte da fortaleza para a parte da enfeada de Cíimbaya,

onde tornarão a íurgir para fe partirem na maré da noite,

na qual ora fe ouuirao na fortaleza tiros de artilharia para

a banda de Madrafabat ,
que erao de huma armada de ca-

torze fuílas e catures , de que vinha por capitão mor An-
tónio da filua de menefes , mandado pollo vifo Rey , com
ordem que fe meteíTe na fortaleza fe folie poíFiuel , e não
podendo deíle moílra , defparando a artilharia , e por

quaifquer outras vias que pudeíTe , de fer a dianteira da

armada do vilo Rey , da qual companhia fe apartarão

aquelía noite duas fuftas , de que erao capitães dom Luis

de taide , e dom Martinho de fouía , e chegarão ha forta-

leza com homens bem concertados , e prouimentos de ou-

tras coufas neceíTarias , e eíTa meíma noite has onze oras,

íendo a lua quafi de todo ecíipíada , pôs a gente de Co-
geçafar fogo ha cidade por muytas partes , e fe recolheo

,

deixandoa delemparada , nas quais oras toda a armada

dos inimigos deu as vellas , e íe foy na volta do mar ro-

xo , deixando na terra bem coatrocentos feridos. No
meímo tratado em lingoa Italiana , com que tenho alega-

do algumas vezes , achey também
, que no fim de No-

uembro , chegando efta armada a Xaer , mandou o Rey
prender corenta Portugueíes

,
que eftauaó na terra tra-

tando em íuas fazendas, e os mandou de preíente ao baxá,

o qual chegando a Zebibe aos dez de Março do anno íe-

guinte de I5"39 mandou defembarcar das galés todos os

Portugueíes, que leuaua prefos ao banco, que diz que erao

cento e corenta e íeis , e poftos em ordem a todos mandou
cortar as cabeças , antre os quais foy Francifco pacheco ,

e os mais que com elle íe entregarão no baluarte da villa

dos Rumes, e juntamente alguns Índios que erao Criftãos,

c as cabeças dos principais e milhor afigurados mandou-
estolar e encher de palha , e aos outros mandou cortar os

narizes e as orelhas para mandar de preíente ao grão

Turco ,
porque onde quer que eíla armada chegaua , lan-

çauão os Turcos fama, que deixauão 3 índia tomada, e os

Portugueíes todos feitos em pedaços.

C A-
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CAPITULO LXVII.

O vífo Rey jazfair para a barra toda a armada com que

vay a Dio , declarajje a cantidade e calidade dos iiauios^

chegalhe recado de Jer leuantado o cerco da fortaleza ,

partejfe com toda a armada , e atreuejfando de Baçaim
para Dio tem huma grande tormenta , Chegado a Dio
começa logo de reformar afortaleza , trata de pazes com
el Rey de Cambaya , e as condições com queje concruem.

Manda Jeu filho dom Aluaro a guardar a cofia do Mala-
uar , cora ordem defazer pazes c.o Çamorim,

OVifo Rey logo como deípidio António da filua com
as vellas que atrás diíTe , tendo juntos comfigo to-

dos os nauios
,
que efperaua de diuerfas partes , fez fair

para a barra toda a-íua armada
,
que era efta ; oito nãos

groíías do reyno , a taforea que era tamanha como cada

huma delias , treze nauetas pequenas as mais delias de

homens ricos tratantes , catorze galeõs antre grandes e

pequenos, cinco caraueilas latinas, e oito redondas,

quinze galés e galeotas, em que entrauao algumas das que

ie tomarão em Dio ao Soltao Badur, treze galés reais com
a galé baftarda , onze bargantins de poftiça como galeo-

tas , latinos , duas alboioçâs , dezoito fuítas grandes , e co»

renta e coatro catures e fuftinhas ,
que ao todo fazem o

numero de cento e cincoenta e duas vellas , afora as que
Jeuara António da filua , e huma galé que eílaua em Ba-

çaim, de que era capitão Martim Afonío de melo, e huma
fufta fua que também veyo a Goa , e outros nauios ,

que
auia ern Chaul e Baçaim , onde eíperauao pollo vifo Rey,
Auia nefta armada , como íe foube polia liíla do aponta-

dor dos mantimentos , cinco mil homens darmas , afora

gente do mar , que paííariao de mil e quinhentos , na qual

gente aueria três mil homens da índia de confiança, e para

qualquer grande feito : de poluora munições e artifícios

de fogo hia bem prouida , mas com pouca artilharia ,
por-

que de peças groflas não auia em toda armada coarro-

ceniatJj
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cenías , e de tiros miúdos nao aueria íeifcentos. Eílando

o vifo Rey aqui na barra aos onze dias de Noueinbro
deíle anno de 153B, chegou lium catur, de que era capitão

Jerónimo butaca , em que António da lliua Jhe mandou
nouas de íer Icuantado o cerco da fortaleza , e os Rumes
ferem idos , com que fe moftrou tão contente

,
que man-

dou embandeirar o feu galeão , e defparar toda a artillia-

ria 5 e que o mefmo fizefle toda a armada , o que muytos
«ao íizerão porque todos fintirâo muyto a perda da hon-

ra
,
que efperauão daquella jornada. O viío Rey com efte

recado defpidio logo Martim Afonío de melo em huma
galé para Dio , com ordem que fizcíTe vir António da lil-

ua para o mandar para o reyno , ao qual elle achou ja no
caminho ,

que fe vinha com fós três fuílas
,
porque toda

a outra armada com feu confentimenio , a requerimento

de António da filueyra , ficara em Dio pola neceílidade

íjue lá auia delia , e Martim Afonfo paílou auante fazer

o que lhe era mandado. O viJo Rey fe deixou ellar alguns

jdias na barra de Goa., onde defarmjou os nauios de par-

tes , e aos vinte de Nouembro partio para Dio com no-

uenta vellas , e ainda que tinha bom tempo , caminhou
com tanto vagar ,

que aos trinta do meímo mes chegou

a Dabul , onde chegandolhe auiío que Lurcao e Cogeça-

far entrauão na ilha afazer guerra ha cidade , e a laquea-

uão , e queimauão , mandou recado a Martim Afonfo de
inello que com a fua galé e com as fuílas

,
que lá ficarão

da armada de António da filua , defendeííe a entrada aos

mouros
,
porem receberão delles tanto dano ,

quefoy for-

çado aos nauios iremfe meter antre os baluartes, dentro

.do quai tempo António da filueyra , inda que tinha a por-

ta da fortaleza aberta , não coníentia que a gente íaiíTe

fora a pelejar , efperando a vinda do vifo Rey para irem

todos cometer o campo dos inimigos
,
porem elle che-

gando com muyto vagar a Chaul , fe deteue alguns dias

na barra , e meteo de poíTe da capitania a Joríe de lima
,

que vinha nella prouido por el Rey
,
por ter acabado feu

tempo Simão guedez de foufa , que fe embarcou na ga-

ieotâ
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leota em que fora Jorfe de lima, c acompanhou o viío

Rey » daqiiy le fez a armada ha veiia , e co melmo va-

gar íe foy a Baçaim , onde o vifo Pvey eíteue alguns dins

lem ir a rerra , e como a mais da gente hia mal larisfeira

delle , não faltarão praguentos que lhe aíIacaíTem
,
que

todas eilas dilações fazia a fim de íeu intereííe
,
grangea-

do neftas terras cos naturais , e cos eílrangeiros por raeyos
náo muyto licitos. Aquy em Baçaim proueo o viío Re/
na capitania a -Ruy lourenço de tauora , em que hia pro-

uido por el Rey na vagante de Garcia de fá , que nelia

tinha acabado íeu tempo , o qual fe embarcou em hum
galeão íeu que tinha preíles, fermoío , bem aparelhado,

e com muyra gente para acompanhar nelle o viío Rey ,

quando por aly paíTafle ha emprefa dos Rumes , deixando
a fortaleza entregue ao alcaide mòr. Daquy partio o viío

Rey o primeyro dia dejaneyro de mil e quinhentos e

trinta e noue , e começando a atrauelíar para Dio , entrou

o tempo com a lua noua tão njo
,
que náo podendo os

rauios andar de dia nem de noite , eílaua toda a armada
furta no golfão de Dio , onde a tormiCnta creceo tanto , c

sleuantou o mar de maneyra , que as nãos o uáo puderão
efperar , e íe acolherão para a terra , e o mcfmo fizerão

as fuílas e nauios pequenos
,
porem as galés e galeões que-

rendo aguardar no mar , foy elle com a força da tempe-

ítade em tanto crecimento ,
que as galés fe perdiao de

todo , e a galé baílarda em que hia dom AJuaro íilho do
viío Rey abrio toda cos balanços do maílo grande , e com
quanto por todas as partes lhe fizerão arrataduras , com
tudo não podendo vencer a agoa arribou , e com elia duas

carauellas , e outras galés ,
que ao tempo do virar para

arribarem fe perderão. O vifo Rey arribou também com
toda a armada , buícando cada hum algum porto onde fe

pudeíTe faluar , e o viTo Rey fe recolheo ao rio de Danda
com alguns nauios que o íeguiraõ. Dom Aluaro na galé

baílarda correo co traquete , e mezena fomente íem po-

der dar á vella grande , e querendo entrar em Dabul deu

CO coílado nos penedos da entrada da barra ^ e íe foy ao

Farts líl. Rr fundo,
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fundo
, porem a gente íe íahiou na terra , fem outrn cou-

fa rnais que o que cada hum tinha veílido , e deípois fe

tirarão ainda delia algumas peças de artilharia. A galé de
João de íouía rates

,
que era velha , abrio de todo , e para

le poder foíler lhe pregarão as eícotilhas , com que fe íoy
foftentando algum tanto , e como a noite era táo efcura

,

que lhe não dci)fail?. yer outra coufa íenão a morte diante

dos olhos
, gritauão todos a air.ís vozes polia inifericor-

dia diuina , que lhe não faltou em tamanho aperto, por-
que ordenou que paíTaííe por aly naquella conjunção dom
Paulo da gama

, que hia em huma nao do reyno
,
que ou-

uindo a grita da gente da gulé , e entendendo o que era ,

le rez preíljs para a (ocorrer
,
pondo muyta gente polia

enxaríea da banda de fora , e muyros cabos , e aldropes ,

e alguns homens nos bateis ,
que leuaua por popa , e vol-

tou iobre a galé íem vellas e foy perlongando por ella ,

mas co;n a grande força do tempo correo inda aíFv a nao
tanio , quá nao puderao amarrar a galé , mas recolheo a
nao muyta gente que ficou pegada nos cabos , e aldropes,
onde foy a preíía tanta que alguns íe afogarão , e tornan-
do a nao outra vez a prepalTar polia galé , acabou de to-
mar toda a gente delia

, porem por mais que trabalhou
dom Paulo por amarrar a galé

,
para lhe tirar a artilharia,

nunca lhe foy poíTmel
, porque era o mar tanto que na

meíma não fe fez a galé em pedaços com que íe foy a fun-
do , onde morrerão todos os efcrauos

,
que andauao prelos

a banco fem lhe poder dar ninhum remédio. Paífados oito
dias que durou eíla tormenta , fe ajuntarão co viío Rey
ate cincoenta vellas com muyto pouca gente

,
porque

muyta delia fe defembarcou nos lugares onde fe recolhe-
rão , e com eíla í'ó armada chegou a Dio a íaluamento , e
logo no mar foy vifitado de António da filueyra , a quem
recebeo com muytas honras e gaíalhado , e deíembarcan-
do ao outro dia , e vendo as ruinas da fortaleza

, que
ninda eftaua como os Rumes a deixarão, ordenou logo re-

fazella cm muyto milhor forma do que antes tinha, e

pondo mão ha obra ocupou no trabalho delia não fomen-
te
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te os remeyros , e gente do mar , mas também todos os fi-

dalgos, e homens honrados , e fez capitão da torrateza

Diogo lopez de foiífa , em que fora prouido porei Rey.
Apôs iílo , defejofo de fLizer rJgiim concerto de paz , man-
dou íobre ifío recado a Cogecafar

,
que com Lurcao , c

com a fua gente ellaua então na quintatn de Meliquiaz ,

e ja tinha recado d'el Rey para fazer pazes fe lhas come-
teílem , e paflandoíle daly para a villa dos Rumes ref-

pondeo ao vifo Rey
,
que pollo íeruir mandaria logo re-

cado a el Rey , e faria o que lhe elle mandafle , e que en»

tretanto ouuelie antr'elles tregoas , e elle também deuia

de mandar lobre iílo feu embaixador a ei Rey , o que pa-

recendo bem ao viio Rey , mandou lá Francilco de vaf-

concellos com apontamentos do que auia de afleniar ,

que dei Rey foy bem recebido, porque também eftaua

muyto deíejoío deíia paz
,
polias rnuytas perdas que com

a guerra recebia nos ícus portos , e defpedio logo o nofío

embaixador em companhia de hum dcs Teus regedores
,

cos apoDtamentos das condições com que íe auia de aílen-

tar a paz , e huma chapa , em que daua comiíTaÕ a elle ,

e a Lurcão , e a Cogecafar para que todos três irataílem

da paz , e o que elles iJÍTentaíIem elle o auia por feito , e

O compriria , e ajun-tandoíTe todos três em Dio tratarão

logo do concerto ria paz , em que o vifo Rey lhe largou

a alfandega da villa dos Rumes , e ameiade da de Dio ,

e que de longo das caías da cidade pudeíTera fazer huma
parede de hum couado e meyo , e de altura de dous ho-

mens , em que ficaílcm três leruintias abertas fem portais

nem portas, fobre a qual parede ouue mayor alteração

que em todas as outras couías , porque queriao os mou-
los aly fazer hum miuro muyto largo , mas em fim acei-

tarão fazeremna daquella maneyra , com tenção que def-

pois afariao ha íua vontade , ou (obre ifío , fe lhe cum-
prifíe , tornarião ha guerra : com eftas e outras muytas
larguezas

,
que elles pidirão , e o viío Rey lhes concedeo,

forão concruidas as pazes , e afiinadas , e apregoadas logo

por ambas as partes , donde os caluniadores , e mal dizea-

Rr z tes



3 i6 Terceyra Parte da Chronlca

tes tomarão motiuo de praguejarem do viío Rey , aíTacan-

dolhe que também neíte negocio fizera feu prouelto. Da-
quyde Dio mandou o vifo Rey feu filho dom Aluaro a

guardar a coíla do Malauar com íeis galés, e galeotas ,

e doze fuítas e carures , em que não leuou mais gente que

os que quiferao fugir ao trabalho da obra da fortaleza
,

que forão muyto poucos , e lhe deu ordem que íe o CJa-

morim lhe mandaíTe embaixador para tratar de pazes fe

foíTe ao porto de Calecut , e não íaiíTe em terra , mas que
dentro ha fua galé vieíTem os regedores aílentar as condi-

ções da paz , e lhe deu apontamentos do que auia de af-

íentar com elles. Dom Aluaro foy com a lua armada até

Cananor , cnde eíleue alguns dias devagar, e tomando
dahy o caminho para Cochim paíTou por junto de Cale^

cur ha viíla de Cranganor , e fe tornou até Baticala , don-
de voltou outra vez para Cananor íem llie vir recado al-

gum de Calecut , e aíTy andou gaílando o tempo até fim

de Abri! , fcm íe lhe offerecer ocafiao alguma de peleja ,

que fe tornou inuernar a Goa , porque alTy lho mandara
íeu pay.

CAPITULO LXVIII.

O "difo Rey manãa Trijíao de taide foccrrer Baçaim que

ejlã de gtierra com gente de Cambaya , e o que Ihefucede,

Acabada a obra dafortaleza de Diofe vay a Goa. DeJ'
facha nouos capitães para as jortaJezas de Grmuz e

Malaca, Manda Migueljerreira ajocorro de el Rey de

Ceilão^ e o que Ihefucede,

E^
Síando o viío Rey em Dio lhe chegou auifo, que gen-

í te de guerra d'el Rey de Cambaya eílaua íobre Ba-
çaim , e que os da terra erao todos leuantados contra os

noíTos , a qiicm íaira Ruy Lourenço de tauora capitão da
fortaleza com cem eípingardeyros , e trinta de cauallo al-

gumas vezes , em que femprc ihe fizera muyto dano
, po-

rem o numero dos Guzarates fora em tanto crecimento,
que foy forçado aos noílos recolheremfe dentro na pouoa-
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ção , e fazeremíe forres com tranqueirns , onde os inimi-

gos não chcgauão , mas eílauão fenhores de toda a terí^
,

c íe aproueitaiião de rodos os fruiros delia. A cíle focorro

irandou o V. R. Triílao de raide , que acabara de íer capi-

tão de Maluco, e por mandado de dom Eíleiíão da gaina

capitão de Malaca viera a\j rer a íocorro ccnrra os llu-

mes em luim galeão com duzentos homens ha íua cufla.

Partio Triílao de taide no mefmo íeu galeão e t >:s fuílas

mais -com muyta gente , e chegando a Baçaim , ordenou

Jogo o capirão Ruy lourenço íair fóra a pelejar cos inimi-

gos ,
para o que fez duas companhias cada huma de du-

zentos homens , e elle com huma , e Triílao da raide com
outra cometerão os mouros cada hum por fua parte com
tanta fúria, que matando , ferindo, e cstiuando muytos
delles os lizerão recolher a huma ilha daly perto, onde

os noHos os cercarão e apertarão de maneira
,
que os aca-

barão de desbaratar e conlumir de todo , com que então

a guerra ceíTou por alguns dias , e a gente da terra hcou

quieta , e fegura , ao que ajudarão taFnbem as pazes que

le fizerão em Dio. Chegou aquy também recado ao V. R.
de fer falecido de doença dom Fernando de lima , que

cftaua por capitão em Ormuz
,

para onde defpedio Ioga

Martim Afonío de melo, que eílaua prouido porei Rey
na mefma capitania na vagante de dom Pedro de caftello

branco, que ainda não acabara de fe Jiurar das culpas

que trouxera de Ormuz , mas que acabando de fer liure fe

iria cumprir o tempo da fua capitania , e que a Martim
Afonfo fe não defcontaria dos feus trcs annos o que tiueíle

feruido nella , e que fendo cafo que dom Pedro tardaíTo

tanto em le liurar que Martim Afonío íeruiíTe rres annos,

]he folfem. defconrados pollo tempo da íua capitania. O
viíb Rey fe deteue em Dio até a fortaleza íer de todo aca-

bada com tudo o que lhe era neceíTario , muyto mais forte

e perfeito do que antes era
,
que com a preíla que fe lhe

daua tudo foy feito em muyto breue tempo , e lhe orde-

nou oito centos homens Lafcarins afora os caílidos , e pro-

uco os aliiiazens de muyta poluora, pilouros-, e raunijões ^

e
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e a requerimento do capitão Diogo lopez de foura llie dei-

xou diniieiro para fe fazerem ha genie dous pagamentos,

com que íe foy a Baçaim , onde co capitão Ruy Louren-

ço de tauora íeue muytos debates íobre ihe dar dinheyro

para pagar ha íiia gente , e defpachando tudo como lhe

pareceo neceílario íe foy a Goa , donde deípachou para

capitão de Malaca Pêro de faria
,
por ter dom Eíteuao da

gama ja acabado feu tempo, de que nas nãos do reyno lhe

viera ja a prouiíao, de que elie então não quiícra vfar por

ir ao focorro de Dio. Mandou também o viío Rey a Mi-
guel ferreyra com onzefuílas e catures, e coatrocentos ho-

mens , de que muytos erao efpingardeyros , a íocorro d'el

Rey de Ceilão
,
que lho mandara pidir contra hum íeu

irmão chamado Madune pandar
,
que lhe fazia a guerra

com muytos mouros de Calecut que tinha comfgo, e ou»

tros que ajuntaua , e co fauor de Pateiiarcar , que por

muyto dinheyro com que o peitara íe íora para elle
,
para

O qual focorro el Rey mandara muyto dinheyro para mu-
nições e maniimientos e pagamento da gente. Eíle íocor-

ro linha ja mandado pidir eiie mcímo B-ty ao gouernador

Nuno da cunha
,
que lhe mandou lá erte meímo Miguel

ferreyra, que então eílaua cm P.deacate
,
porem não ou-

ue cífeito
,

porque indo Miguel ferreyra para Ceilão com
trezentos homens , o encontrou no caminho o catur em
que o viío Rey mandaua chamar gente das fortalezas ,

e lhe deu o mefmo recado com que fe veyo a Goa , e o

catur paílou adiante pidir o empreílimo a cl Rey de Cei-

lão, que empreifou ao vifo Rey três mil portugueícs dou-

ro , como atrás fica dito , e por elle lhe mandou pidir

efce mefmo íocorro. Indo Miguel ferreyra de caminho
para Ceilão, chegou ao lugar de Biringão alem de Cou-

lão para Comorim , onde querendo fazer agoada lhe de-

fenderão os mouros o porto por coníeiho e fauor de al-

guns Rumes que aly eílauão , que forão da companhia

do capado , e com tormenta forão aly dar em huma fuíla

que linhão varada e cfcondida dentro no mato. Miguel

ferreyra deíçmbarcando em urra deu no lugar , e o abra-

lou
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fou de todo , centrando pollo mato queymou a fuíla , e

fe tornou a embarcar fem nunca da parte dos inimigos

auer qualquer refiílencia , c chegando ha vii^a de Ceilão

teue auifo da terra
,
que o Patemarcar cftaua no rio de

Negumbo com catorze fuílas, que armara em Calecut com
dinheyro, que lhe lá mandara o Madune pandar para o vir

fliuorecer, em que tinha trezentos homens de guerra, com
que tinha tomada toda a terra a el Rey de Ceilão , e o ti-

nha cercado no lugar da Cota , donde ninguém oufaua a

fair fora , onde também eíl.^ua recolhido com el Rey o

feitor Pêro vaz trauaços com corenta Portuguefes ,
que el

Rey não confentia a.partaremíe delle
,
porque íe temia

dos feus , e eíperaua pollo focorro. Miguel fcrreyra logo

de caminho foy (urgir na barra do rio , onde lhe diííer^o

que eílaua Patemarcar, donde elle ja fahia fugindo cm
bum catur bem efquipado, porem dous catures dos noí-

fos o fizeráo tornar pira dentro , e os m.ouros fe fizerão

aquy fortes o milhor que puderáo : ao outro dia entrarão

os nolfos no rio por meyo de muytas bombardadas, e abal-

roando cos inimigos os fizerao fugir polia terra para onde
eílaua o Madune pandar , ficando todas as fuás fuílas em
poder de Miguel ferreyra ,

que a hum dos regedores de

el Rey entregou o rio , e fez que toda a gente fe reduziííe

ha íua obediência , e daquy fe paíTou ao porto de Colum-
bo , onde íendo logo vifitado do Princepe , e de hum ir-

mão íeu , íe foy com elles ha Cota , onde el Rey eílaua
,

de que foy recebido com aquellas honras e feftas , que lhe

então iníinaua a necelTidade que tinha delle , e por ganhar
a vontade aos noílos , mandou logo fazer pagamento a

toda a gente de cinco cruzados a cada homem , com que
todos ficarão contentes , eajuntandoíle com Miguel fer-

reyra começarão ambos a caminhar com toda fua gente ao

longo de hum grande rio , e da outra banda delle hião os

mouros de Patemarcar com a gente do Madune
,
que era

muyta , e em alguns lugares em que o rio era eílreyto

,

auia de parte a parte muytos tiros de efpingardas
,
porem

Miguel ferreyra fazendo paíTar a gente da outra banda do
lio.
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rio , fizerâo fugir os mouros para onde eílaua o Madunc
pandar , e elle paílou a diante caminhando catorze dias

íempre ao longo do rio , em que achou muytos lugares

por onde paííou Tem detença nem impedimento, porque

em ninhum oufarão de o eíperar : no cabo deiles dias pon-

do a fua gente em ordem , f'07 demandar hum campo on-

de o Madune tinha poílo o íeu arrayal , em que auía paí-

lant€ de féis mil homens , os quais vendo alFomar os nof-

fos, que íahião por antre o mato por três caminhos dcfpa-

rando muytas eípingardas , cobrarão tamanJio medo
,
que

le começarão logo a recolher para hum mato que eftaiia

no cabo daquelle campo , e paílar hum rio por huma pon-

te de paos bem fraca , onde os noíTos apertarão com elles

de maneyra
,
que alguns paflarao a nado , e de cododef-

empararão o arrayal , em que os noíTos fe apolentarSo

íem acharem nelle que faquear nem que comer, porem eíte

nunca lhes faltou, porque el Rey o tinha prouido com
muyra abundância. Deíle campo ao lugar em que eíiaua

o Madune pandar auia cinco legoas, o qual vendo o pou-

co que podia efperar da gente que tinha comfigo
,
pois

íendo em tanta cantidade nunca ouíara ter o rofto direyto

aos noííos , mandou dizer a el Rcy que clJe queria fer feu

amigo , e meteríe em fuás mãos para fazer delle o que

quifeíTe , e que ainda que lhe tinha dado tanto trabalho ,

e feita tanta guerra , lhe lembraíTe que era feu irmão , e

o não quifeíle ver morrer em mãos dos Portuguefes. E efte

recado mandou por huma ama fua que o criara , porque

hc cuílume daquella gente tratarem por molheres os con-

certos que fe fazem fobre quaifquer diíferenças de guer-

ras. El Rey lhe refpondeo
,
que naquillo não podia fazer

mais que o que Miguel ferreyra ordenaíTe , e dandolhe

conta do que paffaua , elle com muyta corteíia refpondeo

ha manfageyra
,
que com feu fcnhor não auia de fazer con-

certo algum fe primeyro lhe não mandaffe atados de peis

e mãos a Patemarcar, e a Cunhale marcar feu irmão , e

todos os íeus capitães , ou as fuás cabeças , e as de to-

dos os mouros ,
que com elles vierão, e que fe iílo não íi-

zeílc
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zefTe logo , foubeíTe certo que lhe auia de ir pôr fogo lias

fuás cafas , e queimarlhe nellas Tuas molheres e filhos,

nem lhe rrouxelTe mais recado íobre-eíla matéria. Dahy a

dous dias tornou a raeíma molhcr a dizerlhe da parte do
Madune pandar que aquillo não faria por ninhum caio

,

porque antes queria perder a vida, que por tamanha nó-

doa em íua honra, como feria entregarlhe feus amigos que

D vierão fauorecer em ieus trabalhos
,
que fe fe contentaf-

fe com os deitar de fua companhia , o faria logo , e diíTo

daria hum íeu filho em penhor , e em tudo o que níío fof-

íe ill:o faria quanto lhe mandaíTe, Miguel ferrcyra lhe

tornou ,
que delle não queria outro couía íenão o que lhe

tinha pedido, nem ríienos auia miilcr penhor de feu tilho,

porque eíle e todos os mais lhe iria tomar dentro a íua

cafa cada vez que quiíeíTe , e^que niílo não auia mais que

repricar , mas que íe o lizefle , ellc ordenaria as luas cou-

ias com el Rey feu irmão como íicaíTe bem fatisfeito , co

qual defengano o Madune pandar , vendo que não tinha

outro remédio de faluação , detriminou por coníelhodos

feus fazer b que Miguel ferreyra pedia , mas por modo
tão fecreto que fua honra não correíTe perigo, de que

mandou dar conta a Miguel ferreyra, e afíentando anrre

fy dez dias de tregoas para o negocio auer eííeito , o Ma-
dune mandou ao Patemarcar que cos feus capitães e paren-

tes , & todos os principaes dos íeus íe paílaíTem para hu-

mascaíinhas fora do lugar, porque elíe trataua de concer-

to com el Rey íeu irmão , em que era forçado virem aly

Portuguefes falar com elle , e não queria que fe topaíTem

polias ruas , donde naceíle ocaíião de alguma reuolta , e

de algum trabalho , o que elles logo íizerão , e aly foy o
Cunhale marcar morto huma noite de huma frechada , e

ao Patemarcar deráo outra de que não morreo logo , com
que Jeuantandoííe grande aluoroço , e acudindo muytos
mouros daquella companhia , deu íobre elles muyta f;en-

te do Madune que para iílo eílaua preíles , e com elles

Manoel de queirós com vinte homcs bem armados, e em
breue efpaço deixarão mortos polo campo mais de coreií-

Parte IIL Ss ta

,
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ta , e os outros fugirão pollos matos , onde os da terra os

mararão a todos por lhe roubarem os veftidos e as armas,

que outra couía níío leuauao comílgo , e logo ao outro dia

mandou o Madune prefentar a Miguel ferreyra noue ca-

beças nas pontas de noue lanqas
,
que erão as de Patemar-

car , Cunhiale marcar íeu irmão, cie dous tios íeus, de hum
íobrinho , e de outros capitães, e lhe mandou dizer que
todos os mouros erão fugidos, masque íoubefíe certo que
ninhum eícaparia com vida , com que Miguel ferreyra fe

ouue por fatisfeito , e concertou logo os irmãos
,
que o

Madune entregou a eJRflsy todas as terras que lhe tinha to-

madas j e lhe pagou fcílenta mil pardaos polias deípefas

que fizera na guerra , e reíliruyo todas as fazendas que li-

nha víurpadas,e vltimamente fe obrigou com juramentos

a íeu modo de nunca mais fe rebeliar contra elle, com que
ficarão pacificos ^ e elRey bem íatisfeito , e deípidio Mi-
guel ferreyra , c os capitães aílaz contentes das mercês que
Jhe fizera , e também o forão os foldados com muyta ca-

nelia que repartio por todos.

CAPITULO LXIX.

A R^mha dona Caterina nojja fcnhora .pare hum filho a que

fe põem nome dom António. Dom Francifco lobo uay por

embaixador ao Ernperador , 7norre o Frincipe dom Filipe
,

e logo a pós elle morre a Emperatriz em Cajiella , el Rey
7wjjo fenhor e o F.mporador fe vifuão de parte a parte

por ejtes nojos , 7norre o Ifante dom António , e morrem
tamber/i o cardeal Ifante dom Afo72fo , e o Ifante dom Du*
Arte irmãos dei Rey nojfo fenhor.

^y Eíle anno t5'39 aos noue dias do mez de Março na

^ cidade de Lisboa has três horas defpois de meyo dia

parlo a Rainha dona Caterina nolla fcnhora hum fiiho, que
foy bautizado no cfprital de todos os Santos, que para ilTo

foy armado de muyto rica tapeçaria; leuouo ha pia o Ifan-

te dom Duarte , e forao compadres os Ifantes dom Luís

e
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c dom Anrique , e comadre a Ifante dona Maria irmani

dei Rey noflo íenlior : foi bautizado pollo cardeal dom
AíFonio , e foylhe poílo nome dom António; os que le-

uarão as peças forao , o duque de ííragança o íaleyro ,

o de Aueyro o cirio , e o marquez de Viila real a oferta ;

neftes dias ouue muitas fcílas c regozijos , e dahy a aiguni

tempo ouue touros no roíijo ha honra deile parto , a que
andou o Ifante dom Duarte com vinte fidalgos, a que deu

de viílir ha lua cuíla : dilatouíe eíta fcfta para tão tarde ally

por a diípoíiçáo em que ícou a Rainiia não íer muyto boa,

como por fe ir ja chegando a fomana íanta, que era tem-

po indecente para as couías daquella calidade : porem efte

Ifante dom António durou rauyto pouco tempo viuoa íuas

Altezas, porque faleceo niuyto minino. E aosdezaíTeis dias

deíle m.eímo niez de Março partio da cidade de Lii^boa dom
Franciíco lobo irmão do barão d'Aluito do^ Rodrigo lo-

bo, que S. A. tinha deípachado para ir reíldir por feu em-
baixador na corte do Em.perador , e mandou que íe vieíTe

dom Aleixo de meneies
,
que naquelie tetnpo lá cílaua por

feu embaixador
,
por lho elle pidir muyras vezes por Tua

má deípoíição não fer para elle o poder feruir naquelie

cargo como era rezao. O gofto que S. A. rccebeo pollo na-

cimento do ifante dom António fe lhe conuerteo muyto
depreíTa em lagrimas

,
que he ordem muito certa e cuílu-

mada em todos os goílos defta vida
, porque aos 29 dias

do mes de Abril feguinte defte niefmo anno íalleceo o
princepe dom Filipe em idade de perto de íeis annos ^corn

aiTaz grande dor e fentimento não fomente de íuas Aire-
zas , mas de todo o reyno em geral polias boas eíperanças

que de ,'y daua na quella tenra idade : foi enterrado no
mceíleiro de Eclem , onde o leuarão has oito oras da noi-

te , e até lá o acompanharão o duque de Bragança dom
Theodoíio , e o marquez de Villa real dom Pedro de me-
nefes

, e todos os condes, artebiípos e bilpos com roda a
outra gente nobre que então auia na corte , e de outros fa-

cerdotes o não acompanharão mais que os da capella dei

Rey 5 com grande cantidade de tochas acefas. S. A. ao ou-

Ss z tro
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tro dia ouulo miíTa e comeo retirado , e com muyto pou-
ca gente , e nao coníentio que ouueíle do , nem mudança
alguma nos veílidos com que a gente antes andaua. E como
as magoas e deígoílos deíla vida nunca cuítumao vir fem
companiiia , logo íios três dias do mes de Mayo feguinte

,

eílando ei Rey noílo íenhor no moelleyro de Pêra longa
apar da villa de Sintra , ea Rainha noíía fenhora no da
Madre de Deos, onde le recolherão alguns dias defpois do
fiilecimento do príncipe íeu filho , não eílando ainda S. A.
bem enxuto das lagrimas que ador dilto lhe cauíara , lhe

chegou recado, de dom Franciíco lobo feu embaixador na

corte do Empcrador
,
que a Eraperatiiz fna irmã lalecera

em Toledo o primeiro dia do mes de Mayo, dia dos Apo-
ílolos S. Filipe e S. Tiago , de Jium catarro grande que lhe

decera ao peito com febre continua , fobre hum mouito
que tiuera, de que lançara hum filho morto de três dias , a

qual noua , aíTy pollo muyto que queria a Empcrairiz lua

irmam , como pollo tomar com a chaga inda tão frelca do
faiiecimento do príncipe íeu fiiho , fez em S. A. tamanha
aballo , que bem lhe foy então neceílaria toda a lua gran-

deza d' animo , e inuenciuel conftancia para íe lhe nao en-

xergar de fora o que dentro íentia. Após iílo começarão
logo as viíitaçoes departe aparte, como he cuílume nas

coufas defta calidade , eo Emperador aos doze dias do
raez de Mayo deílc anno do í5'39 J^^ndou viíitar el Rey
noíío íenhor pollo faiiecimento do princepe leu íilho , e

pollo da Emperatriz íua irmã
,
por dom Luis de çunhega

íeu gentil homem da camará , homem de muyta conta , e

que lhe era bem aceito , o qual chegando a eíla corte fe

foi agafalhar em caía do embaixador de Caftella
,
que en-

tão nella refidla , aonde ,
quando ouue de falar a S. A. , o

mandou elle buícar por dom Rodrigo lobo barão de Al-

uito do feu confelho e veador de fua fazenda
,
que o leiíou

ao paço muito bem acompanhada de léus irmãos e paren-

tes : o dom Luis achou a S. A. acompanhado dos Ifantes

dom Luis e dom Duarte íeus irmãos , de m.uytos fenhores

de titulo , c de outras peíloas de muyta marca , e defpois

de
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de lhe dar huma carta do Emperador e falar com elle Jium

bom efpaço fc foy falar ao Ifante dom Luis ,
que fc leuan-

tou da cadeira em que eftaua aíTenrado , e afíy eíleue fa~

Jando hum pouco com elle , e recebeo delle a carta que

lhe trazia do Emperador , e deftes mefmos termos vlou

com elle o Ifante dom Duarte , e querendoíTe ja tornar

,

defpois de concruido o negocio a que viera , e com as re-

portas das cartas que trouxera , lhe mandou S. A. para íua-

clpofa hum colar de pedraria, com humas pérolas de muy-
to preço

,
que íoy aualiado em mais de dez mil cruzados.

El Rey noílo fenhor também não íe defcuidou em mandar
vifitar o Emperador polia morte da Emperatriz , e aos ca-

torze dias deíle meímo mes de Alayo mandou a iílo o du-

que de Aueiro
,
que foy com vinte cauallos polia pofca , a

que S. A. mandou que na corte do Emperador íeagaíalliaíTe

com dom Francifco lobo feu Embaixador que nella efta-

ua , o que o duque Hao pode fazer por o xA.rcebifpo de To-
ledo apertar tanto com elle para ler feu hofpede . que não
pareceo rezao nem deuido não o accytar : mandou S. A.
ao duque que defpois de fazer lua viíitação ao Emperador,
vifitafle também da íua parte daquelle nojo ao príncipe íeu

íobrinho , e as Ifantes íuas íobrinhas , e a Ifante dona Ma-
ria , e que tanto que o Emperador o deípachaíle ( que
pois não hia a outra couía , irabalhaííe por íer com toda a

breuidade pofsiuel ) fe tornaíTe para eíle reino. Paliados

poucos meles a pós eíles dous tamanhos nojos de S.A. lhe

íbbreueyo outro também aíTaz grande
,
porque aos vinte

dias do mes de Janeiro do anno feguinte de 1540 falleceo

em Lisboa o ifante dom António íeu filho de epilepíia em
idade deonzemefes, foy enterrado no moefteyro de Be-
Jem no lugar onde enterrarão o príncipe dom Filipe feu ir-

mão , foy leuado em a noitecendo com toda a capella dei

Rey acompanhado do Arcebiípo do funchal , e dosBifpos
do Algarue e de Lamego , e do Biípo adayão , foiãono
também acompanhando o raarquez de Vi) la real, e os con-
des de Linhares , de Portalegre , da Caítanheyra , do Re-
dondo , e outros muitos fidalgos. Nem com iílo íe acaba-
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rão os defgoílos e nojos que S. A. teue naquelle trifte

tempo
,
porque o Cardeal dom Áfonío feu irmão

,
que da

cidade d' Euora viera a curarle a Lisboa de algumas indií-

pcfiçòes que tinha , e principalmente de huma infirmidade

noua que lhe íobreuiera de que lá íe achaua mal , veyo a
falecer delia aos 21 dias do mes de Abril deíle anuo de
mil e quinhentos e corenta , não tendo ainda mais de ida-

de que trinta e hum annos , mas fendo ja então exemplo
de muytas e raras virtudes dinas não íómente de tal pef-

foa , mas de tao infigne prelado como elle era , em cuja

morte lua Alteza , inda que lhe d u muyto que fmtir, mo-
ílrou também o meímo animo e íofr nienro

,
que mollrára

nos nojos paíTados : ao outro dia poHo menham foi enter-

rado na capella mor da Sé de Lisboa , defronte do altar de
íaô Vicente , veftido em pontificai , conforme ?.o que o ce-

rimonial Romano ordena dos enterramentos dos Cardeais,

porque aíiy o deixou em feu tcílamenro que le fizelle , não
querendo alterar em fy couía do que neíia matéria n''anda

e difpõem a fanta Sé Apoílolica. Leua^ão. o da caía em que
faleceo ate a coua cónegos da m.efma Sé de Lisboa , onde
foy acompanhado de quantos fenhores de titulo, e quantos
outros fidalgos nobres fe então acharão na corte. E porque
parece que cíle anno de mil e quinhentos e corenia foy fa-

tal para defgoílos de el Rey noílo fenhor, me pareceo bem
não guardar para outro tempo , nem para outro lugar dar

conta do que teue polia morte do Ifantc dom Duarte íeu

irmão, que foy pouco tempo a pós a do cardeal dom Aton-
fo também íeu irmão , e pouco mais a pós a do Ifante dom
António feu filho, que forao todas neíle anno de mil e

quinhentos e corenta. Eílando o Ifante dom Duarte na ci-

dade de Lisboa nu.ts cafas apar dos paços dos cíl:udos,onde

então poufaua cl Reynoffo fenhor íeu irmão, veyo a adoe-

cer no mes de Oitubro de humas febres tão rijas e de tão

má calidade
,
que logo fe começou a ter mais receyo da

íua morte
,
que efperança de fua íaude , elle , ou foííe

por reuelação particular , ou pollo que em fy íentia da lua

infirmidade , àiíTe a algumas peíToas que o íim de fua vicia

era
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era chegado , e declarou o dia em que auia de morrer , e

le alguém lho contradizia então o afirmaua mais , no que

vcyo a fcr tão certo, que aos onze dias da fua doença, viit-

te do mefrao mes de Oitubro
,
que era o meímo dia em

que eile dilTera que auia de morrer, o chamou noílo Senhor

para íy em idade de vinte e cinco annos , tão acompanha-
do de muytas e heróicas virtudes, afora as boas partes

de que o dotara a natureza
,
quanto fe pode bem ver na

terceyra parte da chronica dei Rey dom Manoel leu pay

,

no capitulo fetcnfa eoito, em que Damião de goes trata do
feu nacimento , e faz particular menção de todas as boas

partes que nelle auia , como fez fempre em todos os naci-

mentos dos outros Ifantes íeus irmãos, quando veyo a tra-

tar delles , e trata também muyto miudamente do íeu ca-

famento com a Ifanre dona Ifabel irmam do duque de Bra-

gança dom TeodoÍJO , com todas as particularidades que

nelle ouue , e de todos os filhos que teue delia
,
por onde

me pareceo eícufado e fuperfluo determe aquy em efcre-

uer o que noutra parte anda também efcrito, que fe não po-

de milhorar. Foy o Ifante dom Duarte enterrado o meímo
dia ha noite no moeíleyro de Belém, junto da iepultura de

el Rey dom Manoel íeu pay , e foy leuado de íua caía até

fora da porta de íanta Caterina na tumba da mifericordia,

e elle veílido no manto branco da ordem de Criílo,de que
era comendador

,
porque com o habito delia tinha o prio-

rado de fanta Cruz de Coimbra, conforme a fua regra : fo-

rão em fua companhia todos os capellaes deLRey , e os

beneficiados da freguefia de S. Juíla com fua cruz íeuanra-

da, e juntamente o forao acompanhando todos os fenhores

de titulo , e fidalgos e gente nobre que então auia na cor-

te , afora m.uito grande cantidadc de pouo em cujas lagri-

mas fe enxergaua bem o geral lentimento que em todos

auia. Saindo da porta de S. Caterina paílarao o corpo a

huma azemala cuberta toda de veludo preto , e os irmãos

da mifericordia que aly eftauao , e os capellaes dei Rey o
forão acompanhando a cauallo aié Belém, com tochas ace-

fas nas mãos , e a cruz da fregueíia fe tornou daly para a

íua
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fua igreja. El Rey noíTo fenhor feu irmão lhe foy fazer a

Belém o faimento do mes , e trouxe dô por elle com hua

carapuça na cabeça até a entrada do mes de fcuereyro do
anno íeguinte de 1541 , e aos cinco dias do meímo mes ti-

rou a carapuça, c pôs barrete redondo. Em hum papel

que me veyo ter ha mão feito por meftre André de reíende

homem de muytas letras e autoridade, que fora mcílredo
Ifantc dom Duarte , em que compediofamente trata de

muitas coufas particulares da fua vida , e da íua morte , de

que elle diz que fora teftemunha de viíla , achei huma tão

dina de efpanto c ponderação
,
que por ella íer tal e o au-

tor graue e de muito credito , me pareceo rezão não paíTar

fem dar relação delia. Diz que emparelhando o corpo do
Ifante com a porta do eíprital de todos os fantos no ro/Iio,

fe leuãtou da tumba em que o leuauão huma pomba muy-
to alua , fem auer peíloa que viííe donde viera , e ha vifta

de todos voara para o ceo até deíaparecer no ar , íem íe

poder atinar para onde fora , o que então por fercoufa tão

noua e tão defacuftumada pareceo geralmente que não ca-

recia de miíterio, porque aquelle género de aues não cu-

íluma a voar de noite _, nem voa direito para cima , e

aquella pomba de fy parece que fe não deuia de vir meter

antre tanta multidão de gente e tamanha labareda de fogo^

como então fahia das tochas que aly eílauão acefas»

CA-
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CAPITULO LXX.

O btfpo dom João ãaJhuquerque prejenta ao V. R. algumas

prouiJÕes dei Rey fubre coujas do bijpado de Goa ,• Baçaim
torna a ejlar apertado com guerra. O capitão Ruy laureU'

ço de tauora comjocorro que lhe manda jorfe de lima ca-

pitão de Chaul peleja cos inimigos, Cbegão ha Índia coa»

tro nãos do reyno de que he capitão rnór Pêro lopes dejoU'

fa , contãofe algumas coufasjuas , e tornando para o rey*

no Je perde.

A Trás fica efcrito que nas nãos que defte reyno fofão

para a índia o anno paflado de if ;^8 co V. R. dom
Garcia de noronha , fora hum biípo Caftelhano de nação,

chamado dom João dalbuquerque , o qual porque no tem-

po que chegou a Goa vio a grande reuoJta que auia nos
apercebimentos , que fe fazião para os Rumes , não lhe

pareceo conjunção para tratar de íeus negócios , e íendo

o vifo Rey ja tornado a Goa
,
que foy defpois de meado o

mes de Alarço deíle anno de 1539 , o biípo em dia de noí-

fa Senhora da Encarnação
,
que he aos vinte c cinco do

mermo mes , defpois de dizer miíTa em pontifical , em que
ellc também pregou , apreíentou ao vifo Rey

,
que eílaua

preíente na igreja , huma patente porque el Rey noíío fe-

nhor o fazia biTpo de toda a índia , de todas as cidades ,

villas , fortalezas , e terras do íeu mando e íenhorio, que
ao prefentc tinha , e ao diante tiueíle do cabo de boa ef-

perança para dentro , e de todo eíle bifpado fazia cabeça
a cidade de Goa , onde mandaua que a igreja de fanta Ca-
terina foíTe conítituida em Sé catedral , ornada e prouida
de tudo o que lhe foílc neceílario

,
particularmente de fa-

cerdotes, que ferino eleitos pollo meímo biípo : a qual
patente fendoihe confirmada pollo vifo Rey clle lhe apre-
íentou hum rol aífinado por elle de todas as dinidade» ,

cónegos , e capeliães , e todos os mais rainiftros que para
a Sé erão neceíTarios

,
que tudo o vifo Rey lhe confirmou.

E o biípo aly logo com as ordinárias cirimonias confti-

Farte 111, Tt tuyo



gjo TeVcêyra Parte da Chròhica

tuyo aquell.1 igreja em Sé catedral , cofti grande aplaufo

de toda a íorte de gente ; e da ftzenda dei Rey
,
por hunia

prouiíaó fua que o biípo apreíentou , íe lhe deu a elíe 6
a todo o cabido ordenado bem competente p.^ra aquelle

tempo , conforme ha dinidade de cada hum
,
que de então

para ca íe lhes foy acrecentando conforme ao curío e va-

riedade dos tempos. Na entrada deíle mefmo inuerno ouue
cm Baçaim nouos aleuanramenios dos Guzarates

,
que

juntos em groíTas companhias lalteauao e roubauao os

jmoradores daquellas terras , de que a mayor parte eftaua

arrendada a Portuguefes
,
que da fua mão tinhao ncllas

poftos os moradores da meíma terra , a que acudindo os

Portuguefes os faziao fempre recolher com nao pequeno
dano, porem os Guzarates, poílos em fom de guerra ,

com muyta gente de pé e de cauallo' , em que auia muitos
rumes dos que ficarão feridos da guerra de Dio , a que
cl Rey daua foldo para que andafiem nefta guerra , come-
çarão de dar aííaz de trabalho aos noílos , e os vieraõ a

por em tanto aperto
,
que lhes foy forçado recolheríe , e

íazer tranqueyras nas bocas das ruas , e vallos por outras

partes em que aílentarao .algumas peças de artilharia com
que faziao afaítar os mouros , e de quando em quando ia*

liião fora a pelejar com elles, porem elles os faziao algu-

mas vezes retirar até as tranqueyras , onde a briga era

aífaz trauada , trabalhando huns polias entrarem , e outros^

polias defenderem. O capitão Ruy Lourenço de rauora ,

eomo prudente e esforçado que era , vendo quão pouco
fruiro tiraua daquelles ieues rebates , não coníentio que
a gente faiíle fora a pelejar por tempo de vinte dias , e no
fim delles lendoa bem deícanfada a pôs toda em ordem ,

que íerião cincoenta de cauallo ( porque os moradores

caiados ,. e os mais dos oíficiais tinhao cauallos ) e trezen-

tos de pé de efpingardas e lanças , e huma antemenham ,

£era ferem ientidos dos mouros , derão nellcs de fupito , e

deixando muytos mortos e feridos , e trazendo muytos

catiuos, fe tornarão a recolher fem perigo nem perda al-

guma, ée que chegando a noua- a Cogejafar que eftaua.

daly
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-daly perto, e auendoo, por afronM íua fez logo ajuntar

niuyta gente, com que mandou fazer a guerra aos noíos
com mais força , cometendolhe as tranqueyras por muy-
tas partes, a que acudindo ícmpre o capitão lhe fazia

niuyto dano , mas também nao era íem alguns mortos e

feridos dos íeus , e como o mayor dano que os niourqs

, reccbião dos noíTos erados de cauallo , a principal ocupa-
ção que tinhaÔ nas peiejas era em decepar os cauallos,

com "que os vierao a decepar quafi todos , e matar os do-
nos delles

,
que cahião com elies juntamente , com que

os noíTos le virão em tanto aperto
,
que fizerao outras

tranqueyras junto da fortaleza , deixando os mouros íe-

niiores do arrabalde , em que deílruirao primeyro todas

as ortds e cafas ,
porque os mouros lhe ní^o puleíTem o fo-

go
,
porem elles acabarão de pôr por tçrra tudo o que

acertou de ficar cm pé. O capitão Ruy Lourenço vendo p
perigo em que eílaua aquella fortaleza , mandou pidir aj-

giim focorro ajorfc de lima capitão de Chaul , que lhe

mandou logo cem homens por terra , e pollo rio em alm^-
dias ( porque o rio de Baçaim chega a huraa legoa de
Chaul ) todos cípingardeyros e bem armados , com que
os de Baçaim tomarão tanto animo

,
que íairao fora.e ^-

.zerão meter os inimigos polia terra dentro com tan;o

medo
,
que não ouílirão mais de tornar ha guerra , nem

a fortaleza a teue então doutra parte , por fer ja muytp
perto do verão , com que íe tornou a refazer o arrabalde

.de tudo o que lhe fora deílruido , muyto milhor do que
antes çftaua. Nclle anno partirão deíle reyno para a índia

coatro nãos fomente , de que foy por capitão mòr Perp
lopez de fouía irmão de Martim Afonfo de foufa , e das
outras forão capitães dom Roque tello , Simão íodré , e

Aluaro barradas na nao Eípera de mercadores. Deílas

nãos a de Simão íodrc
,
por chegar mais tarde , não foy*

Goa , e foy tom.ar junto de Cananor , donde fe foy a Cq-
chim , e as outras três chegarão ha barra de Goa em fim

de Setembro , onde eiliuerâo poucos dias ,
porque o viío

Rey as rnandou logo para Cochim , e nelias o veador da

Tt 2 fazenda^,
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fazenda
,
para lhe dar auiamenro ha carga , e da? que lá

eftauão do anno dantes deu huma a António da íilueyra ,

em que íe viríTe a eíle reyno , que corro era bemquifto,
biando e liberal , todos fc querião embarcar com ellc , c
fugiao aííy do capitão mòr Pêro lopez

,
por íer tão aípero

de natureza que o podiíío mal fofrer , como dos outros
capitães , porque também le auião com elles rigurofamen»
te. E António da íílueyrn fobre os gafalhados dos que fe

chegarão a elie veyo a ter deígoftos co capitão mor e co
veador da fazenda

, que não fundirão em mais
,
que em fe

Pêro lopez fazer odiado com a gente por fer tão íbbeja-

ir.ente riguroío , que tendo a fua nao prcftes , fe não quis

partir, e fez partir as outras diante , e começando cada
huma dar a velia , lhe hia dar varejo nas caixas e eícrauo«»

e os mandaua para terra por huns termos tão afperos , que
os homens íe tornauao a deferrbarcar com as íuas caixas,

€ alguns nno confentia
,
que fc dtfeiribarcafiem , c fe dilTe

que fazendoíle elle ha velia
,
que fcy o derradeyro de to-

dos , leuoij ha nao huma barcaça grande das que íeruem
Recarregara pimenta, em que delembarcou corenta cat-

jas de roupa de officiaes da nao , que tanibem fe quiferãò

dcfembàrcar com ellas , mas ellc lho não conlentio , e íem
"valerem as queixas e clam.ores dos léus donos , as mandou
a terra ao veador da fazenda : e íe difle mais que andan-
do ha vella ainda diante da barra com vento fraco , cbue-
ra viíla de hum negro , que eftaua eícondido , e mandando
dar bufca ha nao achou alguns negros embarcados fem
fua licença , de que mandou lançar ao mar doze ou quinze^

de que efcaparão dous , que huns pelcadores acharão an-

dando a nado
,
que trazidos ao ouuidor , e perguntados

quantos forão lanhados ao mar , refponderáo que antes

delles íe lançarão leis, que eílauao cícondidos em huma ca-

mará , e deípois fe acharão alguns mortos que íairão ha
praya. Eíta nao do capitão mór Pcro lopez de íouía Te fo-

mio rro mar ha vinda , fem nunca mais aparecer , nem ci>u-

fa alguma, delia
,
que muytos julgarão a caíliga do eco,.

mas temeridade he gtande da fraqueza humana querer

dar rezão aos Juízos diuinos. QÂ.t
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CAPITULO LXXr.

O Camorim Rey de Calecut comete pazes ao vifo Rey , elle

mauda lãjeu filho dom Aluaro com outros nlgunsfidalgos
a tratar delias que fe concruem e com que condições. O vi'

Jo Rey manda ttr Jobre ifio comprimento com cl Rey de
Ccchnn»

EL Rey de Calecut , a cjuem a morte do Patemarcar e
dos léus principaes armadores

,
que em Ceilão lhe

matarão, como pouco ha fica dito , acrecenraua odeíejo
de fazer paz como noíco , a que fe ajuntau?o os clamo-
res de todos os íeus pouos que lho requeriro ccir. nuiyta
inftancia , mandou embaixadores ao vifo Rey a pid rlhe,

que tc^maíTe aflento nas pazes que lhe promefc ra fazer

com elle quando tornaOe de Dio , e que para efte uflt nro
ícr firme e fcguro feria bom veremle ambos num lugar
comptreore, e anire íy o concruirem , a que o viío Rey
Jhe refpondeo deículpandoíTe com a íua má derpoílção de
fen.''.o poder ir ver com elle , o que fizera com muyio go-
í^o , mas quf m^indaria la fc-u filho dom Aluaro com to-

do? íeus poderes , com quem ro^iia tratar aquelle nego-
cio , e tudo o que com elle ollcntafle aueria por feito , e
o confirmaria e aíJinaria , o ouc os embaixadores aceitarão

\endo que a fua má deípoíiçio lhe não confentia íair de
cala. O viTr. Rey então mandou dom Aluaro em bum ga-

leão , e coatro g;ilé? , e dez fuílap , acompanhado de gente
honrada, e com ella o íecret..rio João da coíVa , a que deu
largos apontamentos da? condíçõts com c^kíç auia de af-

fentar as pazes , e que por niiihu n cafo fe delconcertaffe

nella? , e lhe mandou que fuíle aChafe, dondt íeua'"'e

comílfio o capitão Manoel de briro , e mandafe a ('(^ h íti

chamar o veador da fiszenda tamhem para o mtlnio t fK »-

to. Chegando dom Aluaro a Chalé fe dtfpidiriío dtlle os
embaixadores d'l Rey que leuaua confio , e fe for?o
darlhe conta do que paílaua , de que ficou farisft ito , e fe

paflou a Pdnane, donde ipandou letado a dóm Aluaro oue
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aly o efperaija cos feus regedores ; dom Ahiaro então

mandou logo chamar o veadorda fazenda
,
que veyo em

algumas fuílas , e com elle dom Fernando déça capitão de
Cochim , e Pêro lopez de foufa capitão mór das nãos da
carga , e tarabcm Te aquy achou dom João de caftro qu^
defpois foy gouernador da índia , que todos cites manda-
ra o vifo Rey que rrataffem daqueila matéria , cona que
dom Aluaro fe foy a Panane , onde achou el Pvcy de Ca-
lecut CO principe , e com el Rçy de Chalé e co de Tanor,
que era íeu general do campo , e cos feus regedores , e

caimais , e outros grandes fenhores , e rratandoflc logo
antre todos do aíTento das pazes , fe vierao a aífentar pol-

ia maneyra feguinte.

Que cm todo o reyno de Calecut nao aueria embarca-
ção de remo , que tiueíTe mais que cinco por banda , e não
teria efporão , e que toda a que folie achada doutra ma-
neyra foíTe tomada com quanto nella fe achaííe , e quei-

mada , inda que foffe nos portos de Calecut , íem quebra

das pazes , e o meímo íe faria a todas as nãos e zambucos
que em alguma couía quebrantaífem o aflento deílas pa-

zes , e que ninhum delles de qualquer íorte que foíTe na-

uegaria íem cartas do capitão de Chalc,

Que ninhuma nao paliaria a Meca nem trataria em pi-

menta nem drogas para ninhuma parte fem particular pro-

líiíaodo vifo Rcy ou gouernador que folie da índia.

Que entregaria toda a artilharia de el Rey de Portugal

que ouueíTe em íeu reyno.

Qiie daria todos os efcrauos e efcrauas que lá eftiuef-

lem catiuos ou fugidos , e que íeus donos os pudeíTem ir

buícar feguramcnte por todo o reyno, e íe lhe entregarlão

Íem embargo de lerem alguns tornados mouros ou gen-

.tios , mas que iílo feria querendo os ditos eícrauos tornar

.para íeus fenhores por fuás vontades.

Que as perdas que erão recebidas ficaíTem com quem
as recebera , íem aucr fatisfa^ao ou reítituição de parte

aparte. Que daria toda a pimenta que ouueíle em íua ter-

j:a pollo pieço de Cochim , a qual íe daria na ilha de Ca-

,
• maraó.
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fnarao,que eftá centro no rio de Chalé, e daria rodo ogin-
giure C]ue ouuefie em toda a terra por preço de nouenta e

dous fanoes , de que doze valem hum pardao de trezcii-

tos reis ,- e que o bar leria de rres quintaes e meyo , e que
de cada cen^. bares que dcíle rr.andaíle nas meimas nãos
dous bares e ineyo feus , dos quais aueria o pag.imenro
dei Rey de Porruga! a rezão de corenta pardaos o quinral j

pagos em cobre , azougue , vermelhão , c coral , rudo pol-
los preços do reyRO , e tudo arrifco dei Rey de Portugal
até lhe ler entregue , o qual pagamento fe lhe faria quan-
do as nãos tcrnallem na carregação , ainda que não paí-
faíTem. E que em cada carregação poderia el Rey de Cale-
cut , fe quiicíle , carregar na^ nãos cada anno cem quintais
de pimenta a leu rifco , e por feu frete , ao mefmo preço,
que fofle a de el Rey nas nãos dos mercadores , e para Ú\ó-

poderia mandar hum íeu feitor fe quiicíle, e o retorno íe lhe
traria cm quais quer mercadorias que quifeíle , nao fendo
nas em que el Rey trataua

, que erao coral , cobre , verme-
lhão , e azougue , e eíla fua pimenta a tomaria cl Rey nO'

reyno poli o preço que vendefle a fua. Qije o Camorim foí-

le amigo de noíios amigos , e quando algum amigo noflb
tiuelTe differenças com elle o vifo Rey íe meteria de por-
meyo para os concertar como cumpriíle a íua honra , e
não querendo o Camorim coníentir nifío então fauorece-
riamos o noílo amigo contra elle fem quebra da paz , e fe

o noíTo amigo não quifeíle eítar pollo concerto que o viío
Rey fizcífe , então o Çamorim lhe íizeíTe guerra fe lhe
cumprifle. Que o Çamorim daria ao viío Rey ajuda de
gente quando lhe folie neceííaria , e afíy lha daria o vifa
Rey a elle quando lha pidiíle. Gom eílas capitulações íe

concruhio antre todos o aílento das pazes que foy eícrita
pollo íecretario , em que aíllnarão dom Aluaro , o veadof
da fazenda

,
dom João de caílro, e os capitães de Ccchim

e Chalé , e pofio nclle o íello dar armas reais o leuou a
Íecretario a el Rey que lhe deu outro tai , feito nas fu^ís

olas aíhnado por elle
,

pollo príncipe, pollos Reys de.

Chaje e l"anor , e pollos eoatro regedores do reyno
, pa-

re ni
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rem aqueíle ponto dos cem quínraes de pimenta, que cl

Rey de Calecut auia de carregar cada anno para o reyno ,

ficou em aberro até fe auer repcíla dei Rey noíTo fenhor fe

o auia por bem, porque no que roca ha pimenta, nem o vi-

fo Rey , nem gouernador aJgum tem poder , e íòmente el

Rey podia conceder ifto, mas que m.andaíTem os cem quin-

taes daquelle anno como eílaua aíTenrado, porque nelfes lhe

afirmaua queel Rey confentiria , inda que não coníentif-

fe nos dos annos leguintes. O CJamorim defpois de mandar
apregoar as pazes , deípidio a dom Aluaro com algumas
peças de preço para o vifo Rey , e com clle mandoq hum
homem que lhe trouxeíTe aquelle aíTento aíTinado pollo

meímo vifo Rey , o qual mandou também logo apregoar

as pazes com as folenidades cuílumadas , e deípidio o cria-

do dei Rey co aíTcnto aífinado por elle , e com retorno de
peças de cetins e de veludos para o Çamorim , com que
toda a cofta por então ficou pacifica e quieta. Mas enten-

dendo o vifo Rey que el Rey de Cochím não auia de to-

inar bem flizeremíe eílas pazes fem primeyro íe lhe dar

conta delias , logo como deípidio dom Aluaro leu filho
,

efcreueo ao capitão de Cochim que elle co veador da fa-

zenda foíTem da íua parte pidir licença a el Rey para fazer

pazes co (^amorim , que lhas pidia com muyta inftancia,

e o que mais o obrigaua a fazellas era efcuíar os grandes

grilos que cada anno le faziâo em guardar a cofta , e que
elle as fliria com tais condições de que elle foííe contente,

e muyío bem feruido , como veria pollo aíTento delias que
Jlie mandaria moftrar , e ainda que el Rey deCochim to-

mou mal fazeremíe eílas pazes , todauia o diíTimuIou , e

moilrou quefolgaua com cilas pollo comprimento que o
viíoRey com elle tinha , e tornando o veador da fazen-

da a Cochini lhe foy dar conta do que era paííado de que
el Rey fe moftrou contente , o que tudo fe acabou de

comcruir em janeyro de I5'40. Porem aquelle ponto que

trataua de dar el Rey de Calecut a pimenta e o gengiure

para carga das nãos , el Rey noílo fenhor o nao ouue por

feu íeruiço , c aíly o efcreuso ao veador da fazenda , nao
que
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que por iíTo fe quebraíTe a paz que era feira , mas que Tc

bufcaíTe modo com que por terceyras peílbas íe ouueíTe o

gengiure de Calecut , e que a pimenta fe compra ííe fem-

pre em Cochim no inuerno para auer cantidade delia, que

não foffe neceíTario tomala de Calecut, por nao íe com-
prir com a obrigação dos cem quintaes que o Camorim
auia de carregar cada anno , o que aíTv íe fez defpois fem-

pre , e as pazes ficarão firmes e fem quebra.

CAPITULO LXXIÍ.

Vefpacha o vifo Rey dom Pedro de caftello branco c-ovã^ ar*

mada para Cambaya , Ruy Lourenço de tauora capitão de

Baçahn lhe pede praubnento para a gente. João de fepul'

íicda ojocorre , e o que lhejucede. A gente do embaixador'

do prejie João que tornara deflg reyjw ha índia pede ao r/-

jo Rey embarcação para fua terra , e o que lhe refponde,

O vijo Rey manda por três vias ao efireyto faber nouas

dos Rumes , manda Manoel dagama por capitão da cojla,

de ChoromandeJ,

EM quanto dom Aluaro fez efta viagem ao Malíuar

,

diípidio o vifo Rey a dom Pedro de caftello branco

para Cambaya com huma armada de catorze vellas , e lhe

chegou recado de Ruy Lourenço de tauora capitão de Ba-

çaim em que lhe daua conta dos muytos e grandes traba-

lhos
, que naquella fortaleza fe paííarão com a guerra de

todo o inuerno , de que ainda não eftauão liures , por que
os mouros tinhao poftos feus arrayais ha vifta de Baçaim ,

por onde fe íofpeitaua que efperauao algum recado dei

Rey, ou reformaremle de gente para tornarem ha guerra,

CO qual receyo , agora qUe auia nauegação , íe lhe hia to-

da a gente
,
porque não tinha com que lhes fazer íeus pa-

gamentos
, que lhe pidia por mercê que lhe mandaíTc di-

nheyro com que lhe pagaiTe
,
para íeruirem de boa vonta-

de, porque bem fabia fua íenhoria que com gente forçada

e defcoutente não íe podia fazer boa guerra : porem o vi-

Farte 111. Vv fo
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fo Rey não lhe acudio a iílo como o tempo e a necefslda-

de rcquerião , mas nem por iíTo ficou a fortaleza fem fo-

corro , porque Joáo de íupulueda , que ficara em cm Mo-
çambique da armada do vilo Rey , le foy inuernar a Or-
muz , donde tornando em Agoílo para Dio com muy-
ta gente , e fabendo a necefsidade em que Baçaim eíla-

ua, fe foy lá , e ajuntando a fua gente com a que tinha

Ruy Lourenço , forão ambos dar em humas aldeãs de
mouros , a que fízerao tanto dano, que os obrigarão a íe

retirarem longe de Baçaim, onde João de íepulueda íe de-

teue até que ahy veyo ter dom Pedro com a fua armada ,

que achando Baçaim em paz
, paílou adiante , correndo a

cofta de Dio , e defpois de andar nella muytos dias íe tor-

nou a Goa , ja na entrada d' Abril deíle prefente anno de

540. O embaixador do Preíle João, que veyo a eíle reyno
com dom Rodrigo de lima, que la fora por embaixador no
tempo de Lopo vaz de íampayo , tornou para a índia na

armada do anno paífado de 5"39 embarcado na nao de Si-

mão fodré, de que atrás fe diííe que nao paíTara a Goa por
chegar tarde , e fe fora a Cochim , e com elle foy também
o padre Francifeo ahiarez, que fora com dom Rodrigo ao
Preíle , c co feu embaixador veyo a eíle reyno , e tornou

com elle para a índia : eíle embaixador chegou a Cochim
tão doente , que dentro de poucos dias acabou a vida , e

foy enterrado honradamente no moeíleyro de Santo Antó-
nio ^ a que acharão muytas efpingardas , e armas de diuer-

fas mancyras , e muytos caíliçais grandes , e bacias , e ou-

tras peças de latão para íeruiço da igreja , e muytas Ima-
gens de íantos, e liuros de coufas da igreja e de deuaçâo, e

outras coufas de mercadoria , o que tudo foy poílo a bom
recado , e entregue ao padre , e aos criados do embaixa-
dor , que todos fe foraao a Goa , e moílrarão ao vifo Rey
prouiíces de S. A. em que expreflamentc lhe mandaua, que
os niandaffe leuar has terras do Preíle , a que o V. R. ref-

pondeo que para aquiilo era então neceííaria huma armada
de muyto gafto ,

que não era rezão fazerfe , mas que elle

aula de mandar eaturcs a faber nouas dos Rumes ^
que (e

as
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as tiueíTe de ferem idos , os mandaria em hum galeão , c

que em hum dos caiures que agora mandsua , deuião elles

de mandar hum homem com recado ao Prcíte do deípacho
que leuauão , e que eíperauão por embarcação para fe irem
a (^lle. O que parecendo bem a todos deípacharão logo o
hum Abexim dos da íua companhia com efte recado

,
que

fe embarcou num catur em que o vifo Rey mandou hum
Fernão farto

,
que era muyto pratico no eftreyto , e lhe

mandou que trabalhaíTe muyto por tomar Maçuà
,
porro

das terras do Prefte , onde lançaíTe o Abexim que lhe le-

uaua as cartas , e também mandou com ellc hum Turco ,

que no tempo do cerco de Dio, íe lançara cos noíTos , di-

zendo que o fazia por queixas que tinha do capado , e na

fortaleza efteue íempre até que lá foy o vifo Rey que o fez

Criílão por lho elie pidir muytas vezes , e lhe pôs o íeu

nome , e Ihç fez muitas honras e mercês , e o trouxe com
ligo a Goa , e parecendo ao viío Rey que indo hum íó ca-

tur a fabereftas nouas , lhe poderia acontecer algum dcf-

aftre , com que as não pudeíTe trazer , após Fernão farto ,

que partio na entrada de Feuereiro defte anno, no fim do
meímo mes mandou António carualho eícriuao da fazen-

da em três catures , ao mefmo eífeito d' entrar no eftreyto,

e faber nouas dos Rumes , e não contente com iílo logo

em fe partindo António carualho mandou fazer preíles

doze fuftas bem armadas , e com boa gente , contra pare-

cer do veador da fazenda , em que mandou por capitão

mòr Vafco da cunha também para ir ao eftreyto faber dos

Rumes , e fazer guerra onde lhe pareceíTe , o qual partio

a treze dias de Março do mefmo anno , e íe foy andar has

preías , e achando pouco em que as fazer , íe tornou a

Goa a vinte de Mayo fem nouas do que fora buícar , don-
de o viío Rey o tornou logo a mandar com oito fuftas e

catures em bufca de humas fuftas de ladroes
,
que andauão

aolalto de Angediua para Baticala , cos quais encontran-
do Vafco da cunha , e dandolhes caça , huns fe lhe acolhe-

rão ao rio de Bandor , e outros ao de Onor , onde elle en-

trou , e deixandolhe as embarcações queimadas , e a ter-

Vy 2 rt
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ra toda deftruida íe tornou a Goa. António carualho fe

tornou do eftrejto lem achar nelle nouas dos Rumes , on-
de deixou hum dos léus catures , de que era eapirão Salua-

dor da cofta , para íe ir em buíca de Fernão farro e le vi-

rem ambos de companhia , e chegando ao porto de Adem
não achou nelle couía de que pudelTe lançar máo

, porem
faindo dciJe encontrou com huma fufta de Rumes

,
que

vinha da coíia de Melinde, onde andara has prefas , e a to-

mou depois de huma braua peleja , com morte de muytos
dos inimigos , e muytos le lançarão ao mar, edos que ca-

tiuarão deixarão viuos alguns que erao milhor delpoílos, e

a todos os outros derão a morte, e ha fufta puíerão o togo,

dos que íe lançarão ao mar fe veyo hum ao catur de An-
tónio carualho j bradando que o tom^iílem que era Criítão,

que í^endo recolhido diíTe, que fechamaua António bocar-

ro ,^ e era dos que ficarão em Adem no bargantim que aly

deixara Eiror da fiiueira, que com força de tormento? que
os mouros lhe derão , e que com medo das cruéis mortes
que vira dar aos outros , diíTera que era mouro , e fízerai

todas as cirimonias dos mouros , mas que na íua alma
lempre fora verdadeiro Chriílão, e afsy daua muytas gra-

ças a nclTo Senhor pollo trazer a poder de Criílãos , efte

deu nouas que as galés dos Turcos hiâo muyto deílroça-

das , mas que fe concertauao , e fe faziao outras de nouo,
e fe afirmaua que le auia de fazer grande armada para tor-

nar ha índia , com as quais nouas le tornou António car-

ualho , e chegou a Goa a doze de Mayo. Mandou tam-
bém o vifo Rey nefte tempo Manoel da gama paia ca-

pitão da coíla de Choromandel , com poderes para fazer

rir de lá toda a gente para a Índia , e desfazer apouoação
da cofta , e caía do Apoftolo São Tome , e chegou ram-
betn a Goa dom Eítcuão da gama , que acabara de íer ca-

pitão de Malaca , a que o vifo Rey fez muyta honra , e

cutra muyta gente de toda íorte fe recolheo então a inuer-

nar em Goa

CA.
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CAPITULO LXXIIL,

Adoece o uifo Rey de hunia infirmidade perigofa , ordena co

leador da fazenda que fe eleja hum gouernador em. quan-

to elle não recebe faude , e quer que Jeja dom Álvaro Jeu

filko , e o que /obre iJJo pa/fa cosfidalgos. O vijo Rey mor-

re , abrejjc aprimeyraJuccjJaÕ que jíão tem efeito , aberta

a Jegunda fucede na gouernança dom Efeuão da gama.

D Urando eílas coufas veyo o viío Rey a adoecer de

_ huma iníirmidade perigofa
,
que o obrigou a náo íe

erguer da cama , e foy em tanto crecimenro
,
que veyo a

nao poder entender em muytas couías que era necellario

proueremfe
,
principalcneníe no apercebimento da arma-

da para os Rumes, polias nouas que auia da fua vinda,
pollo que praticando íobre ifto co veador da fazenda ,

alTentarão que íe elegeíTe hum gouernador, que proucíTe as

couías neccHarias era quanto o viío Rey não recebia fau*

de, e ajuntandolle para iíto na lala do viío Rey quantos
fidalgos auia em Goa , fe foy o veador da flizenda onde o
viío Rey eítaua na cama a perguntarlhe, aquera daua feu

voto para fcr gouernador
,
porque o íeu parecer era re-

zão que fofíe o primcyro , a que reípondeo que o fofíe

dom Aluaro íeu filho , e dizendolhe o veador da fazenda ,

que afsy leria íe a todos pareceíle bem, lhe tornou elle que
mandaua que outra coufa fe não íizeíTe , com aqual repoí-

ta ficarão todos tão defcontentes
,
que fe fairao logo íem

tratarem mais do negocio , íicando as couías no eílado

dantes , e daly por diante o forao ellando em tanto pior
,

que começou de auer praticas e ajuntamentos de fidalgos

iobre darem a iílo algum remédio , e ordenarão que em
todo cafo íe elegeííe por votos hum gouernador

, que acu-
diíle has necefsidades daquelie eítado naquelle tempo , e
fendo hum dia juntos para iíTo dom João deça capitão da
cidade lhe foy ha mão, e lhe deu contra iílo tantas re-

zoes , c fez tantos protcílos e requerimentos
, que íe á^^"

fez a junta lem ninhum tíFeito , e o vifo Rey
,
que era

avi-
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auiíado de tudo o que paííaua , lhes mandou dizer que fe

mais íe ajuntaíTem ou trataíTem daquella matéria , por léus

próprios nomes os mandaria pubriçar por tredos a coroa
de Portugal , com que efte negocio ceflou de todo , nem
tão pouco foy muyro neceííario , porque a doença aper-

tou tanto CO vifoRey, que veyo a morrer delia íabado vef-

pera de Paícoella coatro dias de Abril defte anno de 15"40
ás onze da noite , cuja morte os de fua cafa liuerão encu-

berta até que foy menliam ,
que em fe diuulgando polia

cidade , acudio logo aly muyta gente do pouo com mof-
tras , ainda que não de gófto , com tudo não de muyto
lentimentos : os fidalgos e gente nobre fe ajuntarão todos

e com muyta honra o leuarao a enterrar ha Sé no meyo da
capella mor , e logo na igreja fe prepararão bancos em
que fe aíTentarão os fidalgos, ficando antre elles em pé Fer-

não roiz de caítello branco veador da fazenda , e João da

coíla fecretario , e o veador da fazenda abrio hum cofri-

nho , e tirou delle hum faquinho cofido e atado com hum
fio , e fobre o fio o íello das armas reais , e hum íobreícti-

to que dizia , Suceífoes da índia por el Rey noíTo íenhor
,

e o deu ao fecretario que com as vfadas cirimonias ja di-

las a trás nas outras fucefíoes o abrio , e tirou as fuceí-

íões ,
que erão três cartas todas de hum tamanho, felladas

ao modo das outras co íello das armas reais , e tombando

deftas huma em cujo fobreícrito
,
que eftaua aísinado por

elRey , dizia , Primeyra fuceflão do gouernador que lerá

da índia , que fe não abrirá fe não fendo primeyro falleci-

do dom Garcia de noronha vifo Rey , defpois de a moftrar

a todos os fidalgos para reconhecerem o fmal do fobre-

fcrito íe era de el Rey
,
que todos reconhecerão : as ou-

tras duas forão tornadas ao faquinho , e num cordel com
que foy atado fe pôs o fello da camará da cidade, que o ve-

ador da fazenda tornou a fechar no cofrinho , e o guar-

dou. O íecretario então tomando a carta perguntou a to-

dos ( como era cuítume ) fe auia aly alguém que tiueííe du-

uida ou embargos a fe abrir aquella carta , e reípondcn-

do todos que nâo, a ico era alta yoz, que todos a ouuirão ,

em
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cm que dizia , que mandaua fua Alteza a rodos os capitães

de fortalezas , e de armadas , a todos os offeciais da fazen-

da e da juftiça , a todos os fidalgos
,
gente de armas , e a

todos CS feus vaíTallos que o feruiao nas partes da índia ,

que falecendo defta vida prefente dom Garcia de noronha
vifo Rey , obedeceílem em tudo a Martim Afonfo de íou-

fa como a fua própria peílba , aquém fazia gouernador da
índia fem lhe íer pofta duuida nem embargo algum

,
por-'

que aíly o auia por ícu feruiço , e que fendo calo que ao

abrir daquella prouifão fua , o dito Martim Afonfo não
eítiueíle preíente, foíle logo chamado para feruir o dito

c»rgo , e em quanto não vieíTe o feruiria Fernão roiz de
caftello braaco verdor de fua fazenda nas ditas partes , até

chegar onde Martim Afonío eftiueíTe, cem tudo foffe obe-

decido como perfeito gouernador, e que tudo mandaua
qíue fe cumpriíTe inteyramcnte , fém contradição nem en-

tendimento algum j efcrita em Lisboa por dom Miguel da-

lilua eícriuão da pu idade , a dez de Março de 1538. Pu-

bricada efta primeyra luceflao , não faltarão alguns que
imaginaíTem

,
que o veador da fazenda lançaria mão polia

gouernança até íe trazer a eíle reyno recado a Martim
Afonfo , e elle ir tomar pofle delia , mas porque todos lo-

go diíTerão , que pois Martim Afonío era vindo ao rey-

no , e não podia fer chamado , fe abriíle a íegunda fucef-

lão , fem diícrepancia ninhuma de pareceres foy logo
aberta com a mefma íolenidade , em que fe achou nomea-
do por gouernador dom Efteuao da gama com a mef*

na claufula
, que não íendo preíente gouernaífe o veador

da fazenda até a fua vinda, e logo em fe ouuindo o feu no-

me correrão muytos a lhe pidir as aluiííaras ,
porque vi-

uia fora da cidade , e por cftar mal deípofto íe não achara
preíente ao emterramento do viío Rey> e toda a gente fa-

hio abufcallo com moílras de contentamento , aquém elle

recebeu com íembrante mais triíle que alegre , mas não
deixou de agardecer a todos o aliioroço e boa vontade que
nelles via. Após iílo chegarão logo a elle muytos fidalgos

a darlhe os parabês da gouernan ja
, que elle recebeo cooi

muy-
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muytas cortefias , e poílo acauallo acompanhado delles, e

de todo o pouo da cidade , que o lahio a receber com fu-

lias e outras feílas , íe foy decer iiá Sé , onde o bifpo o eí-

peraua com todo o cabido , e na capella mor , defpois de
lhe fer feita pollo biípo a folenidade das cuílumadas ben-
ções , o mefmo biípo e o veador da fazenda lhe tomarão
a menagem , e derao juramento que bem e fielmente íer-

uiria a gouernança da índia
,
guardando em tudo o íeruiço

de Deos , e de el Rey,e o direito ejuftiça has partes, afsy

naturais, como eftrangeyros , e que em tudo e por tudo
guardaria os regimentos e prouifoes d'el Rey nofío íe-

nhor, de que o íecretario fez hum auto em que elle aísi-

nou , o que acabado , deípois de tocarem atabales , trom-
betas , e charamelas, , e a fortaleza deíparar toda a arti-

lharia , com a meíma companhia de fidalgos , e concurío,

e feílas do pouo com que viera , fe tornou a recolher a
íua cafa. CAPITULO LXXIIII.

Ogouernaãor ordena algumas coufas importantes ao eftadoy

trata de euitar males , c infultos que nelle hd» Manda
feu irmão dom Crijiouao da gama a Cochim a repayrar a
armada e fazer nauios de nouo. Elle vem a ter dijferenças

CO Rey de Porcd , e com hum Caimal feu vizinho , a re^

zãoporque , € ofuceffo delias*

O Nouo gouernador da índia dom Eíleuao da gama ,

que pouco antes acabara de íeruir a capitania de

Malaca , donde foy fama que viera muyto rico , enten-

dendo bem as neceOidades daquelle eítado , e quão mal
prouido eílaua do que lhe era neceíTario , a primeyra cou-

fa que fez no começo da íua gouernança , foy mandar dâr

do feu vinte m.il pardaos ao veador da fazenda para pro»

uimento dos almazens , e reparação das couías da ribey-

ra , em que auia rauyta falta, e lhe mandou que com
muyta preíla íe varaíTe toda a armada que eitaua ha coita

polia ribeyra , e difto tomou tão particular cuidado ,
que
cm
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em breue tempo a repayrou , e forneceode todo o necef-

fario , fazendoíTe prcíles para os Rumes
,
que fe efperaua

virem em Setembro. Após ifto deípachou catures para

todas as fortalezas a notificarlhes com granes penas
,
que

ninhuma embarcação nauegaíle fenão para Goa , onde elle

eílaua , de que deixariáo fianças donde quer que partií-

fem , e ifto polia muita necciFidade que tinha da gente.

Mandou hama fuíla a Ormuz com prouifoens de coulas

importantes , e nella hum judeu que dela vieíle por terra

a eíte reyno com cartas para fua alteza. Pôs em confelho

com todos os fidalgos de que maneira í'e proueriao as for-

talezas de Chaul e Baçaim
,
que então eílauao muyto fra-

cas
,
para fe defenderem dos Rumes , de que auia íoípei-

ta que podião vir em Mavo a tomar porto em alguma
delias, para inuernarem nelle, no qual confelho ouue
muytos votos qae em. ambas eftas fortalezas íe mandaílem
arraiar os arrabaldes , em modo que tudo em torno del-

ias ficaíTe campo raio, com que fícariao muito mais dc-

feníaueis
,
porem o gouernador

,
que era de contrario pa-

recer , lhes fez íobre iflo huma larga pratica , cm que com
tantas e tao boas rezóes lhes deu a entender

,
que aquillo

náo feruia para m.ilhor defenfao das fortalezas , e era con-

tra o credito e honra do nome Português , e d© gouerna-

dor daquelle eílado
,
que todos fe forfío co íeu parecer.

Propôs também de fua parte nefte mefmo confelho , que
feria bom desfazerfe o caílello de Pangim , e fazerfe lium

grande baluarte fundado na agoa , no meyo do banco da

fiarra, tao forte que delle tiraílem Bafilifcos que varejaf-

fem a agoada até os ilheos de fora , ou que fe fízeííe na

ponta de noíTa Senhora do cabo , em baixo, ao longo da

agoa , donde íe defenderia também a barra de Goa a ve-

lha , com que a da noua Goa ficaria íegura de a poderem
tomar os Rumes , íe acaío vicllem a ella com armada , o
que agora poderiao fazer apefar da defenfao do caftei lo

de Panguim. EC juntamente lhes apontou outros inconue-
nientes que com iílo íe atalhauão de não pequena impor-
tância, fobre o que ouue grande altercação , diííereiítes

'Barte líL Xx pare-
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pareceres , e miiytas rezoes da parte a parte , mas em fira

vindoíTe a concruir, que íe não fizeíTe o baluarte, inda que
foy contra o parecer do gouernador , elle íe fugeitou aos

pareceres dos outros , virtude nílaz de Jouuar , e aílaz ne-

ceíTaria cm todos os que gouernão , e como o gouernador
eílaua largamente informado dos rnuytos e grandes males

e roubos
,
que os noíTos com grande diílolução fazião por

toda a ilha de Goa aos gentios que nella habitauão , dan-

do a morte a alguns dellcs , e que dentro na cidade auia

também inuytas injurias , mortes , c outros males grauií-

Hmos de huns homens para os outros , a qual dindução
nacia do recolhimento , e defcníao que os delinquentes

achauao em caías de fidalgos particulares , deíejando re-

inedcar iíto mais por bem e com brandura
,
que co rigor

€ feueridade da juíliça
,

polia neceííidade que então tinha

dos homens, fez junta de todos os fidalgos , a que com
muyías palauras , e muyta inílancia pidio

,
que nao qui-

feílem íer eícudo e defenCaõ de malfeitores cm tanto per-

juizo do ícru-iço de Deos e de el Rey , e de íuas honras e

nobrezas , cuja obrigação era f^uorecer e defender a vir-

tude e períegiiir os vicios , antes o ajudalTem a calfigar e

reprimir todo o género de malfeitores
,
porque enten-

dendo elles que Jhe faltaua aquelle fauor , donde toma-

iião atreuimcnto para fuás íolturas , fe refrearião , e me-
terião por dentro , e qviiça íe emmendarião , e que para

ifto ordenaua miniílros dejuíliça que correííem a ilha , e

andalTcm dentro da cidade bufcando os delinquentes para

os cafrigar como mereceííem pollo que fizefíem daly por
diante

,
que tudo o que até então era feito perdoaua liure-

mente quanto hã pena da juíliça , deixando has partes re-

feruado ícu direyto. Ninhum ouue naquelle ajuntamento
que replicaíTe ao gouernador

, porque ha verdade a pro-

poíla foy tal que n;ío auia nella replica, antes louuando-

Ihe muyto a detriminaçao , e os bons termos de que nella

vfaua , o acompanhauão milhor daly por diante em todas

as partes e principalmente na ribeyra e almazens , onde
era mais continuo , dando ordem ao concerto da armada

pol-
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polias nouas que tinha dos Rumes ,
polia qual rezão na

entrada de Majo, que era ja começo de inucrno , mandou
íeu irmão dom Criílouão da gama cos feus poderes in-

uernar a Cochim
,

para dar auiamento ao concerto da ar-

mada que lá eílaua , e fazer alguns nauios de nouo
,
para

o que lhe deu dinheyro em abaílança , e para recolher em
celeyros pimenta para as nãos que auião de ir do reyno ,

e como dom Criílouão , inda que mancebo , era de bom
entendimento, afabel , brando , conuerfauel , amigo át
todos , largo de condição , e muyto pontual em fazer o
que deuia , fe embarcou muyta gente com clle para Co-
chim , onde fez i^nteiramente o que lhe foy mandado , c

deu meia todo o inuerno
,
gaílando largamente cos ho-

mens neceííitados , c fendo ja no fim dellc fucedeo vir das

ilhas de Maldiua Baftiao de fouía em huma caraueila ,

que trazia comíigo hum.as gundras carregadas de cairo ,

que lá fora bufcar , as quais íe adiantarão delle , e fazen-

do feu caminho ao longo da terra para Cochim , lhe íái-

rão da terra de Porca huns barcos c tones de ladroes da
mefma terra, e as roubarão de quanto trazião, de que che-

gando as nouas a dom Criílouão , mandou dizer ao Rey
de Porca que logo lhe mandaíTe entregar o cairo , a que
refpondeo que os que o roubarão não erao feus fe não de

hum caimal em que elle não tinha poder, porem dom
Criílouão íendo informado que o caima! e o Rey de Porca

forão ambos culpados no roubo, lhe replicou que bem fabia

que não fizera elle o roubo , mas que o caimal e os ladroes

andauão em fua terra , e que parante elle o defembarca-
rão

, por iíTo, pois era amigo dei Rey de Portugal cujo era

o cairo, e o auia miíler para íuns armadas , lho mandaí-
íe logo, porque fe aíly o não íizeíTe , elle o auia de ir buf-

car , e pôr o fogo ha terra onde o achaíTe , a que o Rey
lhe mandou muytas defculpas, e que por amor delle tra-

balharia CO caimal que tendoo lho tornaííe , no que ou-

ue recados de parte aparte fem concrulao nem eííeito al-

gum , antes fe puferão em modo de aleuantados , e anda-

uão a faltear pollos rios ,
principalmente alguns tones que

Xx 2 vi-
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vlnhão de Coulão para Cochim , onde não perdoauao a

coufa que achaííera , e vindo acafo de Coulão Diogo da
filua , que era aiiy capitão , com dous tones para Cochim,
a buícar couías neceíTarias para hum galeão que fazia , o
faltearão do rio os ladrões , e o cairnal para o roubarem ,

com que teue huma briga , em que lhe matarão hum ho-

mem e ferirão três, e elle também foy ferido de huma
frechada , afora os negros reraeyros

,
que todos forão

feridos , e deíla maneyra chegou a Cochjai , do que fen-

tido muyto dom Criííouão fez preftes a gente ,que íerião

íeis centos homens bem concertados , em que auia muy-
tos cípingardcyros , e fe foy em catures poilo mar , e to-

nes polio rio , com detriminação de dar nas terras do
caimal que erão antre Porca , e Cochim , efazerlhe to-

do o mal que pudeílb
,
para o que leuou muyta gente da

terra com machados , de que fendo auifado o caimal, co.-

mo era homem animofo , o eíperou no campo com muy-
ta gente , onde íe trauou huma grande briga, que durou
pouco tempo

, porque os nolTos efpingardeyros lhe mata-

rão e ferirão tanta gente , que o caimal fe pôs em fugida,

e dom CriRouão lhe maiidou pôr fo^o , e deílruir toda a

terra , e tendolhe derrubado mais de dez mil palmeyras,

jhe chegou hum recado dei Rey de Porca, que eftaua daly

perto , em que lhe pidia muyto que não foiTe com aquel-

le mal por diante , até lhe elle vir fallar
,
porque o cai-

mal fe lhe fora lançar aos peis , com que dom Criftouao

mandou recolher a gente
, que fe pôs toda a repoufar ha

fombra das aruorcs defcanfando do trabalho pafíado , o
que vendo o caimal , e parecendolhe boa conjunção para

fe ringar daquelle íeu dano pollo; deícuido com que os

iioílos eftauão , ajuntando alguns dos feus naires
,
pidio li-

ecnça a el Pvey para ir buícar hum feu filho, que eftaua daly

perto efcondido , antes que os noííos lho tomaíTem
,
que

el P\ey iiie concedeo dizendoihe , que tornaííe logo para

irem aíTentar a paz com dom Criftouão
,
porem o caimal

dando de fupito onde eftauão alguns Portuguefes come-
çou a matar e ferir por onde pôde , ha qual reuolta acu-

dindo
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dindo inuytos dos noílos ficou aly morto o caimal com
alguns dos feus , de que queixandoíle el Rey com dom
Crillouão por conlentir aquillo eftando em concerto de

paz , cuidando poUo que lhe diílerao os que fugirão
,
que

não fora o caimal o.agreíTor , elle lhe mandou jurar por
vida do gouernador íeu irmão ,

que o caimal fora o que.

comcrera a briga , e fora morto lem íer conhecido
,
polío

que folgaria que íe vifíem , para ambos aííentarem a paz ,

e defpois de auer íobre ifto alguns recados, fe vierão a

ajuntar com as deuidas cortefias > c aíTcntandofíe para tra-

tarem do concerto , vierão certos naircs parentes do cai-

mal morto com as cabeças rapadas ,
que antre clles he fi-

nal de vingança , detriminados a matarem dom Criílouão ,

e perderem lobre iíTo as vidas , c eftando praticando nií^

fo diíTimuladamente até verem tempo para o que detrimi-

nauao
,
quis Deos que hum moço de hum Português , que

aly eftaua com íeu íenhor , entendendo o que os naires fa-

Jauão , e o que queriáo fazer, começou a bradar , Íenhor

traição traição , ao que pcfto dom Criftouao cm pé cos

Portugueíes, e entendendo o que era, derao nos naires cem.

muyto Ímpeto
,
que também começarão a ferir os nofios

aíperamente , com que fe leuantou grande reuolta ealuQ-

roço , de que o Rey de Porca querendo fugir com medo ,

Jorfe barrofo que fora feitor em Cochim , e eílaua junto

delle , o liou de maneira que fe nao pode ir , e abriga foy

tão trauada
,
que muytcs dos naires íorio mortos , e dos

noUbs alguns feridos , e fugindo todos os malnuares ficou

el Rey fó , e deípois de ter tudo quieto e pofto em paz ,

dom Criftouao íe foy para el Rey
,
que achou muyto cor-

tado de medo , mas com muytas palauras e moftras de

boa amizade o fez ficar feguro e quieto , com que torna-

rão a tratar da paz , e a concruirão
,
que o Rey de Porca

fofte amigo do da Pimenta ,• porque tinhão antre fy con-

tendas , em que o Rey de Cochim fauorecia efte de Porca
contra o da Pimenta

,
por eftar dlííerente com elle , e ro-

gara muyto a dom Criftouao que não quifeífe fazer efta

guerra 5 e porque lho não quis conceder ficou muyto
quey-
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queixoío delle
,
porem dom Criftoiíao íoube taobem le-

uar o Rey de Porcá
,
que fem coníentimento de el Rey de

Cocliim o fez fer amigo do Rey da Pimenta , e para ficar

iílo mais feguro , trouxe o Rey de Porcá comíigo a Co-
chim

,
para fcizer com eiRey que o ouueíTe aíly- por bem ,

porem elle eílaua tao efcandalizado de dom Criftouao, que
naõ quis confentir neílas amizades , antes diíTe ao Rey de
Porcá , que íe tornaííe para íua terra e nunca foíTe amigo
CO da Pimenta, de que dom Criftouao ficou tão tomado,
que foltou algumas palauras contra el Rey de Cochim , c

jurou que fe lhe impedia eílas^ amizades d.^fteá dous Reys ,

que logo auia de tornar a deftruir de to.lo o reyno de
Pojcá ,

que era recolhimento de ladroes que roubauão e

matauio os Portuguefes , e de todas as terras delie auia de
meter em poííe o Rey da Pimenta , com tudo como era

mais amigo de brandura que de rigores , tratou iílo de

maneira que todos ficarão amigos e contentes , com muyta
paz jurada antrc todos nos feus pagodes.

CAPITULO LXXV.

Fernãofarto torna, do efireyto com nouas dos Rumes» O gO'

uernador ddprejfa ha arruada para ir ao ejircyto , 7naK»

da huma armada ha cojia do malauar , e outra a Cam^
baya. Qhegao ha índia coatro nãos do reyno , em que el

Rey manda ordem noua acerca dos pagamentos da gente.

Manda o gouernador Triftão de taíde a Cambaya com
72egocios a el Rey , de que traz a repojla.

FErnão farto, que por mandado do vifo Rey dom
Garcia fora num catur ao eftreyto a íaber nouas dos

Rumes , e leuara comfigo o abexim com cartas para o Pre«

íle João , com ordem de o pôr no porto de Maçuá , def-

pois de o ter poílo em terra , e lhe dizer que aly o eípe-

raria até fim de Abril
,
porque aíTy o leuaua em feu regi-

mento , fe foy ajuntar com elle Saluador da cofta em ou-

tro catur i que António carualho para iílo deixara quando
tor-
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tornou do eftreyto , como atrás fica dito. Daquy fe forao

ambos andar has prefas até fim de Abril , e tornando a

Maçuá acharão ja ahy o abexim com repofta do Preíle

das cartas que lhe leuara , e outras para o viío Rey , em
c]ue lhe pidia focorro contra o Rey de Zeila

, que o tinha

inuyto apertado com guerra , e lhe hia entrando polias

fuás terras , de que lhe tinha tomadas muitas , e por toda

a fralda do mar lhe faziao os mouros cruel guerra , com
que muytos dos íeus íe tinhao leuantado contra elle. Eíles

catures recolhendo o abexim íairão de Maçuá com tão

bom tempo, que em poucos dias chegarão ha coíla da ín-

dia , e a vinte e dous de Mayo entrarão em Goa e derao

por nouas
,
que a armada dos Rumes que fora da índia

chegara ao eilreyío muyto desbaratada , e querendo refor-

malla em Suez , e acrecentalla de nauios nouos , fora ta-

manha a eílirilidade e a fome por toda aquella terra
, que

morrera muyta gente , com que fora forçado leuantar a

mão da obra , e que fe tinha p.pr certo que aquelle anno
não poderião vir ha índia : com eífas nouas o gouerna-

dor deíejxjfo de fazer a ei Rey no tempo de íeu gouerno
algum leruiço notauel ,e imaginando que hum dos mayo-
res que então lhe podia fazer , era ir em peíToa ao eftreyto

com armada de nauios grandes e pequenos , e queimar
as galés queachaíTe por todos aquellcs portos , e mandar
focorro ao Preíle João ,

que era couía que achara que el

Rey ja tinha mandado muyto encarregadamente ao viío

Rey dom Garcia , começou a dar grande preífa e auia-

mento a todas as coufas da armada , em que gaílou todo

o inuerno , e entrando Agofto defpidio duas armadas hu-

ma de vinte fuílas para a cofta do malauar , de que fez ca-

pitão mor Manoel de vaíconcellos , e outra de trinta fu-

ílas e catures, que deu a dom António de caftello branco
para andar en^ Cambaya até Damão e Dio , e lhes man-
dou que tiueíTem os nauios eípalhados para ver fe vinha

nao de Aleca
, que trouxeíle outra alguma noua , e nuen-

doa logo Ihairouxeílem a Goa. No fim de Agoílo deíle

anno de mil e quinhentos e corenta chegarão ha índia

coa-
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coatro nãos do reyno , de que era capitão rnór Franclfco

de fouía taiiares , e das outras erao capitães Vicente gil

,

Vicente lourenço niatauais do algarue , e Simão da veiga ,

que derão por nouas, que Nuno -da cunha fallecera paíían-

do o cabo de boa cíperança. Neílas nãos mandaua el Rey
íuceííoes nouas , e que íe não víaíTe das que eílauão na ín-

dia, e cerradas Jhas tornaíTerm a mandar, mas porque
erão ja aberras , e dom Eíteuão por ellas feito gouernador,

leuarão a que eílaua cerrada e ficarão as oucras. Forão
neílas nãos os homens darmas fem íoldo , que o não ven-

ceílem fenao defpois de cliegarem lia índia , e outros que

o não venceirera íenão feruindo primeyro leis meies de

graça e outros hum anno. Foy também neftas nãos dcfefa,

que íe não treípafíalfem foldos de Iiuns titulos a outros
,

e dizia a prouifaõ que o mandaua por alguns juítos refpei-

tos de feu feruiço íegundo era informado , o que na ín-

dia íoy muyto mal recebido dos mais dos homens
,
prin-

cipalmente dos pobres
,
porque lhes tirana muyra parte

do íeu remédio. Foy também mandado aos feitores que
ninhum pagaíTe foldos íenão por mandado do gouernador,

ou do capitão da fortaleza íe erdueíTe de guerra , não
eflando porem nella o gouernador ou o veador da fazen-

da
,
porque eíles íomente os podiao mandar pagar , eftan-

do qualquer delles prefente , e que o veador da fazenda

os não mandaria pagar onde eftiueííe o gouernador , íenão

na fortaleza onde elle eíliueíTe em peíToaa , e não paíTaria

mandados para fe fazerem pagamentos de foldados em ou-

tras ninhumas fortalezas. Teue também o gouernador ne-

ílas nãos nouas certas de eílarem os Rumes defapercebi-

dos para irem ha índia por cauía da fome que antre elles

ouuera
,
pollo ter aííy el Rey por cartas de Veneza , com

que o gouernador íe detrlminou em ir ao eílreyto , e em
poucos dias defpachou as nãos do reyno e as mandou a

Cochim, e neílas o veador da fazenda para lhe dar auia-

mento ha carga : mandou recado a Mancai de vaíconcel-

los ,' que andaua na coíla do malauar
,
que fe vieíTe a Goa

com fua armada : defpachou dom Pedro de caftello branco
pa-
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para ir acabar de íeruir o tempo que Ihefaltaua da íua ca-

pitania de Ormuz, e íe viefle Martim Afonío de melo, que

entáo la eílaua por capitão , e acabando dom Pedro de Íer-

uir hum anno que ihe faltaua , tornaíTe Martim Afonío a

íeruir os íeus três annos intevros : deípaciíou João de íe-

pulueda para capitão de Qofaia , cm que fora prouido.

Mandou Friítão de taidc a Dio com lete vellas bem con-

certadas dizer a el Rey de Cambava
,
que mandaíTe ieuaii-

tar de fobre Baçaim hum capitão feu
,
que todo o inuerno

lhe fizera guerra , e ihe largaíTe todas as rendas da alfande-

ga da maneyra que as dera ao goucrnador Nuno da cunha,

por quanto tinha recado d' ei Rey noíTo fenhor que não

era contente da ametade que ihe largara o V. R. dom Gar-

cia , e lha largara com condição que o auia el Rey de auer

por bem , e que mandaíle a Cogeçafar que desfizeííe huma
fortaleza que tinha feita em Curatc , porque parecia mal
tella aly feita fem neccfsidade, nem era de verdadeyro ami-

go dei Rey de Portugal
,
qual elle pubricaua que era , fa-

zer fortalezas ha borda do mar que era nolfo. Tornando
Triílão de taide de Dio , trouxe comfigo dom António de
caftello branco que lá andaua de armada , e as repoítas ,

que el Rey de Cambaya mandou a todas as couías que lhe

pidirão
,
parecerão tão juíias , e arrczoadas a todos os do

confelho com que o gouernador as comunicou , que elle e

todos ficarão bem fatisfeltos , e não tiuerão que repricar,

coratudo o governador por hum pouco de ponto de hon-
ra efcrcueo ao capitão de Dio, que mandafíe dizer a el Rey
de Cambaya

,
que por então lhe não tornaua a reípondcr

,

porque cftaua de caminho para o eílreyto
,
que como ror-

iiaíTe tratarião de fuás coufas em modo que le concruiíieni

com muyto goílo e honra fua
, porque aíTy iho encomen-

daua muyto el Rey noíTo fenhor.

Bane lIL Yy CA-
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CAPITULO LXXVI.

O gouernããor yuanda jair para a barra toda a armada , em
que ha de ir ao ejireyto. DaJJe covta da ca f2tidade e calim

dade dos nauios , nomeiíojè us capitães delies , o veador da
jazeu da fica cos poderes do gouernador gouernando a
índia»

I?
M meyo de tantos e tao vários negócios e ocupações,

L como cada din vinhão de nouo ao gouernador, nao per-

dia o cuidado da fua armada, em que auia de ir ao eftreyto,

poIJo muyto defejo que tinha de fazer aquelle íeruiço a eí

Rey, e ranta foy a prelTa que lhe deu, para poder ir a tem-
po que podeíTe tornar ha Índia antes do inuerno

,
por não

lhe ler forçado paíTalio no eílreyto
,
que em muyto breue

tempo a pôs no mar prelbs de todo , e fendo também che-

gado ícu irmão dom Criílouão, que elJe mandara chamar
a Cochim , com vinte e noue vellas raíleiras e de alto bor-
do 5 em que auia dous galeões que fizera de nouo, mandou
pregoar foldo aos que ouuellcm de ir na armada , a que fe

ajuntou tanta gente
,
que como não queria mais que dous

mil homens , não quis tomar cafados nem. homens velhos

e fracos , e ainda dos lafcarins efcolheo os que lhe parece-

rão milhor defpoílos , e mais antigos na índia, na qual

gente auiu muytos e muyto honrados fidalgos , de que en-

tão a índia eítaua bem prouida , e a todos mandou pagar
feus foldos conforme lia calidade de cada hum , de que fi-

carão contentes, e íe concertrirao iufiroíamente para a jor-

nada : e a pós iílo mandou lançar hum bando com trombe-
las e ataballes, em que ciaua eícaila frsnca de tudo o que fe

ton^.aííe no mar e na terra
, que liuremente foíTe de quem

o tomaíTe , íem. dar mais a el Re.y quca artilharia , mas os

caícos de todos nauios que íe tomaíTem, de qualquer forte

ou calidade que foííem, íicaíTem com quem os tomaíTe,com
que cm toda a gente fe enxergou mais animo e aluoroço ,

porque huma das coufas que mais faz na guerra perder o
medo aos perigos , e ainda deíprezar a morte , he a efpe-

ran-
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rança do intereíle ; e como tudo cílsua já polb em ordem
mandou o gouernador íaJiir para a barra roda a arninda

grofla , e que a miúda fícaíle no caez para a embarcação da

gente. Auia nelta armada íellenra e íete nauios de remo fa-

lias e catures, e três galeotas , e doze velias groíTas de alto

bordo , dos nauios de remo hiao por capitães dom I.uis de

taide, dom Criftouao da gama, dom Bernardo de noroniia,

dom António da gama , dom João Manoel , dom Manoel
de lima , dom Criílouao de coronha , dom Payo de noro-

nha , dom Diogo dslmeida , dom Jorle tello de menefes ,

dom Diogo dalmeyda frcyre , Pcro froes , Gaípar de íou-

ia 5 Franciíco deiliíer, Criílouao de crailo , Fernão da
filua , Rafael lobo , Bernaldim de íouía , Miguel danhaya ,

Jorle pimentel , Anrique mendez de vafconcellos , Ma-
noel de vaíconcellos , Luis mendez de vaíconcellos

, João
de Magalhães , Fernão de lima , Luis de noronha ., Nuno
percyra , Ruy gonçaluez dazevedo , Vafco da cunha , Ma-
teus de brito

, João juíarte tição , Duarte de melo , Alon-
ío anriques , Manoel de íoula de ícpulueda , Simão bo-
tei ho ,Francirco de íá dos ocolos , Lionel de lima , Fran-

ciíco de mizquita , António pereyra , Diogo pirez de íá ,

Franciíco pereyra 5 Franciíco freyre , António daraujo ,

Miguel carualho , António de íouto mayor
, João pereyra,

Jo-io de mendoça cação , Lopo vaz de fiqueyra, Aluaro
de mendoça , Franciíco de melo , Ruy de melo íeu irmão

,

que fe tornou por íer o íeu catur muyto pequeno , e não
poder fofrer o mar , o pereyrinha , e os mais a que íe não
pôde íaber o nome. Nas velias de alto bordo hião , o go-
uernador no galeão íaô Luis, que aquelle anno íe fizera em^
Cochim , e leuaua para íua deíembarcaçao

,
quando era

neceíTario ir a terra , huma galeota de que hia por capitão

•Diogo de reinoío , Triílão de taide no galeão ião Mateus

,

e para fua deíembarcaçao huma galeota de que era capitão

Nuno da coíla feu criado , e hum catur em que hia outro
feu criado , Dom João de caílro, que defpois foy gouerna-
dor da índia , no galeão Coulão nouo , e para fua deíem-
barcaçao huma fuíla grande em que hia por capitão Ruy

Yy z men-
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mendez de freytas , Dom Francifco de menezes no galeão
Reis magos , e pnra íua defembarcaçaÔ huma fiiftn em c]ue

hia Teu íobrinho dom Joríe de meneies, Dom Francifco de
lima no galeão burara , e para feu feruiço huma fuíla em
que hia Gaípar rodriguez , Dom Garcia de caftro no ga-
leão fâo Boaventura , e para feu íeruiço huma fuíla em que
hia João gonçaluez dono delia , Manoel da gama no ga-
leão Annunciadn , e para íeu feruiço huma fuíla em que hia

Pêro canfado , Francifco de moura feitor da armada
,
qae

também leuaua hum catur em. que hia Aluaro Afonfo, Gaí-

par de pina capitão da guarda do gouernador em huma
carauella latina , Jorfe vieyra chatim em hum nauio feu

carregado de mantimentos para ir a Ormuz quando o go-
uernador faiíTe do eílreyro , MeíTer Bernardo em outro na-

uio carregado de mantimentos feus para os vender no ef-

treyto
,
porque era mercador, com que lá defpois fez muy-

to feruiço , e eíle partio de Goa treze dias defpois do go-
uernador , e António correa cafado em Goa em outro ga-

leão pequeno
,
quefoy carregado de pimenta para delpefa

da armada : e neíles nauios groíTos hia toda a artilharia e

mais petrechos de guerra das fuílas e dos nauios peque-

nos
,
para osí recolherem defpois de entrarem no eílreyto

,

porque ao atraueílar do golfão os não podiao leuar comfi-

go. E todas eílas vellas hião largamente prouidas de arti-

lharia , munições , mantimentos , e de tudo o mais que lhe

era neceíTano , e ordenou o gouernador que o veador da
fazenda Fernão rodriguez de caílello branco íicaíTe go-

uernando em fua aufencia , a que tom.ou a menagem , e lhe

deixou todos feus poderes por hum regimento nouo dei

Rey , em que mandaua, que indo o gouernador fora da ín-

dia ficaíTe o veador da fazenda gouernando era feu lugar

até que tornaíTe,

CA-
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CAPITULO LXXVir.

o gouenmdor parte de Goa com toda a armada , e o que paf-

Ja até chegar a Maçud, Ahy deyxa os nauios de alto bor-

do , e for capitão mor delles Manoel da gama , e cos de

remo chega a Çuaquem , e por agravos que tem dei Rey o

'vay bufcar a hum arrayal onde ejlá , e o que jaz não o

achando»

COm efta armada toda partio de Goa o gouernador o
primeiro dia de Janeyro do anno de mil quinlienros e

corenta e hum , em treze dias chegou ha ilha de Çacotorá
com tempo tão rijo, que os nauios pequenos fe efpaHiarao,

e deípois íe forao ahy ajuntar com elle. Neíla ilha adiarão
os noííos hum mouro Rey de Caixem ,

que por fe apartar

do mundo , e fazer vida fanta , deyxara o reyno a hum. feu

íobrinho , e fe viera aly apofentar em humas caías que fez

junto daagoada, que os noíTos hião bufcar da banda do nor-

te , com detriminação de fe faluar conuertendo ha fua ley

os Criftãos que aly viuião , onde logo em chegando co

nome de Rey que trazia lhe forão todos dar obediência ,

e vendoííe recebido por fenhor e como tal venerado e aca-

tado , a primeyra coufa que fez para efFeituar íeu intento ,

foi defender o bautifmo com graues penas e a pós ifío pre-

gando a huns
,
prometendo a outros , teue tanta força que

em pouco tempo corrompeo quaíi toda a Criílandade

daquella ilha, tornando a mór parte delia ha fua diabólica

feira. Eílando o gouernador fazendo agoada neílailha,

onde fe deteue oito dias ,, chegou aly Anrique mendes de
vafconcellos

,
que elle partindo de Goa mandara a Dio

bufcar pilotos m.ouros práticos na nauegaçao do eílreyto ,

de que lhe trouxe dous fomente. Acabada a agoada íe fez

o gouernador ha vella aos vinte e hum de Janeyro , ainda

co tempo bem rijo , e aos vinte e oito entrou as portas , e

foy furgir no porto de Bandel, logo de trás delias , onde
fe deteue dous dias e mandou diante duas fuítas a hum lu-

gar pequeno chamado Beilollo na coíla do Abexim ,
para

lhe.
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lhe tomarem algum piloto , o que não puderão fazer pollo

acharem de todo deípejado
,
por ferem viítos antes que

chegaíTem. Daquy mandou o gouernador feu irmão dom
Criílouão com a mayor parte da armada miúda

,
que fof-

íe dar em Maçuá , mas quando lá chegou a achou ja def-

pejada de tudo polias nouas que tiuerao da nofla armada.
Ao outro dia deípois da partida de dom Criítouao fe fez o
gouernador ha vella pollo canal do Abexim

,
guiado por

Jmm dos pilotos mouros
,
que lhe trouxerão de Dio : eíte

meímo dia em anoitecendo creceo tanto o vento, inda que
era á popa

,
que os nauios íe apartarão cada hum para on-

de achaua milhor colheita
, porem ao outro dia polia me-

iiham
,
que o tempo abonançou , fe tornarão todos a ajun-

tar CO gouernador, c chegarão a hunias ilhas trinta legoas

de Maçuá , e a huma delias , em que a armada foy furgir,

por hum camelo que nella matarão
,
puferão nome a ilha

d© camelio : donde partido o gouernador foy ao outro dia

furgir na ilha de Dalàca
,
que os catures rodearão toda , e

f oráo dar vifta ha cidade
,
que era grande e fermofa , toda

de cafas de pedra e cal , com feus terrados por cima
,
po-

rem não acharão mais nella que ciílernas de boa agoa

,

porque da gente , do gado , e de tudo o mais eftaua de to-

do defpejada. Daquy fe foy o gouernador a Maçuà , onde
chegando a onze de Feuereyro achou

,
que feu irmão dom

Criítouao tinha algumas fuftas em terra para as concertar,

e porque os pilotos lhe puferao muyta difficuldade em pal-

iarem os nauios groíTos daly para diante , aíTy por fer ja

tarde , como pollos muytos baixos que auia pollo cami-

nho , detriminou em confelho de os deixar aly todos , e

paííar a diante na armada de remo fomente
,
para o que a

mandou cifar , e alimpar com muyta breuidade : e dos na-

uios groíTos deixou por capitão mor Manoel da gama com
todos os feus poderes , e ouuidor , e meirinho , e baftante

eanridade de gente para defenfão da armada , e largos aui-

fos para tudo o que podia fuceder. E fendo tudo preftes

partio de Maçuá aos vinte de Feuereyro , com todos os

nauios de remo , onde fe embarcarão todos os capitães e
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fidalgos , e até mil homens de peleja
,
perquc não coube-

rão mais nas embarcações, e correndo de longo da coíla do
abexim não oufiuião a caminhar de noite

,
pollos muytos

baixos e reftingas que aly ha ,
que não arrebentao dentro

naquelle eítreyto , e polia muyta detença que íe hia fazen-

do mandou o gouernador feu irmão dom Criílouão diante

com doze fuílas
,
que fe deííe a mòr preíía que foííe pof-

íiuel para chegar a Cuaquem, e cercaíTe a cidade polia ban-

da da terra, para que delia não pudeíle fahir coufa algum.a,

e irabalhalle por auer lias mãos pilotos para Çuez , mas
por mayor preíTa que dom Chriftouão íe deu já achou a

cidade deípejada , com as nouas que teue da noíía armada,
que de Maçuá lhe forao por terra , e o Rey com toda a

gente paflado alem do rio ha terra firme , meya legoa da
cidade , em hum arrayal de muytas tendas : eíla cidade era

muyto nobre, de caiaria toda branca , e muyto bem lau ra-

da por fora , com grandes e fermoías ruas , e toda muyto
Jimpa , e feita em forma redonda , e tem no meyo huma
grande praça de todas as mercadorias, do mar ha cidade ião

duas legoas
,
porem o rio que a diuide da terra firme , não

tem mais de largo que hum tiro de falcão , e defronte dei-

le faz outra grande praça , em que eftá huma grande e fun-^

tuoía mizquita de muytas varandas fobre fermoías colu-

nas , com hum alcoram muyto aho. Tem. eíla cidade huma
Jegoa em roda , com muytas ciílernas de agoa que lhe tra-

zem da terra firme , e todas as outras coufas lhe trazem de
carreto : e porque os moradores erão ricos , deixarão ain-

da nella muytas fazendas de preço, que não puderão leuar

comfigo. Alguns dias defpois de eílar aquy dom Criílouão,

chegou o gouernador com* toda a armada , e logo mandou
Valco da cunha ao Rey pidirlhe pilotos para Çuez , don-
de entendendo o Rey a lençao do gouernador, o andou en-

tretendo com dilações íem concruirem nada , dentro no
qual tempo mandou auifo a Cocer , e a Çuez , com.o deí-

pois fe ícube por algumas geluas que íe tomarão : o que
entendendo o gouernador por não ficar íem caftigo aquel-

Je engano , detriminôu por coníelho de todos ir buícar cl

Rey
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Rey ao arayal onde eílaua , ao outro dia antes que ama-
nheceíle , o que aíTy fe fez , e porque os noííos forão hum
pouco mais tarde do que cumpria e era já menham clara

quando defcmbarcarâo , teue tempo el Rey e toda a gente

de íe irem com fuás molheres e filhos , e co fato que cada

hum pôde leuar has coftas : e deípois de recolherem os íol-

dados tudo o que ficou no arrayal
,
que inda foy huma

groíTa preía de dinheyro , falo e fazendas ricas , lhe puíe-

rão o fogo , e o mefmo fizerâo ha cidade , defpois de re-

colherem tudo o que auia nella , com que ficou de todo
deílrui>.la e pofta por terra , iomente as cifternas mandou o
gouernador que refguardaííem para achar aly agoa quando
tof nafíe, nem efcaparão deíle incêndio muytos barcos e al-

madiasque eftauao no rio, porque todos forao coníumidos

do fogo.

CA P I T U L O LXXVIII.

O gouernador parte de Çuaquem vay furgir em huma boa

enfeaàa , donde cem parte da fua armada parte para Çu-

ez , chega ha cidade de Alcocer , e o que ahy faz , dahy

'vay ao Toro onde acha huns frades Chrijlaos
,
que dizem

Jer dos de fanta Caterina de monte Sinay , e o que pajfa

com elles.

DEÍla cidade de Çuaquem partio o gouernador a dez

dias do mefmo mes de Março , e caminhando ícm-

pre polia cofta do Abexim , com muyto vagar por lhe

íer o tempo contrario , chegou a hurna eníeada doze le-

goas de Çuaquem , donde partira , onde fe deícue dous
dias em fazer agoada em muytos poços de muyto boa agoa
que por aly auia , e partindo daquy co mefmo tempo
contrario, foy com muyto trabalho do remo tomar cm
huma bahia muyto boa , onde achou huma fuíla malauar,

que hia de Alcocer para Çuaquem , cm que hiao coatro

Rumes , de que tomarão os três
,
que o outro com a mais

gente íc faluarao na terra , dos quais fe foube que toda

aquella colla tinha auifo da noíía armada, e que em Judá
fe
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fè ajuntara muyta gente , e outra muyta corria para Çiiez.

A qui propôs o gouernador era confelho ,
que pois eftaua

entendido que aquella armada toda não podia ir a Cuez ,

por lhe ferem os tempos tão contrários , íeria bom man-
daremíe quinze ou dezaííeis catures os milhores c mais rc-

meyros a queimar aquellas galés, em que ouue grande va-

riedade de pareceres , mas era fim o gouernador íe detri-

rainou em irem os catures , e ir cJie nelles em peííoa
,
pollo

que apartou logo dezaííeis , a que dobrou as efquipaçóes

que tirou das fuFras grandes, de que erão capitães Lopo
vaz de íiqueyra , em que foy o meímo gouernador , Tri-

lião de laide , dom Criftouao da gama , dom João de ca-

ftro , dom Franciíco de meneies, dom Manoel de lima ,

dom João Manoel , dom Garcia de caílro
, Jorfe de raeílo

punho, Miguel carualho , Gafpar de íoufa , Vicente de^

nauais ,
que leruia de fecrctario , António pereyra , Dio-

go pirez de fá , Alonfo anriquez , dom Luís de taide : ne-

ites catures fa quiíerão embarcar quantos fidalgos auia na

armada , fobre o que o gouernador teue muytas importu-

nações e dcígoílos com muytos delles , e o mefmo tiuerao

os capitães cos feus lafcarins, porque os deixauão por le-

uarem os fidalgos feus amigos , íobre o que ouue tantas

contendas , e agrauos
, que puferlo nome aaquella bahia

a dos agrauados , e chegou a tanto a união e aluoroço da

gente, que foy neceíTario ao gouernador para os aquietar

amimalos com palauras brandas , e fazerlhe ventagens def-

acuííumídas, dando perdão geral a todas as pefloas, que efti-

iieflem d:is portas do eílreyto para dentro, de todos os cafos

em que foílem obrigados ha juíliça , e leuantando todos os

degredos que tiueflem por feitos crimes e ciuis , e os que
tiueíTem partes, que os acuniíTem , l'e livraífem foltos até fi-

nal fentença , com que ficarão todos quietos e contentes. E
deipidindo daquy o gouernador para Maçuá a armada das

fuftas grandes debaixo da capitania de Lionel de lima , íe

partio para Alcocer nos dezafleis catures , em que Icuaua

até duzentos e cincoenta homens todos fidalgos e caua*

ley ros honrados, a trinta dias de Maiço, e de caminho to-

Parte llL Zz
'

ma-
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marão huma gelua que vinha de lá carregada de manti-
mentos , em que tomarão pilotos que diirerao ao gouer-
nador

, que o leuarião ao Toro , e a CJuez , e ao outro
dia polia menham

,
que era íeíla feira de endoenças

,
quin-

ze dias do mes de Abril , auendo ja dezaííeis que erão
partidos da bahia dos agrauados , dobrando huma ponta
chegarão ha cidade de Alcocer

, que eftaua aíTentada ao
longo da praya , íem cerca alguma ,- onde íe faz hunia
grande bahia : o lugar era grande , m.às de cafas de palha

,

e algumas de pedra com íeus terrados grandes e cumpri-
dos a modo de celeyros , mal arruadas íem ordem nem
concerto : no mar cítauão duas nãos malauares , cinco gel-

uas , e huma nao da feição das noílas
,
que feria de coatro-

centos toneis. O gouernador, que Icuaua já a gente prelles,

íahio logo em terra
,
porem achou a cidade de todo àcí^'

pejada de gente íem auer nelía huma íó peífoa , mas lar-

guiísimamente prouida de toda a íorte de mantimentos ,

de que há da quj grande efcala ( íem auer outro trato

nem mercadoria ) para a Rifa
,
que he huma cidade gran-

de daly três jornadas polia terra dentro , íituada a borda
de hum grande rio

,
que dizem que íae do Nilo , e para

todos os outros íugares do eílrevro
,
que dão a troco de

mercadorias , e deipois que os noííos catures fe prouerao
aqui largamente de tudo o que quiferao

,
puíerao fogo ao

que ficaua
, que foy huma bem grande cantidade , e o pu-

ferão também aos nauios queeítauão no porto, com que tu-

do íicou dcílruido , e por o vento fer contrario íe deteue
aquy o gouernador três dias , e aos dezoito de Abril fe

partio 5 ainda com ruim tempo, mas de todo bonança que
daua lugar ao remo, c de caminho tomou cinco geluas que
hião carregar de mantiinentos a Alcocer, em que não to-

marão mais que íeis ou fete mouros
,
porque os outros fe

faluarão na terra , onde ellas forão dar ha coíla , dos quais

fe foubc que no Toro cíiauío Rumes de guarda com a no-
na que tiuerão da noíla armada , e que para Çuez paííaua

muyta gente. O gouernador foy continuando íeu caminho
guiado políos pilotos que tomara ^ c aos vinte e hum de

Abril
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Abril atraueíToii o eftrcyto para a outra banda do Arábio,

que de huiua terra ha outra auerá cinco ou leis legoas , c

foy íurgir no porto do Toro, que he lium lugar grande

aílentado na decida de hum oiteyro, de arca , de boas ca-

fas térreas, muytas de pedra , e algumas de palha , e to-

da a terra ao redor he de íerras muyto altas de fragoía pe-

nedia : para a mao djreyta tem hum palmar de tâmaras , e

da mao eíquerda para a banda de Quez eftá outro palmat:

pequeno de quinze ou vinte palmeyras fomente, e no rneyo

delias hum poço de boa agoa , e alem dellc aparece huma
igreja e em torno delia huma grande poiioaçao de Cri-

ftãos : no meyo do lugar auia huma grande mizquita com
hum alto alcorão , e no porto hz bahia com huma reftin-

ga de pedra. Os Pamies, que cftauiío no lugar com hum íeu

capitão , recolhendo comíigo toda a gente delle , fe fairao

a hum outeyro , onde^derão moftra de íy com. muytas gri-

tas. O gouernador, que leuaua a gente preílcs, por coníeiho

dos capitães faiiio logo em terra , onde os Rumes os vie-

rão cometer
,
porem os nolTos os fizerao retirar com muy-

ta preíía , deixando mortos no campo mais de vinte , e dos

noílos ouue três feridos fomente de eípigardas que os ini-

migos trazião
, que foríío dom Pedro de menefes , João

de mendoça , e Baltefar borelho. O gouernador com toda

a gente entrou pollo lugar, em que fe achou bem pouco fa-

to ,
porem achou alguns frades que diííerao íer dos de

íanta Caterina de monte finay
,
que vindoíTe a elle os rece-

beo com muyto aluoroço e moftras de muito amor e cari-

dade , e cora as lagrimas nos olhos deu muytas graças a

noíTo Senhor por lhe moftrar naquella terra barbara, antre

tanta infidelidade , alguma noticia e rafto de Criílandade ,

eftemefmo aluoroço fe vio em toda a mais gente, que com
lagrimas de deuaçao fe não fartauao de abraçar os frades ,

e moílrarlhe amor e gaíalhado , e nos frades também le

viâo as mefmas lagrimas , e íe enxergaua o mcímo goílo

de íe verem abraçados cos verdadeiros Criftaos naquella

infiel terra , onde até então íe não tihão vifto outros com
mão armada. O gouernador íe foy cos frades a hum tem-

Zz2 pio
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pio íeu que tinhao no mcfmo lugar, grande , e aígum tan-

to efcuro , em que nao auia mais que muytas imagens emi

retabolos e cartas y e cruzes poílas era duas paredes huma
defronte da outra , e em toda a cafa não auia altar algum

,

donde íe vcyo a imaginar que fe não dizia aly milTa. Aquy
defpois que todos fizcrão oração o gouernador armou ca-

ualeyros muitos fidalgos , e outros homens honrados que
lho pidirão , de que deípois fe não jactauão pouco, por fer

em lugar de tanta honra. O que acabado o gouernador íe

defpidio dos frades, e lhes diííe que pordoaua aaquelle lu-

gar , e llie não mandaua pôr o fogo por reuerencia e fcr-

uiço da bemauenturada lanta Caterina , e por amor dos
Crifcãos que nelle viuião, pollo que os frades lhe renderão
muytas graças , e com muytas lagrimas fe defpidirá^ delle

e de todos , e também no mar não íe fez m.ais dano qus
pôrfe o fogo a huma nao malauar, porque acertou de eítar

para a parte onde os noíTos nauios eílauão.

CAPITULO LXXIX.

O gouernããor chega a Çue'2 ha "vifta das galés , e o qus

ahy pajja até Je tornar ao Toro , e do Toro ha Ma cud
,

onde acha que cera homens dos nojjos fe jorão da armada
para Je irem para o Prejie , e o jMceJJb que tem ejies

homens,

AO outro dia
,
que erao vinte e fete de Abril , fe par-

tio o gouernador daqui do Toro para Cuez . cami-
nhando o primeiro dia com bom vento , mas dahy por di-

ante lhe foy tão contrario
,
que lhe foy forçado caminhar

a remo, com muito vagar e trabalho dos remeyros , onde
o mar he, tão eílreyto que nao lem mais de largura que
coatroou cinco legoas , e não falta quem diga que aquy
abrio noiTo íenhor o mar voyLO aos filhos de Ifrael

, que
vierão íair a eíle lugar do Toro. A cabo de coairo dias foy

o gouernador furgir detrás de huma ponra duas legoas de

Quez , donde fe viáo os maílos das nãos que eílauão no
por-
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porto , e não fe viáo as galés por eílarem encubertas com
a terra que he aly mais baixa. O gouernador chamou logo

a coníelho , em que íe detriminou que foíle Triftão de tai-

de no feu catur por fer muito ligeyro, e com elle alguns

homens de confiança , a ver fe podião na terra tomar al-

guma peíToa de quem pudeííem íaber que gente de guarda

tinhio as galés , e a forma em que eftauao , e para ifto íe

eícolherão três valerofos foldados chamados Fernão diaz

ceíar , António pereyra , e hum foao fidalgo , a que o go-

uernador mandou que folTem deípidos , e eníébados , para

que ninguém pudeííe pegar delles , e por íua guia mandou
Garcia de noronha, o rume que o V. R. dom Garcia fize-

ra Criftão como a trás fica dito
,
por ter muyto conheci-

mento daquella terra , e deu ordem a Trlítao de taide que
Jançaíle aquelles homens onde o Garcia de noronha lhe dií-

lcí1e, mas que fe negoceaíle de maneyra, que tornafíe a vol-

tar antes do coarto d' alua. Efte cílreyto faz hum efleyro,

que da banda da Arábia tem hum arrecife de pedra , e da
outra do Abexim faz huma ponta de huma ferra, que aly fe

vay abaixando até beber no mar, com huma praya d'areya

ha roda , em cuja ponta eílá hum caílello roqueyro de tai-

pa, coadrado de trinta braças em coadra, que em cada face

tem hum cubello com algumas peças de artilharia, de lon-

go deíla praya eftauão varadas as galés
, que entrao e faem

por aquelle eílreyto, pollo qual também, em conjunção de

agoa.s viuas , entrao as nãos para íe concertarem , de que
então eílauão no porto noue defemmaíleadas , e as duas

delias da feição das noíías , ao parecer de coatro centos to-

neis cada huma. Do numero deílas galés acho diíFercntcs

informações
,
porque numa parte acho que erão corenta ,

noutra corenra e huma , e noutra corenta e féis
,
por onde

fe poderá mal afirmar a certeza diílo. Partido o catur foy

remando quanto pôde co filencio neceíTario , mas errando

o canal por fer a noite muyto efcura , andou de huma par-

te para a outra fem íaber por onde andaua , nem atinar co

que bulcaua , até fer perto da menham
,
por onde Triílao

de taide fe. tornou , e em amanhecendo chegou há armada
fem
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fem nlnluim fruito de feu trabalho. O que vendo o gouer-

nador , mandou remar auante , com deiriminaçrio de ir co-

meter o porto fem mais cípias , c chegando a elle ouue
logo viíla do caftello e das galés

,
que eftauao todas vara-

das de longo da praya com as proas para o mar, da quy
mandou três catures em que hião dom João de Caílro

,

dom CriílouSo íeu irmão , e Triítão de taide
,
que íe che-

gaíTem has galés quanto pudeíTem , e viOem a gente que
eílaua em guarda delias , e fe foííe tão pouca que elle pu-

deíTe defembarcar , videm bem onde a terra daua milhor
diípofíção para o poder fazer , e porque a terra em que as

galés ellauão era algum tanto mais baixa que a outra , não
le pode ver dos carures o numero da gente que aly eílaua,

mas virãoíle as bandeyras fomente ; os catures parecendo-
Ihe quedehuma ponta que íe faz ha entrada do eílreyto

fe podia bem deuifar todo o que eílaua no campo, fem em-
bargo de eílar fogeita ha artilharia do caílello , começarão
a remar para ella , donde em chegando a tiro deípararão

iielles alguns pilouros , a que íe deícubrirão três eícoa-

droes de gente de pé , ao parecer bem concertada, e como
eítes tiros parece que era íinal que antre elles fe tinha da-

do , acudirão de diuerfas partes duas batalhas de gente de

cauallo , da qual a que fe chegou mais perto dos catures

foy efmada em mil homens , todos nas armas e guarnições

dos cauallos muyto luzidos e luílroíos , com que os catu-

res tendo defcuberta a cilada fe tornarão ao gouernador ,

que também ouuera viíla de toda aquella gente , e coníul-

lando cos capitães o que fe dcuia fazer , aíleniarao todos

que pois já não era poísiuel effeituarfe o que fe pretendia ,

i'e recolheíle antes que os Turcos lancaííem algumas galés

ao mar , que fe lhes deíTem tempo para iílo , lhes darião

muyto trabalho , com que o gouerdador íe tornou ao Toro
a fazer agoada , de que hia bem neccílitado , e chegando
ao porto fahio do lugar huma companhia com trezentos
até coatro centos íoldados

,
que o veyo receber ha praya ,

elle não fe querendo embaraçar com elles, íe tornou a íair

para fora, e íe foy demandar outro porto daly pouco mais

de
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de huma legoa
,
para fazer agoada num poço que auia nel-

Je chamado de Soleymão, porem os Turcos que o enten-

derão íe forão por terra , e pondoíle num outeyro íobre o
poço mandarão alguma gente que o emtupiíle , e o ti-

nháo já quafi feito , a que o gouernador fez afaílar com a
artilharia dos catures , c faindo em terra com toda a gente
fez deíentupir o poço , e abrir outros de nouo ao longo do
mar , em. que fe fez a agoada pacificamente. Daquy le fez

o gouernador ha vella ao outro dia polia menham com
muyto vento, e atraueíTando ha outra coita do Arábio fo7
com. muyto trabalho do vento e dos mares íurgir antre

humas ilhas abrigadas daquelle vento, donde partio ao
outro dia polia menham, e por fuás jornadas foy ter a Ma-
cuá aos vinte e dous de Mayo , onde foy recebido com
muyta fefta e contentamento de todos y por auer muyto
tempo que nao tinhão nouas delle. Aquy achou os Tolda-

dos quaíi alcuantados contra Manoel da gama
,
por fer de

condição trabalhofa e mal fofriuel , o que junto aos traba-

lhos que aly fe paíTauao por falta de mantimentos , e eííes

que a terra de íy daua ferem muyto ruins , foy cauía de fe

aleuantarem perto de cem homens Portuguefes , e numa
fuíla fe palfarem ha terra firme , detriminados de íe irem
para o Preíle , e caminhando para lá , fem faberem o ca-

minho 5 nem leuarem guia que lho moftrafle , leguindo fo-

mente a fua eftimatiua , forão dar com hum capitão dei

Rey de Zeila , que vinha com gente em fauor do de Ma-
çud

,
que então fazia guerra ao Prefte : eíle Rey tendo no-

uas da vinda dos noíTos , fe foy ajuntar cos outros , e dan-
do todos nelles começarão a matar e ferir alguns

, porem
os outros fe defenderão com muyto animo tanto efpaço do
dia, que os mouros deíefperados de os poderem entrar por
armas , fe tornarão ao engano, e por hum lingoa lhe man-
darão dizer que não quileílem pelejar

,
porque elles erao

vaílallos do Prefte , e quando os cometerão cuidarão que
erão ladroes que vinliao a roubar a terra

,
por onde folga-

rião de ferem amigos , e eítarem em paz , e lhe dariao gui-

as que os ieuaílera ao Preíle ; e tudo o mais que lhes foíle

ne-
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neceííario para o caminho , os ii-oíTos que eílauão em gran-

difsimo aperto de fede
, por íer o foi miiyto quente , acey-

Uiráo o partido , inda que contra parecer de alguns , os

inouros largando as armas íe<:hcgarão aos noíTos com muy-
tas moftras de amizade, a que os noflos pidindo agoa que

lhe elles mandarão logo trazer em muytos odres , íoltan-

do as armas íe lançarão a elles fem ninhum tento: os mou-
ros vendoos com tanta deíordem , e que tinhao o tempo
aparelhado para o que deíejauiio , em quanto fe elles deti-

uerão em fe fartarem de agoa , fe apoderarão das armas da

mayor parte delles , e os começarão a matar e ferir íem

ninhuma piedade , de que então efcaparao alguns que fe

entregarão por catiuos , e muytos ouue que morrerão pe-

lejando valerofamente , com grande dano dos inimigos , e

a todos os que caiiuarão mandou defpois el Rey de Zeila

cortar as cabeças : deíle eílrago fe diífe que ficarão viuos

hum ou dous, que por muyto feridos os deixarão por mor-

tos , e deípois vierao a Maçuá , e derão nouas do que paf-

fara , do qual íuceíTo ficou o gouernador grandemente íen-

rido , e muyto mais quando foube que Manoel da gama
enforcara cinco foldados por ferem culpados no meímo
aleuantamento ,

porem difsimulou tudo com muyto fifo

,

entendendo qu"o perjudicials fâo na guerra , e muytas ve-

zes na paz os grandes rigores nos tempos da necefsidade.

CAPITULO LXXX.

O gouernããor ínancla feu irmão dom Criftouão da gama a fo-

corro do Frefte João j dajfe couta breuemente do que lhe

fucede 72ajornada.

DEfpois que o gouernador repouíou alguns dias aquy

em Maçuá , dom João bermudes , a que o Papa fize-

ra patriarca de todo aquelle império da Etiópia , e já da

Índia viera co gouernador para daly fazer feu caminho ,

lhe foy dar conta das cartas que tinha do Preíle João , em-

que lhe mandaua que da fua parte lhe pidifle locorro con-

tra
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tra os mouros com que andaua em guerra , antes que de

todo lhe acabaííem de tomar o reyno , de que já em íeu

fioder tinhão a mayor parte , e que pois elle também era

Criftáo
,
parece que noíTo fenhor o trouxera a!y a tal tem-

po para lhe dar aquelle focorro , a que o gouernador ref-

pondco, queeílaua preítes para lhe fazer todooíeruiço pof-

fivel. Dahy a três dias chegou o Barnegaes com embaixa-

da do Preíle
,
que o gouernador recebeo com muyta hon-

ra , de que aíuftancia era pidirlhe o mefmo focorro que o
patriarcha lhe tinha pedido , declarandolhe por exrenfo o
míferauel eílado daquelle império, ja quafi todo entregue

em poder de mouros , o perigo daquella Criílandade , a

deílruiçaõ dos templos , de que ja ninhum eftaua em pé ,

a definquietação dos religiofos, em que ja não auia reco-

lhimento
,
por lhes fer forçado andarem eípalhados , e cf-

condidos pollos deíertos , com tanta afronta do nome
Criílão , a que elle tinha obrigação de dar focorro ,

pois

o daua a Criíláos como elle , e Deos para iíTo o trouxera

aly em tal rempo , e que elle trazia comiííaõ para dar

tudo o que foíle neceflario para toda a gente que foíTe na-

quella jornada , o que diíTe com tanta eficácia de palauras,

e tantas moítras de fentimento interiores e exteriores, que

não ouue quem pudeíle ter as lagrimas. O gouernador lhe

refpondeo que fe auia por muyto ditoío em vir ter áquel-

las partes em tempo que pudcfle fazer algum íeruiço ao

Preíle, em que fabia que o fazia também a el Rey feu Se-

nhor
,
pollo amor que tinha aos Emperadores daquelle ei-

rado
,
porem que lhe era neceflario dar conta daquelle ne-

gocio aos feus capitães
,
que o faria logo e lhe reíponde-

ria com breuidade , c com ifto o deípidio , e o mandou
agafalhar na galeora de íeu irmão dom Criílouão , íobre o

que logo tendo confelho com todos os fidalgos , foy aíTen-

tjido que em todo o cafo (e deíTe o íocorro ao Preíle ,
para

o que baftarião trezentos homens bons foldados, com boas

armas , e bom capitão , e não faltaiao aly fidalgos honra-

dos que fe ofterecerão para a jornada , o que o gouerna-

dor lhe agardecco com muytas palauras, porem a ninhuna

Parte III, Aaa dei-
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delles aceitou o offereclmento , e íem dar conta a ninguém
detriminou mandar feu irmão dom Criílouão , o que de
todos foy mal recebido , não porque nelie faltaíTem as

partes que fe requerem em lium bom capitão , fe não por-

que lhes parecia que para hum negocio de tanta impor-
tância fora neceíTario hum homem de mais idade e mais
experiência. O gouernador lhe orcienou coatrocentos ho-
mens, que íe lhe forão offcrecer dos milhores Toldados que
hião na armada, e os repartio em cinco bandeyras de
cincoenta homens cada huma , deque fez capitães Manoel
da cunha, João da fonceca, Franciíco dabreu , Inofre

dabreu feu irmão, e Franciíco velho da creaçao do meimo
dom Criílouão, e os cento e cincoenta ficarão co capitão

mòr para guarda da bandeyra , e a todos eíles homens,
alem das armas que tinirão de feu, mandou dar outras tan-

tas de fobreííelentc , eípigardas , lanças ,
peitos, morrioes,

e todas as outras couías a eiie modo. Ordenoulhe também
dous berços , íeis meyos berços , e cem mofquetes encar-

retados , com muyta poluora
, pilouros , chumbo, e to-

do o outro género de munições em grande abundância ,

e dez bombardeyros bem deftros no officio. Sendo tudo
^prcíles e com baítante prouimento que o Barnegaes deu de
íeruidores , camellos , bois y mulas , e de todas as mais
couías neceíTarias para íeruiço do exercito, a féis dias de Ju-
lho mandou o gouernador que começaííem a marchar, def-

pidindo a todos com muytas benções , e palauras de muy-
ío amor e animo, não fem algumas lagrimas de parte a par-

te
,
porem as principaes forão as que os irmãos ambos der-

ramarão , apartados fós polia praya , e deípois de prati-

carem algum eípaço fe deípedirao com abraços ao pare-
cer triíles e faudoíos , como pronofticadores d' hum bem
largo apartamento. O gouernador fe recolheo ao feu ga-
Jeão , e dom Criftouao íe foy hum pedaço polia praya fó,

deíabafando com alguns foípiros , mas não tardou muyto
que não foíle dar ordem ao íeu exercito , que jahia mar-
chando. O patriarcha dom João bermudez hia entregue ao
Barnegaes

, que o proueo largamente de mulas para elle e
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para todos os do ícn íeruko, e de tudo o mais que lhe fóy

neceíTario. Da qui forao os noíTos caminhando alguns dias

com aíTaz de trabalho da quentura do foi , e de íalta de

agoa, por humas íerraniss lao fragoías e intrataueis
,
que

em alguns lugares foy necelTario dcícarrcgaremíe os ca*

mellos e mulas que leuauão a artilharia , munições , e to-

do o mais meneyo do excercito , e paíTarem tudo iílo os

íoldados has codas
,
porque os caminhos não coníentiao

outra couía , até decerem a humas grandes campinas , em
que eílaua a cidade de Baroá, que he a cabeça do eílado do
Barnegaes , onde inuernarfio , e fe veyo para elles a may do
Preíle, que eílaua recolhida em humá íerra aíTas forte com
medo de feus inimigos , aufente de íeu filho ,

que eftaua

daly muyto longe , onde lhe mandarão auiío da vinda dos

noíibs. Neíle inuerno tcue dom Griftouão alguns recon«

tros com a gente dei Rey de Zeila , de que fempre fahio

com vitoria , íem dano feu , e muyto dos inimigos , e num
deiles íe achou prefente o mefmo Rey de Zeila , em que
foy desbaratado, e mandandoíle focorrer ao Baxá de Zibit

com muyto dinheiro de peita , lhe mandou mil Turcos

,

com que cobrou tanto animo , ajuntando os ao feu exerci-

to
,
que tinha ja bem reformado de gente

,
que fe foy de-

mandar os noítos a hum arrayal onde eílauao bem fortifi-

cados , mas algum tanto faltos de gente Portuguefa ,
por-

que dom Crillouão tinha mandado alguns capitães com
gente a coufas importantes , efperando cada dia a vinda do
Preíle, pollo recado que tinha delle. Os mouros comete-

rão o arrayal com tanta fúria
,
que ainda que os noíTos fe

defenderão muyto efpaço tão valeroínmente
,
que íempre

fe enxergou nelles mais deíejo de venderem bem as vidas

que de as faluarem , todauia tanta foy a multidão dos ini-

migos que recreceo íobre elles
,
que pôde mais afobegi-

dão'dos muytos que o grande esforço dos poucos, com'
que aquelle dia íicárao aly mortos os mais dos noífos j e

dom Criílouão com duas feridas mortais querendoíle ir

meter antre os inimigos acabar a vida , onde via acabadas

tâiitas de íeus companheyros , forçado de catorze dos que

Aaa 2 eila-
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cfl-auão viuos", e com comodidade de íc poderem faluar, fc

foy retirando para huns matos onde paliou a noite , e íe

curou parecendolhe que cftaua fora de perigo »
porem aly

o forão defcubrir muytos dos inimigos , aue o Rcy de Zei-
]a tinha mandado em bufca delle

,
guiados por liuma eí-

craua que os tinha vifto
,
que a elie e a todos os compa-

nheyros Icuarão a todos diante dei Rey , com que moftrou
grande contentamento , e a dom CriílouSo mandou dar
muytas bofetadas no roílo com as alparcas dos ícus efcra-

uos , e dos cabellos da barba Uiq mandou fazer tranças, em
que lhe puTerão candeas de cera pequenas acefas , e defta

nianeyra o mandou Jeuar por todo o exercito para mór vi-

tupério, o que elJe íofreo com tanto animo e paciência ,

q;ue bem fe lhe enxergou quanto fauor linha do elpirito do
ceo, a quem offerecia o que aly paíTaua , e a pós eíla afron-

ta e outras muytas o to^rnarão a el Rey ,
que por fua pró-

pria mão lhe cortou a cabeça
, por fe liurar dos medos e

iobrellaltos que com fua vida tinha continuamente. Os ou-
tros Portugueíes mandou meter em maímorras , onde al-

guns morrerão logo das feridas , e outros fe prefume que
íHorreriao no catiueiro , porque fe nao acha feita memo-
ria de ninhum delles. Deíla morte de dom Criítouão di-

2em que peíou muyío aos Turcos , porque o quiferão le-

nur de preíente ao grão Turco pollo valor de íua peííoa.

Em huma informação achey
, que naquelle lugar em que

cairá o fangue do corpo morto de dom Criftouao, fe abrira

liuma fonte cuja agoa daua íaude a Criílãos enfermos , e

aleijados. A Rainha may do Prcfte fe recolheo co Patriar-

cha e cos Portuguefcs que efcaparao, que forao até cento e
trinta para huma lerra forte , donde por ter nouas que íeu

,

filho vinha ja perto
,
por confelho dos Portugueíes fe par-

tio para outra ferra
,
por fiiio e por artificio inexpunhá-

uçl
, que íe chamaua a do judeu , e por outro nome de Ca-

loá , onde achou ja o Preíle chegado do dia dances , com
pouca gente polia preíía com que viera^ que moftrou grande
fentimenío polia morte de dom Criftoufio : aqui fe ajunta-

rão com elle tantos dos feus, que fez hum campo de íeis mil

de
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de pé e coatro centos de cauallo ,v com que foy demandar
el Rey de Zeila, de que tiuera nouas que por íe auer poríe-

guro com a morte de dom Criftouão > e vitoria que ou-
uera dos noíTos, deípidira os mil Turcos que lhe vierão de
Zibit , e lhe ficarão íós os duzentos que tinha de íun guar-
da , com que teue huma cruel batalha , em que polia or-

dem e grande esforço dos Portugueíes o desbaratou e
rhe deu a morte , e tornou a cobrar o que tinha perdido.
Deftes Potuguefes a mayor parte íe deixarão ficar nas ter-~

ras do Preíle
,
que lhes fez muytas mercês , onde caiarão e

fizerão íua habitação..

CAPITULO LXXXL

O gouernador parte de Maçud , e chega a Goa , chega de.\

Ormuz dom Pedro de cajlello bra^ico , e traz pre\o o Rey
da terra. Partem do reyno ejle anno cinco nãos para a 7//-

dia , em que 'uay Martim Afonfo dejoufa para gouerna-^

dor. O gouernador dom EJleuão fe vay a Coehtm ^carrega
pimenta para o reyno , tornando a Goa manda hum galeão

a Moçambique ^ chegaolhe embaixadores do Xeque Ijmael^

e dos Reis de Calecut e Cambaya.

LOgo como o gouernador defpidio dom Criftouão íeu

irmão, partio de Maçuá aos oito dias de julho deite

anno de I5'4r , e aos dezoito do meímo fahio polias portas

com algum trabalho da armada miúda ,
polia grande cor-

rente que as agoas aly fazem , e de fora delias furgio junto

da cofta ao lugar que fe chama o Caftelere ,. onde a quella

noite lhe recreceo tanto o tempo, que foy forçado a toda

a armada fazerfe ha vella , e aos vinte e cinco do mes pal-

iarão ha vifta de Adem muyto longe , onde acharão tanta

cantidade de gafcinhotos mortos
,
que o vento da terra a!y

lançara
, que ie não enxergaua a agoa do mar , e aos vinte

e noue chegarão ha ponta da pedra furada _,, donde o go--

uernador deípedio o feitor da armada na nao fanta Clara ,,

para que foíle aCaxem com a fuílalha, que coíía íeguiria leu.

far
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farol , e dahy em Agofto/Du quando os pilotos diíTeíIem ,

íe foíle ha índia , e lhe deu regimento e poderes para o
qUe aula de fa'zer, o que aíTy fe fez, e elle atraueíTando

dalypara a Tndia lhe deu hum temporal tão forte e tormento-»

ít)
,
por fec defpõdida de inuevno

, que fe efpalhou a arma-

da toda, e íe perderão alguns bateis c carurés, que os gale-

ões leuauão amarrados por popa , em que morrerão alguns

marlnheyros, e também achey efcrito que fe perdeo aquya
galéota de Gafpa-r de foufa -, que abrio por íer velha , e não
poder íofrer Os mares, onde morrerão elle e íeu irmão Luis

freyre dandrade, e defapareceo outra fuíla. E auendo o go-

uernador viíla da cofta da índia aos oito de Agofto, íe acha-

rão com elle fomente cinco galeões, com que foy tomar no
cabo da rama , e poro tempo fer forte íe forão meter em
Aiigèdíi}a',"è da outra" armada huns nauios fotão tomar
á barra de Goa a velha, e outros outros portos como a cada

hum íe lhe oíferecia. Daquy fe foy o gouernador a Goa em
algumas fuftas que de lá vierão deixando a armada enrre-

guc a Manoel de vafconcellos , onde foy muyto bem rece-

bido de toda a gente , e mandou logo António mendez de
vaiconcélíos eom coatro fuílas ha coita do malauar , e dom
Francifco de meneies a Bàçaim ,- á feruir a íua capitania ^ e

fe vieíTe dela António de lemos, e defpachou Martim
Afonío de melo para Orm.uz, por ter ja acabado feu tempo
dom Pedro de caílello branco, o qual vendo que era ja tem-

po de ir Mariim Afonío, queeílaua prouido em capitão da-

quellá fortaleza , a deixou entregue a Fernão daluarez cer-

líàche alcaide mót" delia , e fe vêyo ha índia em huma nao

em que trouxe com figo preío o Rey de Ormuz
,
pollo que

diíTera delle Martim Afonfo
,
quando lá eíliuera da outra

vez , aíirmando fodos que era mentecapto. O gouernador
r^cebeo o ^ey com a honra que fe lhe deuia , e lhe deu o
gafalhado coliforme a fua peíloa, e larga defpefa para elle e

para todos os do feu íeruiço , e lhe diíTe
,
que em dando

auiamento has nãos da carga trataria logo de o defpachar
,

porem recrecerãolhe tantas ocupações , por nao paíTa-

rem aquelle ánnó ha Índia nãos do reyno , que não pode,

fà-
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fazer o que defejaua ; e por não cortar o fio da hiftoria me
pareceo que era rezão dar nefte lugar conta da armada que
efte anno de quinhentos e quarenta e hum pardo deíle rey-

no para a índia
,
que forão cinco nãos em que foy para gor

uernador Martim Afonío de fouia
, que foy em huma dei-

las , e das outras forao por capitães dom Ahiaro de taidç

vitimo filho do conde almeiranre dom Vaíco da gama
, que

hlã para entrar na capitania de Malaca, Francifco de íouía,

Aluapo barradas, e Luis cayado , e por terem todas eílas

nãos tempos muito contrários tomarão Moçambique tao

tarde, que não puderao aquelle anno paíTar ha índia , e aly

íe deyxou ficar o gouernador Martim Afonío com detri-

minaçao de partir em Março do anno feguinte de quinhen-
tos e corenta e dous, cos primcyros ponentes , onde teue

huma infirmidade tâo graue, que efteue muyto perto de aca-

bar a vida. O gouernador dom Efteuão , vendo que porfer
ja t.lo tarde , Te não podião efperar nãos do reyno , man-
dou a Baçaim comprar huma nao de trezentos toneis

,
que

huns armadores faziao, e a mandou a Gochim onde fe aca-

bou de todo para ir ao reyno, de que deu a capitania a João
de mendonça cação, e mandou acabar outra nao do mef-
-mo porte

,
que cm Gochim fizera o veador da fazenda Pêro

vaz , de que fez capitão dom Fernando deça capitão que
•fora de Gochim

,
por ter acabado íeu tempo; e por fe dar

miUior auiamento ha carga deftas nãos detrirninou ir ell«

lá em peíloa , par^i o que mandou fazer prefies huma arma-
do de féis galeões , e derredor de trinta nauios de remo ,

porem antes que partiíTe de Goa fez preíles hum galeão

carregado de drogas que mandou ao reyno , e por capitão

deile dom Francifco de lima de que era muyto amigo
, por

quem efcreueo a el Rey o íuceíTo da fua jornada ao eílrey-

to , e logo como deípidio efte galeão fe partio para Go-
chim , onde deu grande auiamento ha carga das nãos por
eftar a pimenta ja comprada, mas porque íobcjaua. ainda

pimenta , ordenou huma boa carauella , de que deu a capi-

tania a dom Pedro de caftello branco
,
que acabara de ier

capitão de Ormuz , para vir também ao reyno carregada ,
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e tanta foy a preífa que deu a eftes nauios
,
que fe íizerão

ha vella na entrada de Janeyro do anno de 1542, de que as

duas nãos chegarão a efte reyno a laluamento , e a cara-

uella de dom Pedro na volta das ilhas dos açores foy rou-

•bada por huns coíTayros Francefes. Partidas cilas nãos pa-

ra o reyno , o gouernador íe tornou logo a Goa , donde
no fim do meímo Janeyro fe foy vifitar as fortalezas do
norte em vinte fuftas , acompanhado de muyíos fidalgos ,

em que prouendo largamente tudo o que era neceíTario, fe

tornou outra vez a Goa , e parecendolhe que as nãos , que

o anno d' antes partirão do reino, podião eílar em Moçam-
•bique , e que aísy para eílas como para as que auião de vir

aquclle anno ( que todas auião de chegar no Setembro íe-

guinte ) íe auia miâer muyta pimenta , que era forçado ne-

goccarfe naquelle inuerno , mandou Luis mendez de vaf-

concellos íeu primo com irmão a Moçambique , em hum
galeão bem concertado , com prouiíóes para que as nãos

( fe ahy eíliueílem ) lhe entregaííem os cofres que trazião ,

e as cartas das carregações , c tudo lhe trouxefle, para or-

denar o que foííe mais íeruiço dei Rey , e que em todo o

caio tornaíle antes de fer o inuerno cerrado , e em íegredo

( íe diíle) que o auifara, que fe por ventura em Moqambique
achaíTe gouernador nouo , e lhe impidifíe a tornada , tra-

balhaíie quanto foííe poíFiuel por lhe mandar recado do

que paíTaííe , e em quanto eíle galeão fez fua jornada , e

o gouernador íe deixou eílar em Goa , lhe vierSo três em-
baixadores , do Xeque límael , do Rey de Calecut , e do
de Cambaya , com negócios aíTaz importantes , a que clle

refpondeo de maneyra que todos por então ficarão íaiisfei-

tos , e porque lhes foy forçado paíTarem o inuerno em
Goa, por o tempo lhes não conícntir iremíe para íuas ter-

ras , o gouernador os mandou a todos apolentar honrada-

inente , e darlhes logo prouimento para elles , e para ioda

agentedo feu feruiço.

CA.



dei Rey Dom }oâo o III. 377

CAPITULO LXXXH.

El Rey N. Senhor manda pa[far huma carta contra dom Mi'
guel da jilua Jeu efcriuão 4a puridade^ que efcondidamen'

te fe pajjou dejle reyno liara Rovda , e la impetrou parajy

o capello de CardealJtni jua licença , er>i que fe declara o

caJUgo que por ifjo lhe dd j e o que promete a toda a pejjoa

que por qualquer via tiuer comunicação com elle^ dafje coU"

ta do cajiigo que da a dom Jorfe dá Jilua Jeu irmão por

jer culpado nejie cajo»

TEndo el Rey noíTo íenhor auifo que dom Miguel da

filua irm?.o do conde de Portalegre , Bifpo de Viíeu

,

ê feu eícriuão da puridade ,
que íecreramente fe aufentara

deíle reyno e fe fora a Roma , impetrara lá fem iua licen-

ça o capdlo de Cardeal para fy, (e ouue por tão defleruido

delle
,
que lhe pareceo comprir ha íua mageílade real dar-

Ihe hum caftigo tão rigurofo
,
que a todos os outros leufi

vaííallos foíTe exemplo, € porque eíle caftigo não podia en-

tão fer noutra forma, mandou pafíar cofitra elle huma car-

ta, que trelladada de verbo ad verbum dizia defta srianeyra.

Dom Joio &c. faço íaber a quantos eíta minha carta

virem
,
que íendo dom Miguel da filua Bifpo de Vileu na-

tural de meus reynos , e meu vaílallo , fidalgo de minha

caza , do meu coníelho , e efcriuao da minha puridadade,

e peííoa de que cu muito confiaua , e com quem comuni-

caua os fegredos e coufas do meu eítado , c da coroa de

meus reynos , e tendo juramento de me leruir bem e fiel-

mente , e de guardar meus fegredos, e do meu coníelho ,

e de me obedecer como a íeu Rey e fenhor , e auendo o

Bifpado de Viíeu ha minha aprekntnçao e fupricaçao , e

tendo recebido de mim muycas e muy grandes honras e

mercês
,
pollo que fendo obrigado a me íeruir e obedecer

e guardar toda a lealdade e fieldade e fegredo , clle dcf-

obedecendome, fem me pidir licença, efcondidam^nte íugio

de meus reynos , e fe foy fora delles , tendoíhe eu manda-

do que o não fizeííe , e fe ifentou de meu leruico e obedi-

Farte IIL Bbb . eu-
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encici , fem me*eíureg3r as cartas , e efcrlturas de grande
fuítancia c íegredo

,
que como meu eícrluao da puridade

que era em ("eu poder tinha, e íendo eu certificado que ellê

era fogido , o mandey chamar por minha carta
,
que lhe

foy dada,na quai lhe mandaua que fe tornaíTe, e vieíle logo
a mira , fem ninhuma detença , e parque não piideíTe dizer,

que com algum receyo deixaua de vir, lhe mandey hum le-

guro sbaílante, ao que elle não quis obedecer , n.ío vindo 5

nem comprindo meus mandados, pollo quehe dino de gran-

des penas : e por tanto eu como Teu Rey e fenhor o priuo

do ofScio de efcriuâo da puridade que de mim tinha , e de
todas as jurisdições , rendas , tenças , moradias , nianti-

incntos^ e ordenados , priuilegios , liberdades , honras 5.

graças , e mercês que tinha , e lhe tenho feitas , e mando
que feja rilcadode meus liuros , e o ey por não natural , e

deínaturo de meus rey nos , e mando que lhe não íejâo

guardados , nem pofla vlar gozar de ninhuns priuilegios ,

Jiberdades, imm unidades, graças, exemçoes , mercês , hon-
ras e franquezas , nem preeminências que os naturais del-

Jes víáo 5 gozão , e podem gozar , e gouuir , antes o ci

como fe em elles nunca nacera , e bem ally ey por não na-

turais , e deínaturo todos meus fuditos valfallos e naturais^,

que com elle eíiriuerem , ou para elle fe forem , da notifi-

cação deíla em diante , ou por qualgucr maneyra o acom-
panharem ou íerulrem em qualquer parte que elle eil:iuer:

e pollo meímo modo ey por deínaturais todos aquelle»

que nenres reynos fizerem , ou negocearem fuás coufas pu-
brica ou fecreraraente , e lhe efcreuerem cartas , ou enuia-

rem quais quer recados , dinheyros, ou menfageyros, ou
receberem as íuas ou íeus recados , e alem dello os ey por
reueis e deíobedientes , e que percao fuás fazendas , ame-
tade para quem os acufar , e a outra ametade para a coroa
de meus reinos, alem das outras mais penas em que por di-

reytOj^ e minhas ordenaç6es encorrem os reueis e deíobe-
dientes : e ey por bem que elie não poíTa íuceder a peííoa

alguma de meus reynos e íenhorios por via de teílamento

,

nem ab inteiUdo , n.£m lhe poíla fer feita graça nem doa-

§30



dei Rey Dom João o III. 379
ção alguma antre viuos , e iíTo mefmo que ninliuma peííoa

o poíía fuceder a clle dom Miguel, nem por teítamento

nem ab inteílado , nem poíía receber coufa alguma por via

<3e doação , nem por qualquer outra via; c deixandolhe, ou
doandolhe alguma peíToa a elle dom Miguel , ou elle a

qualquer outra pelloa por qualquer das íbbrcdiras maney-
ras , ey tudo por ninhum c de ininhuma força e vigor , c

para a todos fcr notório , e íe aííy comprir , mando que
€Íla minha carta fe pubrique em minha chancellaria , e ally

em minha corte , e na cidade de Vifeu , e mando a todris

minhas juíliças
,
que em todo o façao comprir e guardar ,

e dem ha execução nas peíibas , que nas ditas penas encor-

rerem , como íe nella contem. Dada em a cidade de Lisboa
a 23 dias de Janeiro de I5'42,a qual carta foi iogo pubricada

€m Lisboa na chancellaria, e nas caías da fupricação edo ci-

Ueljcfoy mandada a Viíeu para que Lá também íe pubricaíle.

Alguns dias deTpois dillo fendo S. A. informado, que
dom Jorfe da íiíua irmão de dom Miguel era culpado em
fazer os negócios de leu irmão , e tomar cartas e recados

feus , e lhos mandar elle tam.bem de fua parte , fe ouue
p.iíío por tão deíTeruido delle , e tomou tão mal o pouco
refpeito que tiuera ao feu mandado

,
que o mandou pren-

der na torre de Belém , onde eíleue debaixo de boa guar-

da , até que a princeía dona Maria
,
quando fe partio para

Caftella
,
que foy em oitubro de 1543 , pedio por mercê a

cl Rey leu pay que quifeíle, qu€ não íe proccdeíTe contra
dom Joríecom todas as penas , que erao pofras aos com-
prendidos no caio porque elle efraua preío , o que S. A,
polia comprazer no tempo daquella deípidida lhe concc-
deo, mas porque de todo não íicaííe fem hum caftigo

,
que

puíeíTe terror aos outro?, mandou paífar hum aluará, em que
lhe mandou que foíTe eílar e feruir na villa de Mazagao
todo o tempo que S. A. ouueíTcpor bem , donde não íai-

ria cm feus peis nem aiheyos fem íeu eípecial mandado,
íaluo quando foíle co c:ipirão do dito lugar, ou íem clle

por íeu mandado ao campo , íopcna de encorrer em rodas

as penas conteudas na carta que mandara paííar contra do-.n

Bbb 2 Mi-
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Miguei feii irmão no mes de Jancyro de mil e quinhen-
tos e corenta e dons , e aíTy aula por bem aucndo refpeito

aTuas culpas, que vindo caio que dom Aluaro da fil-

ua feu irmão, filho mais velho do conde íeu pay, a que per-

tencia a fuceíTáo dos bens e rendas da coroa , que o dito
leu pay tinha de juro , falleceíTe em vida do dito feu pay ,

jicando ao tempo da morte do dito conde íeu pay o dito

dom Joríe
,
que era o filho fegundo , a pós o dito dom Al-

uaro , e ficando filho , ou neto , ou qualquer outro decen-
dente do dito dom Aluaro ao dito tempo, que poíloque
íe achaile por direyto que cm tal caio deuia de fuceder

0s ditos bens e rendas da coroa o dito dom Jorfe , e naa
o filho- ou deccndente do dito dom Aluaro

,
que elle dom

Joríe não pudeííc fuceder os ditos bens e rendas da coroa,

e os ouueíie e íucedeíle o filho ou decendente do dito domt
Aluaro , a que ouuerão de vir por morte do conde , fe aa
tempo do fallecimento do conde o dito dom Jorfe não fo-

ra viuo, o que aíTy auia por bem , detriminaua, e manJaua
que (e cumprille inteiramente , fem embargo de quaisquer

lei& e direytos , e de luas ordenações , e lem embargo da
ley m.ental, e o aluará, que íe difto pafiou, m.andou fua Al-

teza que íe tresladaíle nos autos que fe fizerão contra o dita

dom Jorfe , e queria que valeíTe e tiveíTe força e vigor co-

mo fe f-bra carta allinada por elle , e íellada co íeu íello , e

paífada polia íua chancellaria, íem embargo de quaisquer

ordenações que ouueíie em contrario : o qual foy feyto em'

Alnieyrim a 23 do mes de Abril de mil e quinhentos e co-

renta e coatro. E logo como eíle aluará foy aífinado por
S. A. o mandou elle ao licenciado Manoel aluarez , corre-

gecic.r da corte dos feitos crimes , com huma prouifão íua

em que lhe mandaua, que foííe ha torre de Belém notificalo

a dom Joríe co elcriuão dos feus autos , ou com outro fe

aqiielle eíliueíle auíente, e lhe tomaííe a menagem, que lo-

go direitamente íe foífe a caía de íeu pay onde poderia ef-

tar , íem delia íe íahir para parte alguma por tempo de

iium mes
,
para fe poder aperceber para a fua ida a Maza-

l»ão, e aíly Uíq daria fua menagem, que acabado o dito mes-

ie
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fe iria aíTy prefo íobre ella íua via direyta ao dito lugar de

Mazagão , com aquellas condições que no aluará ficauao

declaradas , íopena de encorrer em rodas as penas conteu-

das na fua carta , como íe continha no dito aluará , e que

dentro de três mefes do dia que auia de partir , lhe man-
daria certidão de como íicaua na dita villa deMazagáo,e
juntamente com efla prouiíao

, que S. A. mandou ao cor-

regedor Manoel aluarez , lhe mandou huma carta íua para

Lançarote de freytas , em cujo poder dom Jorfe eilaua, em
C|ue mandou que lho entregaíle. O corregedor íe entregou

delle , e fez com elle todas as diligencias que lhe forao

niandadas na mefma fórma que lhe fora mandado , a que

dom Joríe obedeceo inteyramente
,
porem S. A, ouue por

bem fazerlhe mercê de lhe comutar a ida de Mazagão para

Arzilla , com as meímas claufuías e condições que lhe ti-

nha poílo na ida para Mazagão , de que lhe mandou paf-

íar hum aluará feito em Euora 23 dias de Junho de 1544 ,

e o dom Joríe fe foy a Arzilla , onde íeruio S. A. muyto
honradamente , íendo capitão delia dom Manoel maica«

renhas. CAPITULO LXXXIIL

Luís mendez de uafconceUos , e dom Aluaro detaidefaõpre»

fos em Moçambique por mandado do gouernador Mar"
tim Afonjo de fouja , e a rezao porque, O gouernador par-

te para a índia no galeão de Luis rnendez , e a pós elle as

cinco nãos do reyno de que huma fe perde. Elle chega a
Goa , e o que faz antes deje ver com dom EJieuão ^ e o qu&

paj]a com elle atéfe embarcar para o reyno.

CEgando Luis mendez de vafconcellos a Moçambi-
que

,
ja ahi achou as cinco nãos do reyno que íe eí-

perauao , e o gcuernador Martim Afonfo de íbula ja de
todo ião da doença que tiuera , de quem íendo recebido

com moftras de honra e gaíalhado , íhe dcfculpou dom
Eíteuão de nao lhe elcreuer com não laber que era chega-

do ^ de que o gouernador fe moílrou fatisfeito , mas de-

feii-
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§enàeo\he que da fua vinda nao mandaíTe recado ha índia

^

porque elle fe'quería partir logo para lá, porem Luis raen-

dez entendendo quanto iraportaua a dom Erteuâo faber

xiouas do que paílaua , fem embargo da defefâ do gouer-
nador, íe vio com dom Aluaro de taide , irmão de dom
Jiíleuão

5
que era capitão de huma das nãos , e antre am-

bos ordenarão mandar hum criado do dom Aluaro por ter-

Ta , íem cartas, porque lhas nao achaíTem íe foíTe tomado ,

€ que^m qualquer porto que achaíTe embarcação a tomaf-

íe fem reparar no preço
,
para o que lhe derão dinheyro

€m abaítança , e que em toda a maneyra paílafie ha Índia ,

e auiíaíTe dom Eíleuão do que paíTaua : efte homem inda

que partio com muyto fegredo nao deixou de fer fentido

polias muytas vigias
,
que o goucrnador íobre iílo linha

poílo , e íendo tomado no caminho o mandou pôr em fer-

ros , e mandando também prender Luis mendez , e dom
Aluaro em outra nao , fe embarcou no galeão de Luis men-
dez cos feus criados , e todos os do leu íeyo, e íe partio

para Melinde , para dahy atraueílar ha índia , deixando
ordem ao piloto e meílre da íua nao ( que era d' el Rey )
que em tendo tempo a fizede preíles , e íe foífem a Goa ,

porque elle tomaua íobre fy o riíco da nao, de que lhe paf-

fou hum mandado, os quais íizerão logo a nao preíles, e ia

partirão a pÓ3 o goucrnador ao longo da coíla, o que tam-
bém fizerão as outras coatro nãos que erao de mercadores.

Chegando o goucrnador a Melinde , em quanto íe deteue

em tomar refrefco , lhe derão huma carta de hum homem
fidalgo chamado Diogo foarez de melo, que noutro porto

daly perto eílaua com huma fufta c humcarur, com que
por aquella coíla audaua ao falto omiziado

,
porque em

Goa fora em companhia de outro homem fidalgo ,
que

dentro nas caías do goucrnador dom Eíleuão fora matar

hum homem que o afrontara, a que o gouernador manda-
ra degolar , e o meímo deíejou também fazer a eíle fem
nunca o poder auer ha mão , c por iffo nunca lhe quifera

perdoar. Neíla carta dizia eíle homem ao gouernador

Martim Afoníb, que dom EHeuão por lhe querer mal nun-
ca
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ca lhe qiiiíera dar perdão de hum onlizio cjue tinha
,
quefe

Jho elle quifeíTe dar o iria fcruir com as fuás duas embar-

cações , e cora vinte corapanheyros que tinha comíigo. O
gouenador lhe concedeo o perdão facilmente, e vindoíle

para elle , lhe fez honra e bom gaíalhado , o qual de dom
Efteuão lhe dilfe os males que o ódio e a natureza depra-

iiada iníTnão, o que também outros ja lhe tinhao dito, por-

que nunca faltao detraíiores ao que fae de algum gouernOy
€ muito mais fe ncafo achão as orelhas abertas ao que lhe

lucede, O gouernador fe partio de Meiinde acompanhado
de Diogo íoarez , e atraueflando para a índia foy tomar
nos ilheos queimados com ruins tempos, primeyro de

calmarias , c no fim da viagem de algumas trouoadas
,
por

lerja entrada de inuerno , no qual tem.po das nãos que
partirão de Moçambique a pós o gouernador as coatro dog
mercadores chegíàrão a Goa no mes de Junho com aííaz

de trabalho, donde lhe logo acudirão com amarras e anco-

ras e catures efquipados
,
que as meterão no rio de Goa a

velha , onde paOaráo o inuerno
,
porem a nao do gouerna-

dor por difFerente caminho foy tomar terra ha vilta de Ba-

çaim , e querendo nauegar para Goa , chegando defronte

do pagode antre Baçaim e Ciiaul , lhe deu hum temporal
com que foy ha cofta , e fe fez em pedsços , de que íe íal-

uou pouca couía, e toda a gente que fe deixou ficar na nao,
polia muita diligencia com que da terra lhe acodio ofeitor

de Baçaim , mas alguns que fe lançarão ao mar morreraO'

afogados. Dos ilheos queimados mandou o gouernador
Diogo íoarez na fufta, que fe foíle ha barra de Goa, e anoi-

tecendo lhe fizeíTe forol por elle a não eícorrer , o que
Diogo foarez ally fez, e chegou ha barra a fere dias de Ma-
yo ha meya noite , onde o gouernador tPir bem foy fur-

gir em amanhecendo , c embarcandoíTe na íufta de Diogo
ioares fe foy meter nas caías de hum caiado rico de Goa

,

chamado António corrca, a que chamauão íantos, que cíla-

ua fora da cidade; daly deípidio na meíma fuíla o íecre-

tario António cardolo homem letrado, que com eilc fora ,

que dafua parte foiíe viíitar dom Eíleuão ^ e fazejlhe fa-

bár
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"ber da fua vinda , e que com qualquer repoíta fe tornaíTc

ha fuíla, e em fua companhia mandou Jerónimo gomez íar-

mento íeu camareyro , e outro homem da fua obrigação ,

que lhe leuaíTem o íecrctario , e o tiíoureyro, para que ne-
nhum pudeíTe fazer prouifão alguma , nem o ouiro paga-
mento, em quanto dom Eíleuão ihe nao entregnua a índia,

porque íua tenção era tomar todos de lobreflalto : e aíTy

deu ordem a eíles dous homens
, que a ninhum dos que

mandaua que lhe trouxeíTem deíTem iugar para ir ter com
dom Eíleuão , nem para bulirem cm coufa alguma das que
pertencião a feus cargos. Diogo foarez foy 1 urgir coma
fuíla ja noite fechada no caez da cidade , onde oje eílao os

apolentos dos viíb Reis , e defparando hum falcão com pi-

louro, que foy zunindo por cima das calas do Sabayo, on-
de poufaua dom Eíleuão , íahio elle fora , e António car-

doío lhe diíTe que o íenhor gouernador Martim Afonfo de
ibufa lhe mandaua beijar as mãos

,
que lhe raandaííe nouas

de íua delpofiçâo , e !he íazia faber que era chegado : dom
Eíleuão cora muyta fegurança lhe perguntou onde eílaua,a

que reípondendo o íecretario
,
que nas caibas de António

correa , lhe tornou elie , aísy que me toma o fenhor Mar-
tim Afonfo como ladrão, dizeilhe que íua vinda íeja muyto
boa j e com iílo o difpidio. Os outros dous que erao man-
dados em bufca dos officiaes , entrando cm fuás calas lhe

derão o recado do gouernador , e íem ihe darem lugar para

íe viílirem como era rezao que apareceílem diante do no-

110 gouernador , afsi como os acharão mal atauiados os le-

iiarão comfigo , e o gouernador deípois de os ter huma
grande parte da noite em tomar particulares informações
4as couías da fazenda , os deixou recolher a fuás caías , de-

fendendolhe com graues penas que delias não íaiííem, nem
iuliíTem com couía alguma da fazenda dei Rey íem íeu eí-

pecial mandado. Dom Eíleuão foy logo auifado da prefCa e

jnodo cora que o íecretario e tiíoureyro forão leuados , de
que ficou tão tomado, que íoltou algumas palauras confor-

jines ao que fentia , comtudo tanto que foy menham clara,

ajuntando a íy os vereadores e officiais da cidade , e muy-
tos
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tos "fidalgos que o acompanharão, íe foy a cafa do gouer-
nador para lhe fazer entrega da índia, que o fahio a re-

ceber fora com muyta cortefia, porem dom Efteuao fe

lhe moítrou algum tanto carregado e feco de comprimen-
tos , e feita a entrega paranre Fernão rodriguez de ca-

ílellobranco veador da fazenda, e Joáo da cofta íecreta-

rio ,
que diíTo fez íeu auto como era cuílume , e com as

íolenidades ordinárias le defpedio dom Efteuão do go-
uernador, e daly fe embarcou para Pangim, onde eíteut

lodo o inuerno correndo com Martim Afonfo com pou-;

ca amizade , inda que não deixauãode ie vifitar hum ao
outro de quando em quando, e logo na entrada do verão
íe embarcou para Cochim, e da hy para o reyno , mal
fatisfeito de Martim Afonfo ( que também aly fora ter

com fama de dar auiamento ha carga das nãos ) por lhe.

dar alguns deígoftos nb negocio da íua embarcação , e

fazer que a fua não foíle a derradeyra que partio , com
tudo chegou ao reyno a íaluamento , e de S. Alteza foy
recebido com honra e gaíalhado.

CAPITULO LXXXIIII.

O nouo gouernador dá prejja ao concerto da armada^ de
que cej]'a por entender que lhe não he necejjaria

, faz no^

uas prematicas fobre os pagamentos da gente , uaiffe a
Baticald com huma grojja armada , e o que Id pafjd até
tornar a Goa. Fartem do reyno cinco nãos , de que huma
Jô chega ejie anno a Goa.

MArtim Afonfo defpois de ter tomada entrega c pof-

fe da gouernança da índia , e lhe íer feito o rece-

bimento com as cirimonias cullumadas aos nouos gouer-
nadores , defpedio logo catures com cartas para todas as.

fortalezas
, notificandolhe a fua vinda

,
que em todas foy

feftejada conforme ao que cada huma lentio com eíta

noua , e proueo em algumas coufas que lhe parecerão ne-
ceílarjas, e alguns capitães em fortalezas de que vinhão.

í^arte ILL Ccc pro-
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prouldos. Quando a Cochim chegou efta noua da vinda
do gouernador auia cruel guerra antre os Reys do Cochim,
e da Pimenta, por diííerenças que antre íy tinhao, em
que os Portugueíes íe moílrauão neutraes , íem fauorecer

a ninhuma das partes, polia antiga amizade e obrigações

que tinhao ao Re/ de Cochim , e poiía muyta neceíída-

de que tinhao de conferuar a amizaUe do Rey da Pimen-
ta

,
para o bom auiamento da carga das náos , e também

o Rey de Cranganor íe fazia preftes com muyta gente
contra o de Cochim

,
por caio da defauença paíTada que

tiuera com elle , de que atrás fica dado conta : eftes três

Reys íabendo da vinda do nouo gouernador ceíTarão por
então das íuas contendas , detriminando cada hum man-
darfelhe queixar da fem rezão que o outro lhe fazia, cí-

perando que déíTe elle algum talho com que todos ficaf-

lem concertados , fem quebra da honra de ninhum dei*

les , íbbre o que logo rodos lhe mandarão íeus embaixa->

dores
,
prefentandolhe cada hum fua queixa , e as rezoes

que por Ty tinha. Neíle tempo tendo o gouernador auifo

aísy por fuítas noíTas
,
que vierão do eftreyto , como por

recados
,
que lhe vierão de outras partes

,
que os Rumes

íe fazião preftes para virem ha índia no verão feguinte ,

fe deu grande prelTa em concertar a armada que auia em
Goa, c mandou a Cochim dar também preíTa a íe acaba-

rem alguns nauios que dom Efteuao deixara começados,
e fez repairar quantos nauios de remo cl Rey tinha , e

alguns que tomou de partes , e tanto que o nauio era

concertado o punha logo no mar com fua artilharia , mu-
nições , e agoada , e tudo mais que lhe era neceílario ;

porem tendo despois recado dos capitães de Dio e Ba-
çaim

, que tinhao noua certa por mercadores .de Cambaya, 1

que eraó vindos do eftreyto, que os Rumes não vinhao
aquelle anno ha índia , e tinhao desfeita a íua armada ,

por hum recado que lhe viera do Turco , de que não ía-

biâo a cauía , defcançou algum tanto do grande trabalho

em que andaua, e mandou recado a Cochim que proce»

deíícin com mais vagar na obra da ribeyra , e o mefmo
recado
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recado mandou aos Reys de Cochim , da Pimenta , e de

Ctanganor , a quem antes o tinha mandado da vinda dos

Rumes ha índia, e como íe achou algum tanto deíabafa-

do do negocio dos Rumes, que Uie leuaua todo tempo, en-

tendeo em fazer prematicas nouas em proueito da fazen-

da de S. Alteza , mas com muyto dano , eícandalo , e la-

grimas da gente da guerra, com cujos fuores é fangue Cc

íuílentão as honras e eílados dos grandes íenhores, c por

ilFo todas as ventagens e larguezas, que fe lhe fazem, laÔ

de muyto proueyto, e o contrario de muyto dano , e aâ

prematicas forão tirar os pagamentos dos mantimentos

da gente, e mandar que o vencimento do mantimento fe

juntaíTe ao foldo
,
para que de tudo junto fe fizeíTem pa-

gamentos ha gente ^ e desfez os officios de apontadores

dos mantimentos, e dizem que em íegredo deu regimen-

to ao efcriuão da matricula
,
que cos foldos fizeíTc conta

aos homens dos feus mantimentos, e lomente iha fízcííe

dos íeis meies de inuerno que eftauao em terra , e dos féis:

do verão Jhe não contafle mantimento
,
porque andauao'

fora pollo mar, com que há gente íe tirou ameiade do;

mantimento, e dizem também que ordenou que o efcri-

uão da matricula déíTe a cada homem huma .certidão de

como eílaua aílentado em. foldo, e cm quanta contia^ conl

roda a declaraçtò do feu titulo , e que quando lhe pagaí-

fem qualquer parte do íoldo Jlic puíeílem a paga delia na

meíma certidão, para que quando lhe ouueílem de aca-

bar de pagar fe viíle quanto tinha recebido , e quanto fe

lhe deuia. E ordenou que os pagamentos geraes fe não

iizeíTem de roais quede três meies a cada peííoa,com que

íla gente miúda ouue grandes queixas e clamores
,
por-

que veyoa padecer grandes necelsidades. Acsbado o in-

uerno , o gouernador que tinha já preíles huma armada

de íetenta vellas de remo , em que entracao íete galés ,

doze craleotas , e as mais fuílas ecatures,e embarcados

ilella dous mil homens de guerra , fazendo pagamento

geral ha gente fe foy a Baricala , onde tinha nouas que

no rio eílauão recolhidos muytos ladrões , que na barra

Ccc z fe
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fe ri nháo feito fortes com muytas tr^nque/ras
, prouldas

de muyta artilluria, e de aiuyta gente da terra para as

defender. O gouernador logo ein cliegando mandou dizer
ao regedor

j que no íeu porro lhe não feria feito dano,
nem trataria de lhe fazer guerra , íe lhe entregaíTe.os pa-
raos de ladroes que eftauáo daiy para dentro , e lhe deíTe

íiança de os nao conícntiraly mais, nem que tiueíTem ar-

mações com elles niuytos moradores de Baticalá, que
íábia

, que as tinhaô , o que regedor lhe concedeo , e

íe obrigou a cumprillo até que el Rey viefTe, mas que
vindo eile faria o que foíTe íua vontade. Andando nelles

concertos fe trau.ou no bazar huma tão aceía briga dos nof-
fo,s cos da terra

, quedos nolFos forão dous mortos, c
oito ou noue feridos, e aos outros foy neceílario falua-

remfe fugindo , com que foy tamanha a reuolta
,
que muy-

tos Portugucíes
,
que andauao pollo iugar, fe forâo reco-

lhendo para a feitoria , onde íe fízeráo fortes, porque
n.ao acharão em que íe embarcaílem , e não íe atrcuião a
ir por terra para a barra, porque acudio logo muyta
gente de guerra , que andaua pol!o lugar, preífes coíil

fuás armas, por quanto tem por cultume tanto que a nof*

la armada chega ao feu porto, proueremfe dcíla gente, e
tella, coníjgó em quanto a nolía armadsrieílá nellc, com
receyo dos infultos e forças que has vezes cuílumao re-

ceber dos noíTos , e os meímos moradores , cerrando en-
tão as portas, andauao com íuas armas correndo o iu-

gar após alguns Portugucfes fe a caio os top:iuão , de que
chegando o rebate ao gouernador , e mandando logo fa-

2v?J 3. gente, preíles para fair em terra, lhe chegou hum
recado do' regedor em que lhe dizia

,
que não quiíe^e fa-

zer mal aaqu.ella terra, porque íe romaíTe verdadeira in-

formação do que paíTaua , acharia que ao mal que era feito

dcrão caufa e principio os Portugueíes , que por forca
cjuiferão tomar huns panps a hum mercad.or ,,e íobre iíTo

elles forão ós primeiros que arrancarão as eíp^.vlas ferin-

do e' mata-ndo os que podião, ao que acudindo alguns laf-

carins eftrangeiros , fe trauou a briga, e lem embargo.
difío
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diíTo elle punha a culpa aos íeus, e tinha prefos alguns dos
laícarins , e faria juíViça delles fe diíTo foííc feruido. O go-
uernador moílrandolíe íatisfeito , lhe reípondeo branda-
mente; porem em fendo noite fez embarcar a gente nas

embarcações miúdas , e com amare mandou^ que entraf-

fein no rio, e fem rumor fe recolheíTem na feitoria, que
eftaua perto do mar, e em amanhecendo entrando com
toda agente no luí^ar o achou de todo dcípejado, fem
achar quem lhe refiífiíse

,
porque aquella noite fe faira a

gente toda leuando tudo o que puderão faluar , o lugar

com tudo foy metido a faço, em que fe achou muyto ar-

roz, grandiíTimacantidade de açúcar, e muyra roupa, e nal-

gumas caías íe acharão muyras drogas de Portuguefes ,

que huns tinhao para vender, e outros para carregar para
Ormuz, que também forao roubadas como fe forao de ini-

migos , e também c feitor não pode fazer mais
,
que re-

colher íua moiher e filhos, e íaluar algum pouco fato ,

que também do leu lhe foy roubado muyto, porem dei-

pois íe achou nas embarcações muyta parte das drogas,
que por mandado do gouernador forao reílituidas a íeus

donos. Daquy fe foy o gouernador has cafas dei Rey, on-

de achou já tudo roubado por outros que forao prime/-

ro, c tinhao junto muitos panos de íeda , e muyto bon*
concertos de caía , em que auia muyto cobre laurado , e

muytos andores guarnecidos de ouro e de prata
,

que
huns acarretauão ,e outros cítauao guardando,- mas che-

gando os que hiclo co gouernador, e lançando mão cada-

Lum do que podia alcançar , íe acendeo antre elles hu»

ma reuolta de tantas cutiladas e lançadas ,
que fe os ini-

migos então acudirão
,
puderao os noíTos paíTar muytO'

mal , o gouernador fe meteo antre elles com huma aítea

de pique na mão , com que começou a dar por onde fe

acertaua , fem ter reípeito a ninigucm , mas nem com pan-
cadas, nem com palauras afrontofas

,
que foltaua conrra

elles, os pode meter em quietação, que no feu roílo íoy

todo o fato roto, e tudo ornais feito em pedaços ,
que-

nimguem leuou daly nada. Paílada aquella fúria ,
que a;

gentSL
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gente ficou mais quieta , íe fentou o gouernador num pa*

teo das caías, e lhe mandou pôr fogo, ao que acudindo
a gente da terra de hum lugar alto

,
que eftaua perto das

cafas , donde fe defcubria o pateo , em que eftaua o go-
uernador , começarão a defpidir muytas frechas , e def-

parar muytas efpingardas , de que hum pilouro matou
hum homem nas coíías do gouernador , ao que pofto em
pé mandou ,

que os efpingardeyros foíTem afaftar daiy

aquelles negros, com que os capitães e fidalgos chaman-
do polia gente para fazerem o que o gouernador manda-
ua , relpondcrão todos

,
que toíTem lá os capitães e os fi-

dalgos , a quem com as mercês
, que recebião do gouer-

nador , fobejaua tudo, que clles não hiao aly buícar mais

que panos para remedearem fuás faltas , e ninhum ouue
que íe moueíle donde eftaua. O gouernador vendo o ter-

mo , em que fe punhao os efpingardeyros, não lhe pare*

cendo tempo de víar de força , mandou Garcia de íá
,
quê

cos das lanças foíTe contra os negros , o qual chegando a

elles fe lhe puferão logo em fugida , mas tanto que os

noííos começarão a fe retirar , tornarão elles ao alto , e def-

parauao nos noífos grande cantidade de tiros , com que
feriâo muytos , e voltando os noflos a clles lhe tornauao

a fugir, cem fe tornando a retirar tornauao a carregar

lobre elles cos meímos tiros dantes , o que fízerao algu-

mas vezes fem ninhum perigo íeu , c com tanto dano dos
noííos , que começarão a deixar Garcia de íá , e recolheríe

fugindo , com que os inimigosr cobrando animo recrece-

rão tantos íobre Garcia de fá , que íe vj^o em grande aperto

por não poder ter a gente ; de que íendo auifado o go-
uernador fc foy chegando para eíle ,

porque os noíTos de
todo fe não pufeífem em fugida, e mandou tocar a reco-

lher ; a gente cheya de medo íe recolheo para a bandeyra,

e o gouernador começou a marchar para a barra, que por
terra era diftancia de hum tiro de bombarda por antre

aruoredos e vallados, onde os negros os forão perfeguin-

do cos tiros das frechas e efpingardas até íairem ao lar-

go , e outros dentro no lugar matarão e ferirão alguns

Por-
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Portuguefes

,
que andauao acarretando arroz e açúcar , de

que neíle dia forão mortos doze ou quinze , e feridolí

muytos afora efcrauos e marinheiros
,
que também fo-

rão mortos e feridos em grande cantidade» Tanto que
o gouernador íe abalou para a barra , lambem muyta gen-
te fe embarcou nas fuftas e catures , ele forão pollo rio

para a barra
,
porem efta embarcação fe fez com tanta pref-

ía que os homens fe afogauao , não porque os inimigos
então foíTem traz elles , fenao porque cada hum trabalha-

ua por fer dos primcyros, com rcccyo que foíTem os ini-

migos dar nos que ficaíTera por derradayro. O gouerna-
dor , que de lá donde hia caminhando vio squella ver-

gonhofa embarcação , loltou muytas palauras contra os

homens da índia antre as quais diíTe , que já eftauao de
todo mudados , e não erão quais os elle deixara quando
fe fora para o reyno

,
que fe efpantaua grandemente de ver

tanta fraqueza em homens tão honrados, a que não fal-

tou quem refpondefle
,
que os homens não tinhão mais

valentia nem esforço
,
que o que lhe dauâo os fauores e

mercês, que recebião por grandes feitos, mas porque já ago-

ra os que bem pelejauão vinhão a morrer pollos efpritaes,

e os que aleijauão feruindo na guerra erao rifcados do fol-

do e mantimento , e fauores e mercês fe faziao mais a

quem os gouernadores tinhão boa vontade
,
que a quem

o merecia por fuás obras
,
por iíTo os homens com efte def-

engano bufcauão já agora mais- remédio de vida, que
honras ganhadas por feu esforço , de que não auião de ti-

rar proueito, ao que o gouernador não teue que reípou-

der lenão que aquillo milhor fora callado , que dito , e

fe recolheo ao galeão , onde por má defpofição , que lhe

fobreveyo , de que foy fangrado, não podendo ao outro

dia íair em terra como dcfejaua, mandou Garcia de íá c

Triftão de taide , que foííem ao lugar, e o deílruiilem de

todo fem ficar couia cm pé, ao que ajuntandolle toda a

gente íe forão a elle por terra, e o deftruirao , e faquearao,

não íem cuflo de muytos feridos
,
porque no lugar era-

entriída muyta gente de ncuo, e começando os noíTos

are-
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a recollierfe por terra , fe começarão logo a dcíordenar de
Mnaneyra, que parecia que hião fugindo

,
pollo qual mu-

dando o coníellio de ir por rerra , mandarão vir as fultas

pollo rio, que chegarão até o lugar onde ha borda da agoa
tinhao OvS noíTos nruyto açúcar, e arroz, <que fe carregou

nellas. Os capitães com a gente fe chegarão para as fuílas

perfeguidos ainda dos negros com muytas frechas e efpin-

gardas, onde foi tamanha a prefla da embarcação
,
que íe

afogauão , e metião as fuftas no fundo, o que vendo os capi-

tães fizerão defembarcar todos os que eílauão embarca-

dos , mandando has fuílas que íe tornaifem , e com toda

agente tornarão a entrar pollo lugar, e o forão atrauef-

íando todo até fairem ao pé da ferra , e dahy forão mar-
chando até a barra , onde chegarão aíTaz canfados, por fcr

o caminho comprido ,« a calma grande , e recolhidos na

armada mandou o gouernador recolher todos os feridos

-em hum nauio
,
que mandou a Goa , donde mandou, que

ihe trouxeíTem grande cantidade de machados, e daly não

áe mudou até que lhos trouxerão , cntaô íaindo outra

vez cm terra com toda a gente pofta em ordem, íe foy ao

Jugar, em que fez grandiíTimo eftrago em tudo o que cíla-

ua fogeito ha fofça de ferro e fogo , e a cabo de oito dias

que efta obra hia continuando , vendo o regedor do lugar,

que a deílruição dclle hia cada vez mais por diante , man-
dou cometer ao gouernador concerto de paz

,
que ellc

aceitou por feauer já por bem íatisfeito,€ por lhe impor-

tar muyto fazella
,
porque não ficaííe aquelle porto leu;inta-

do por cauía dos mantimentos , de que auia neccíFidade. A
paz foy logo afTentada com que íe pagalfem todas as pá-

reas, que fe deuião dos annos atrás, e as daquelle anno fe

pagaíTem dobradas , e íe entregaíTem ok paraos dos ladroe*

com obrigação de não íe terem mais armações com clles,

nem fe confentirem naquelle porto, e que como o Rcy
vieíTe mandaria logo tudo iílo confirmado por huma ola

lua , o que tudo fendo aíTinado pollos regedores da ter-

ra os paraos forão logo entregues, que o gouernador

mandou queimar por não lhe leruhem para a armada
c
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e dando elle também íeu afllnado dos concertos que

erâo feitos , mandou o feitor a terra , e a feitoria fi-

cou no eftado de antes , e elle fe tornou a Goa. Nefte

anno de i5'42 partirão deíle reyno para a índia cinco

nãos fem capitão mór , de que forao capitães Vicente

gil na nao graça, que era fua , Baltefar Jorfc no grifo,

Lopo ferreyra na burgalefa, Anrique de macedo faluago

na vrquinha, Fernão daluarez da cunha no zambuco.
Dvílas cinco naosíÒ a de Vicente gil chegou cíle anno a Goa
a vinte dias de Setembro, porque a de Fernão daluarez ar-

ribou ao reyno por nao gouernar bem , Anrique de mace-
do chegou tarde a Moçambique, que nao pôde paíTar ha

índia , Lopo ferreyra e Balreiar Jorfe forão tomar em Ca-
nanor , donde fe foráo a Cochim

, para onde logo ie fo/

também Vicence gil.

CAPITULO LXXXV.

O gouernador proué algumas fortak%as de capitães 77a va»

gante de outros^ que acabarão feu tempo.Manda concertar

toda a armada. Manda ao ejlrcyto por dãfferentes vias

Jaber nouas dos Rumes, O Rey de Ormuz, que ejldem Goa^
pede ao gouernador que o ouça de jujiiça , e o que nijpj

paj]a. O gouernador dá mefa aos foIdados , e ordena ou»

tros fidalgos que a dém\ ordena em Goa gente de cauallo,

T Ornado o Gouernador a Goa, proueo algumas forta-

lezas de capitães nouos, em que hiao prouidos por el

Rey
, por terem acabado íeu tempo os que eftauao nclias :

na capitania de Goa meteo dom Garcia de caftro na va-

gante de dom João deça , na de Dio Manoel de fouía de
íepulueda na vagante de Diogo lopez de fouía , e nade
Malaca Ruy vaz pereyra na vagante de Pêro de faria, e

após iílo entendeo logo no concerto da armada, e por

poupar trabalho ou defpefa , mandou no mar dar qucrena

a todo os nauios de remo e de alto bordo, e tanto que
fada hum delles era acabado de concertar, íe lhe metia

^arts 111, Ddd ^^ix-
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dentro a artilharia groíTa , e roda a ago-a, e dentro nos de
remo íe metiao também maftros, velias ,ie todos os mais
aparelhos , e huns e outros eráo bem cubertos com palha,

e em todo eíle inuerno ouue muyta vigia no mar e na ter-

ra , e particularmente em todos os nauios. Com toda efta

ocupaçlofe nao defcuidaua o gouernadpr de procurar no-
uas dos Rumes, não contente ainda , nem Tatisfeito das
que ja tinha

, para o que dcípedio dous judeus , hum cha-
mado Ifac do cayro , e outro ManaíTés , a efpiar o eílrey-

to, e que achando nouas certas de paliarem Rumes lia ín-

dia trabalhiiílem polias trazer a cfte reyno
,
porque aísy

lho mandara lua Alteza: eícreueo também a Martim Aton-
íh de mello capitão d'Ormuz

,
que por lua via mandaíTe

efpias ao cílreyto com a mefma ordem, que achando no-
nas certas de Rumes as trouxelTem a efte reyno. E a tre-

ze dias de Majo chegou do e.ílreyro Pêro vaz de fiquey-
ra

, que lhe deu por nouas, que aiém de Gacotorá tomara
três zambucQs,de quem foubera

,
que nas portas do eftrey-

to eíVauáo galés e fuílas de Rumes em guarda de ambo?
os canais , e que em Adem eftauao também algumas galés
no mar em fauor dos Rumes que eftauao na cidade

, por
citarem diíFerentes com a gente da terra, e que íinhao com-
íigo algumas fuílas muyto ligeyras de vella e remo para
alcançarem os nollos cíitures, e eík meímo auifo tcue ogo-
uernador do capitão d' Ormuz

,
que o íoubera polias ef-

pias
, que mandara ao eftreyto , e que em todos os por-

tos delíe íe apercebião os Rumes, mas que íe não fabia

para oade: e doutras partes teue também auiío de nuc-
rem de vir Rumes ha índia o Setembro íeguinte, com
que íe deu mór preíía a concertar a armadn. O Rey de Or-
muz

, que Martim Afonío de mello capitão daquella for-

taleza de lá mandara prefo , como atrás íica dito, e então
eílaua em Goa , logo como o gouernador chegou a ella,

lhe mandou pidir por huma petição que o ouuiíTe de íua
juíliça, ou lhe mandaíTe o ouuidor geral

,
que tomaíTe co-

nhecimento das fuás coufas, e lha fizeííe , a que o gouer-
nador relpondeo

, que pois elle queria , que as íuas coufas
' íe
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íe detriminalTem por juíliça , lhe mandaria lá o ouui-

dor geral , que em tudo lha guardaria , e lago lhe nvan-

dou o doutor Pêro Fernandes, que então íeruia aquel-

le cargo com muyta fatisfaçao de todos , a quem el

Rey com muytas lagrimas e exclam.açoes , e depenando

as barbas propôs muyto miudamente muytas injurias y

afrontas, e lem rezôes
,
que diife que o capitão Mar-»

tim Afonfo de mello lhe fizera , de que o menos- fora.

prehdello como a doudo , e priuallo do íeu reyno, mas:

o chegarão a eíbdo de lhe romperem o veíVido , e lhe bo-

tarem nocháoâtouca que tinha na cabeça , e lhe darem

punhadas, e bofetadas , c lhe tomarem algumas peças de

fua pelloa, e outras algumas queixas a efte modo, de que lhe

àçu por efcrito largos apontamentos aíTmados por elle. O
ouuidor geral mandando pollo íeu efcriuão fazer hum
auto das queixas

, que el Rey dizia por palaura ,'o ajuntou

aos apontamentos, que lhe tinha dado, e leuou tudo ao

gouernador ,
que fazendo ajuntar os papeis todos que tra-

tauão daquella matéria
,
pofto o cafo cm confelho cos fi-

dalgos , foy detriminado
,
que el Rey foííe tornado a Or-

muz , e reíHtuido ao íeu reyno , e com elle foíTe o fccrc-

tario para tirar lá deuaílas nouas daquelle negocio menos:

foípeitas , do que pareciao as que de lá vierao , e logo íé

fez preftes huma nao. em que foíTem el Rey e o íecreta-

rio , bem prouida de tudo o neceíTario para a viagem , e

tudo ha cufta do mefmo Rey ; porém alguns homens ,
que

em Goa fazião os negócios de Martim Afonfo, tiuerao

^ maneyra com que a ida d'el Rey fe dilatou até vir outro

recado de Ormuz, e pairados alguns dias, eftando já el Rey
embarcado para íe partir , chegou de Ormuz hum Miguel

dayaLa
,
que o gouernador lá mandara de Melinde, com

cuja vinda fe desfez por então a ida d'cl Rey , dizendo,

que cumpria muyto ao íeruiço dei Rey nolfo fenhor tira-

remíe antes que elle foííe certas teftemunhas em Ormuz ,

que fenão podião tirar eílando elle prefente. O íecretario

com tudo foy tirar adeuaíTa, a qual tirada íe tornou a

Goa , e legundo então fe diíTe , não defcontente da jorna-

Ddd 2 da,
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da , mas co que elle de lá trouxe deu el Rey de fy tão boa
defcarga

,
que o anno íeguinte de 15*44, ^^^o para capitão

de Ormuz Luiz falcão
,
por ter acabado feu tempo Mar-

tim Afonfo de meilo , lho entregou o gouernador^ elhe
mandou , que o meteííe em poíTe do feu reyno com toda

a honra e todos os poderes , que antes tinha ^ porem eftan-

do o gouernador em Goa lhe chegou hum catur de Gr»
muz com nouas

,
que o Rey tanto que lá cliegara , e fora

reíkituido ao reyno, querendo entender nas coufas deJle,

os íeus temendoííe àd caftigo, que eíperauao delle polioí

infultos c roubos que tinhao feyto na terra, e polias trai-

ções c mintiras
,
que lhe aleuantarão , com que fora de-

poílo do reyno , e paíTara tantos trabalhos, lhe tinhao da-
do peçonha , eom que íícaua para morrer , e nao tardou

muyto recado de fer morro: e ainda que conílou clara-

mente , que a m.orte defte Rey fora de peçonha , não ou-
ue fobre iíTo as diligencias

,
que a juíliça cuftuma fazer em

cafos femelhantes, náo fem grandes íoípeitas , que naa
naceo tanrodedefcuido como de intereíTe. Logo no mez de
Junho feguinte, que o inuerno era de rodo cerrado, fe

começou a dizer, que no eftrcyto nâo auia armada nem-
nauios de Rumes , e que Pêro vaz de íiqueyra deixara de
entrar as portas po^r achar nouas no caminho, que lhe afir-

mauão
, que em Adem eítauao fuftas de Rumes efperando

de propofitoos noíTos catures, que has vezes hião ao eílrey-

xo, e illo mefmo dizia também o gouernador, e que a rezao
porque fe desfizera a armada dos Rumes fora, porque mor-
rera o grão turco, e elles andauao ocupados em fazerem
outro, com que geralmente fe afirmaua, que a primeira no-
ua da vinda das Rumes fora inuençio do gouernador, para
ter rezao de reter a gente comíigo , e nao a deixar eipalhar
por outras partes / porem vendo defpois a grande preíTa e
trabalho, que elle punha em concertar a armada, e pôlla

no rio , íe veyo a pcrfuadir, que a noua da vinda dos Ru-
mes era acerta , e que dizer agora o gouernador o contra-

rio , fora por nao defanimar a gente , com que cada hum
fe começou a aperceber o milhar , que podia. E o gouer-

na-
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nador para ter os Toldados mais contentes para o que pre-

tendia , começou a dar mefa , e mandou a outros fidalgos
,

que a deíTem
,
para o que os ajudaua com mercês de di-

nheyro, que forao Garcia de la, Fernão de foufa de ta-

uora , Afonfo anriquez de fepulueda , Luis cayado,
Francifco de fá, Luis de fá , dom João mafcarenhas. Pêro
de faria, que então viera de Malaca, Luis falcão, dom
Fernando de lima, dom Jorfe telo de meneies , e outros,

que erão até doze ou quinze mefas , e encomendouao? ca-

pitães que fízeíTem cos foldados
,
que tiue0em todos ef-

pingardas, porque, ainda que não vieíTcm Rumes ,e!Ie

tinha outro negocio em que os ocupaíTe , donde efperaua
,

que faiíTcm beín contentes e aproueitados. Mandou aos fi-

dalgos , e a todos os homens
,
que tinhão poíTe

,
que tiueP-

iem cauallos , no que apertou de maneyra , c principal-

mente cos cafados
,
que fe fizerão perto de coatro centos

homens de cauallo muyto bem encaualgados , e com ade-
reços de muyro cuflo , em que muytos, por n5o terem
dinheyro, comprar.ão tudo fiado pollo dobro do que as

coufas valião , a que o gouernador acudio , mandando que
poUos cauallos

,
que fe comprarão fiados , íe não pagaíTe

mais, que o que curta riío a quem os vendera , ou o preço,
que lhe outrem dáua por elles , fazendoo certo, ou
ao menos a contia em que foíTem aualiados, e porque os
vendedores fe não arriícaílem a perder os íeus cauallos ,

mandou paíTar iiuma prouifão
,
que íe alguns dos que os

comprarão fiados morreiíe na guerra , da fazenda
,
que

Jhe ficaíTe , os mandaria pagar primeyro que outra ninhu-
ma couía , e não tendo fazenda os mandaria pagar da dei
Rey, e mandou lançar hum bando, que a todos os que
leuaílèm cauallos forraua dos direytos,que erão correnta
e três pardaos u'ouro por cada cauallo, de que fazia mer-
cê em nome dei Rey , com tanto que os foíiem' regiftar na
feitoria para a conta do feitor, com que incitou'^mais os
homens a íazerem eftes gaítos.

CA-
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CAPITULO LXXXVI.

.Dejcobrtjfe em Goa Jer judeu hum medico Fortuguês , efe
procede contra elie, O gouernador ^lUind/z no inuerno def-

.cuhrir ^ arma.da ,. que ejid cuberta com^ palha ^ e pôlla, em
ordem. Manda três carauellas e hunia galéJem defcu"

brir .pariti Ofi4^\, )m^ enifimje vem^a^ejUetider Jua detri'>

minação,

^X Este. mefmo an^no íuccedeo, que hum medico Por-

^ tugues niGrador^ em Goa, chamado Jerónimo diaz
,

de cafta de criftaos nouos, em algumas praticas
,
que tinha

com íeus amigos , tocaua algumas coulas contra a nolTa

íaiita fé católica , de que fendo auifado o biípo , inda que
não lhe deu muyto credito , com tudo deíejofo de íe certi-

ficar da verdade, ordenou algumas pefloas de entendimen-
to, que diíTmiuladamente foílem falar com elle , e tomaí-

fem bem o tento do que dizia, e principalmente hum fa»

cerdote , que tinha algum conhecimento de boas letras;

eíle íe vio co medico algumas vezes , e tratando com elle

algumas queílóss , veyo em fim. a entender claramente que
l,inha ecrosma fé , de qwe logo deu conta ao bifpo ,

que o.

ni-an4ou prender , e proceder contra elle, e tirar teílemu-

ijhas , que forão" pouco neceíTarias para a proua ,
porque

na prifao onde eílaua , em praticas, que linha com al-

gumas pelToas , fuílentaua muytas coufas do teítamento ve-

lho, çom que íq veyo beot avejíiicar
,
que era vcrdadey-

ro ju.deu , e o feito íe- lhe fez- .cone rufo, G bifpo então fe

foy has cafas do gouernador,. e com elle hum facerdote

thsologo, chamado meílrc Diogo, e frey António comif-

fayro de fao.Franciíco, e outro frade de íao DomirT^irs ,

ambos pregadores, e o vigayro geral com outros religio-

fos , e_ todos juntos em huma mela , defpois de verem de*

u^gar o feito ,.inandou o biípo' vir aly o medico , a quem
pubricamente parante grandia concurlo de pouo ,.que fe

ajuntara , lhe forao feitas perguntas íobre os erros ,
que

queria fuílentar , e a todas refpondeo o mcímo que íem-

prc
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pre dlíTera, e pergunrandoihe feocfue dizia era por não
entender mais , ou por ter {>ara fy

,
que áquella era a ver-

dade , reípondeo que o dizia porque aliy © entendia , e
que aquella era a pura verdade , com tjue o biTpo cos ma*
ís deputados puíerao a íentença no feito

, que o vigayro
geral logo ieo parante o mefmo medico, e toda a maia
gente , de que a íuftancia era

,
que vifta a kn coníiííao dos

erros, que rinha e fuftenraua contra a noíTa Tanta fé cato-

lica, ( os quais aly apontarão, e declararão muyro diftinta-

mente ) o auiao por judeu erege , e como tal o entrcg.iuão

ha juftiça fecular, para que lhe delTe o cailigo que mcVeccf-
íclTe , e dizendo aos meirinhos

,
que o tornalfem a leuar

,

deu o feito a hum efcriu'io do ouuidor geral
,
que cítaua

prefente , o qual o leuou a outra cafa , onde a huma mefa
eílaua afíentado o gouernador co ouuidor geral , e outros

letrados , e muytos fidalgos
,
que defpois de verem o pro-

celTo , e a íentença do bifpo ,o ouuidor geral pós outra ao

pé delia, dada e aíTmada por todos os que eftduão ha mefa,

que o eícriuão do meímo lugar , donde o vigayro geral

lera a outra , Ieo pubricamente em preíença do meímo me-
dico , em que dizia ,que viíta a íentença dos juizes celeíi-

aílicos , em-que auiao por judeu erege. o medico Jeróni-

mo diaz , e elle fe nao querer defdizerde feus erros, foíTe

com baraço e pregão queimado viuo, e íendo cafo que
fe defdiíTefTe , e fe tornaíTe ha fé o afogafíera antes de fer

queimado , e em quanto o feito fe trataua na meia do go-
uernador , o padre meítre Diogo praticou co medico , e

\indo com èlle a'difputa o conuenceo com rezoes de ma-
neyra, que conhecendo íeus erros íe desdiíTe delles, e quan-

do lhe pubricarão a fentença da juftiça fecular a tomou
com muyta paciência , e moftras de arrependimento , com
que foy tornado ao tronco, onde meílre Diogo a íeu re-

querimento o confeíTou , e acompanhou até fer nelle exe-

cutada a juftiça. Ao domingo logo feguinte o biípo , deí-

pois de pregar na Sé
,
pubricou huma bulia da íanta Inqui-

íiçao , e notificou pena de efcumunhao a todos os que
foubcííem de algumas peíToas Griftans homens ou molhe-

res a
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res
,
que riueíTem algum erro contra a fé , ou guardaffem

alguns cuílumes dos judeus , o dercubriíTem , e que has ou-

tras couías que perccncião há fanta Inquifição os não
obrigauão por então

,
porque delias íe não áuia de tratar

até n^ao ir de c^ para iílb expreíía prouiíão dei Rey noíTo

fenhor. O gouernador como fe prezaua de não ihe enten-

der ninguém os íeus deíenhos , inda que fizeíTe as coufas

ha viila de todos , aos vinte dias de Julho, que he ainda na

força do inuerno, mandou defcubrir toda a armada , que

eftaua no mar cuberta com palha por cauía das chuuas ,

e nas gales mandou meter remos , a artilharia miúda , c

jnuniçóes , e aruorarlhe os maftos
,
que já tinh?o dentro ,

e apercebeltas de todo, fem embargo da grande inuerna-

da que fazia , e aos vinte e íete de Agoílo m indou partir

três caraucílas latinas, e huma galé que tinha feito prelles,

de que er^o capitães, dom João mnzcarenhas , Vafco da

cunha , e Fernão furtado das carauellas , e Bernaídim de

Ibuía da galé, e a cada hum delles deu regimento do que
auia de fazer cerrado , íellado , e aflinado por elie , e que
o não abriílem íenão deípois que eíliucfiem tão afaílados

da terra, que não ouueíTem de tornar a ella. O íegredo

com que eftes nauios forao mandados pôs muyto dcíejo

cm toda a gente de faber para onde o gouernador queria

ir com tamanha armada
,
pois não hia buícar os Rumes

,

de que tinha dito que os não auia , nem fe imaginaua ou-

tra couía para que foíTe neceíTario mandar íair fora nauios

com tanto fegredo em tal tempo, e não faltarão fidalgos,

que fe atreuerão a perguntar ao gouernador para honde
hião aquelles nauios , e para que fazia huma tamanha ar-

mada , a que elle
,
por encubrir fua detriminaçao , reí-

pondeo que hia a Pegú fiizer guerra aos Bramenes que ti-

nhão ufurpado aquelle reyno
,
pollo que o Rey delle lhe

daua hum grande riíburo para cl Rey noíTo íenlior, e para

perfuadir iíto ha gente mandou pregoar que todos íe fizef-

íem preftes para irem com elle até vinte e cinco de Setem-
bro , e que a todos os omiziados daua feguro com tanto

que foílem na armada, c tornaflem nella a Goa , onde ihe

da-
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daua três dias de efpaço para fe porem em íaluo como an-

tes andauão; porém os homens de entendimento , e bem
práticos nas coiiías da índia , não íe íatisfaziao com ifto

que o gouernador dizia, e não deixauão de lançar muy-

t-os juízos íobre efta fua ida, cem fim fe veyo a deícu-

brir, que detriminaua ir íaltear o pagode de IVemellç

no reyno de Bifnagá , onde íabia que no dia da fua feila ,

que lie na lua chea de Agoílo fe ajunta a mayor riqueza

áà India«

CAPITULO LXXXVII.

Da]]e larga conta das grandezas defie pagode de Tremelk ,

e^da maneara com que el Rey de Eijnagã uay a elle.

OS Reys antigos de Bifnagá por honra defte feu pago-

de de Tremelle ordenarão huma feyra diante da íua

caía,
( que eílá num largo e eípaçofo campo ) que foíTe

tão liure e franca a toda a gente
,
que a ella vieíTe de qual-

quer íorte, que foHe, que nem as mercadorias e fazendas

pagaíTem direyto algum , nem as peíToas pudetfem fer pre-

ías nem reteudas por quaisquer culpas ou obrigações
,
que

tiucífem , em quanto vieíTem a eíla h^x.^ , e fe tornaííem a

íuas cafas , e também eíla fua deuação não deixou de fer

miílurada com cubica, ou quiçá que eíla íeria a principal

rezio delia, porque como neita feíla íe ajuntaua muyta
gente, erao tantas as eímolas

,
que oíFerecia ao pagode,

que cada anno deixaua grande cantidade de riqueza. A
gente íe começa aquy a ajuntar quinze dias antes do da
feíla, que vem a fer em tanta cantidade, que muytas ve-

zes chega a coatro milhões , em que auerá trezentos e coa-

trocentos mil de cauallo , onde íe achão quafi todas as na-

ções do mundo , e toda a forte de mercadorias
,
que fe po-

dem imaginar, e de qualquer coufa tanta abundância que
nunca faz falta. Quando eítas gentes vão adorar o pagode
vão todos lauados, enfandoíados , atauiados de vcílidos

ricos , e ornados com peças d'ouro, e os homens tem obri-

Parte III, Eee g^S^ío
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gòeio de raparem as cãbeçís hà naualha , fem deixarem
rtiais que humn guedelha delgada no mais alto da cabeça ,

que por galantaria torcem e atao , c dizem também
,
que

o fazem por fiia honra, porque fe morrem pelejando , e lhe

leuarem as cabeças , como he íeu cuílume , tenhão aquellas

guedelhas por onde lhas leuem pinduradas, e não polias

Grelhai:, ou pollos narizes, ou polias barbas, que o tem por
grande afronta e deshonra fua, e ainda que a gente he tanta,

ajuntaíle aly tanta cantidade de barbeyros, que baftão para

todos, os quais eftao em hum lugar apartado debaixo de hu-

mas aruores j e rapao a cabeça por huma íó moeda de cobre
a que chamáo caixa , e he tanta a cantidade de cabello? que
aly íe cuíluma ajuntar

,
que ha homens que lhos vao com-

prar logo em começando fua obra , e dáo por elles mil par-

daos, e has vezes mais, e delles torcidos mandão fazer cor-

das groíTas c delgadas , e cabeley ras para molheres, e outras

algumas coufas , que aly tornão logo a vender em que ga-

fihão muyto dinheyro. Junto defte pigode ha coatro poços
de agoa muyto grandes

,
porem como a gente fe vay ajun-

tando, cada mercador, ou dous , ou três de praçaria abrem
hum poço para feu feruiço, outros poços abrem homens po-
bres para venderem a agoa , e outros mandão abrir homens
ricos para darem a agoa por amor do pagode ha gente ne-

Ceílitada , e defta maneyra he tanta a agoa
,
que fempre

íobcja , e a meíma abundância ha no comer de qualquer

forte que o bufcarem , e de refes e aues
,
quer viuas ,

quer
mortas, ou os manjares delias ja guiíados em todos os

modos
,
que fe podem deíejar : eíla gente toda fe agafalha

em tendilhões
, que fao em tanta cantidade, que loraao

oito Icgoas de campo , onde cada hum pode fem pena ma-
tar o ladrão que achar co furto nas mãos, e de tanto nu-

mero de gente ninhuma peííoa , de qualquer forte ou ida-

de que feja , fe vay oíFereçer ao pagode
,
que lhe não lan-

te dinheyro d*e ofi^rta , cada hum conforme a fua poílTbi-

lidade , e como aly fe achão muytos ferihores grandes,

t muytos ricos, huns lancão mil pardaos , outros dois

milj e outros cinco mil, com que diante do pagode fe ajun-

ta
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ta hum monte de moedas douro e de prata
,
que fe efni^-

ua ter altura que podem fazer dez jTioyos de trigo , *e

diante da caía do pagode fc degoHo de cabras, cabritos,

carneyros , e cordeyros hum milhão, de que deípois de fe

oííerecer o íangue ao pagode, fe dá á carnp aòs pobres

por amor de Deos
,
que elles venderrj áos carniccyros ,

com que aquclla feyra he muyto abadada de todo o géne-

ro de carnes, e nella correm todas as moedas de to-

dos os reynos eílranhos. O mefmo Rey de Bifnagá cul-

tuma também vir a efta feíla, e co^n vir o mais afòr'

rado que pode , traz ainda até dez mil de cauallo , e du-

zentos mil de pé , e cento até duzentas mòlheres das Tuas ,

todas em palanquins c andores fechados com chaues ,
que

ninguém as pode ver, e ellas podem ver tudo por humas

redes de prata muyto m.iudas , 03 quais fáo por denti-o

guarnecidos douro aiTaz ricos ecufcoíos, e feitos dé ma-

neyra, que vão ellas agafalhadas muyto ha íua vonta-

de para tudo o que lhe he neceíTario. De Bifnagá a eftc

pagode faz el Rey muytas jornadas , fempre por terras íu-

as e de feus vaíTallos , os quais fabendo que el Rey ha de

vir a fuás terras, e dormir ahy alguma noite , ou eílar hum
ló dia , ihe fazem para íe apoíentar caías nouas em que íe

. pofia bem agafalhar , conforme a íeu eílado , e còm todos

os de íua cafa , feitas de paredes de barro cubertas de te-

lhas, forradas por dentro, lauradas , e pintadas em muy-
ta perfeição, em que naofakáo tanques de agoa , e jar-

dins de aruores, e flores cheyrofas
,
que para líTo criâo ,

as quais vao fazendo de íeu vagar , e as ^em 'feytas e aca-

fbadas de todo quando el Rey aly vem ter , e tem preíles

eComer para el Rey e para todos os que o acompanhao
( em que ha muytos fenhores de grandes eílados ) em
tanta abundância, que he coufa de grandiílimo efpanto,
-e há fenhor deíles

, que nefte breue tempo, que tem
,el Rey por hoípede , gafta mais de cincoenta mil parda-
, os douro , e como el Rey daly fe parte , o fenhor

,
que o

• agaíalhou , o vay acompanhando , e as caías íao logo des-

feitas , porque ninguém pode pouíar em cafas em que el

Eee 2 Rey
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Key pouíou, e a outro anno fe el Rcy torna lhe faz cafas

nouas , e cada vez que vdy lhas faz de nouo , e todos os

fenhores, em cujas terras el Rey fe vay agafalhar, andão ha
competência fobre qual o agafilhará milhor , com mayor
perfeição 1 e abundância , e aquelle que chega a cl Rey o
gabar de fer bem agaíalhado dciíe, fica mais honrado e en-

grandecido que todos , por iíTo trabalhão por fe auanta-
jarem cada anno do que fizerão o anno dantes : e fe tam-
bém el Rey não acha gafalhado a leu gofto , e conforme a

íeu eílado j e ha grandeza e poííe do íenhor
,
que o agafa-

Iha , não lhe dá por iíTo mais pena
, que mandarlhe dar

jhuma grande cantidade de açoutes com a barriga no chão
amarrado a coatro eftacas , com que torna a ficar no mef-
mo íeu eílado fem quebra alguma de fua honra como antes

eítaua»

CAPITULO LXXXVIII.

El Rey nojj^ojenhor faz receber a lfa'>ne fua filha com dom
Fíllppe príncipe de Cajfella por meyo de Luis farmento de

mend.oça embíiixador do Emperador , ao outro dia come o

Embaixador com elle , e o modo de que he Jerttrdo ha me-

Ja \ ha ferÕes três dias arrey o ; chega dom António de ro-

jas "cifitar a princefa da parte do princepefeu ejpofo^ ãp7s
elle chega dom João de mendoça vifitar el Rej^ a Rai-
nha , e a princefa dá parte do Emperador,

A Gabado de fe concertar de todo o cafamento da prin-

cefa dona Maria íilha d'el Rey dom João o terceyro

com dom Fiiippe filho primogénito do Emperador Carlos
quinto defte nome , Rey deCaíleila &c o quaí fora tra-

tado neíla corte por Luiz ínrmento de mendoça
,
que nel-

ia reíidin por embaixador do Emperador, a quem elle de-

ra para iílo fua baílante procuração, e fendo já vinda a

dirpenfíção, que para iílo dera o fanto Padre, quis fua

Alteza, que o recebimento fe fizcfle logo por palauras de

prefente na villa de Almeirim , onde então eíiaua , aos do-
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ze dias do mes de Mayo do anno de mil e quinhentos e co-
renta c três, que era dia do Eípiriro Santo, e no mefmo dia

ha tarde das íeis oras para as Tete fe paflou el Rey de fua
caía para cafa da Rainha, acompanhado do núncio do Papa,
e doutras peíFoas que então fe acharão com el!e, que o eí-

taua já eíperando na primeyra camnra do fcu apoíenro
(que todo eftaua tão ornado ,e paramentado como a tal

aíio conuinha ) e com ella a IFanre íua íilha, c a Ifante
dona Maria irmam de fua Alteza , e todas as damas de fua

cafa. Daly íaindoííe todos para a fala onde auia de fer o
recebimento, efperarão nelia pollo embaixador do Em-
perador, que íua Alteza tinha mandado bufcar ao caiai de
Martim Afonío de mello , onde fe agaíalhaua

,
pollos

Ifantes dom Luis e dom Anrique feus irmãos , acompa-
nhados do duque de Bragança , que aquelle mefmo dia

chegara aly com feus irmão3 para fe acharem preícntes

naquelle recebimento , e de todas as mais peíToas de titulo

que eílauão na corte , tiran-Jo o marquez de villa real,

que então eílaua doenre de huma doença tão graoe
,
que

dahy a alguns dias falleceo delia , e doutros muytos fidal-

gos honrados. O embaixador vinha no meyo de ambos
os Infantes , e além delle , da parte donde vinha o Ifante

dom Luiz , vinha o duque , e entrando todos na íalla , deí-

pois que fuás Altezas poftos em pé íizerão fua corteíia aos

Ifantes , o Ifante dom Anrique poílo no lugar onde elle

por (y auia de fazer o recebimento, porque aíTy eílaua or-

denado por fua Alteza , diíTe eílas palauras formais: o fere-

niííimo e muyto alto dom Filippe princepe de Caílella , e a

íereniílima e muito alta dona Maria Ifante de Portugal

tem prometido e jurado folenemente de fe calarem, difpen-

Jando com elies o fanto Padre noílo fenhor , e por quanto
fua íantidade tetn difpenfado com elles para o poderem fa-

zer
, poílo que antre elles ouuefle impedimento de paren-

teíco no íegundo grão duas vezes, e duas no terceyro, e

huma no coatro , e aííy em outro qualquer impedimento
de coníanguinidade ou afinidade , não fendo do mayor ,

que os acima ditos, e por ora quererem, caiar, mando
em
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em virtude de obediência, e fobpena de excomunhão, que
qualquer pcíloa que Couber outro qualquer impedimento
para 'íe n^o poder fazer o dito caíamento

,
que o diga em

quanto eu abrir a mao e a cerrar três vezes. Acabadas eftas

palauras o Cardeal pondo os olhos na Ifante, polia ordem
que (ua Alteza tinha dado , lhe diíTe , voíTa Alteza he con-

tente de-íua liure vonrade.de receber e caiar com dom Fi-

lippe princepe de Caílella , c víar da difpenfação do fanto

Padre ? e a Luis íarmento perguntou, íe o fenhor dom Fi-

Jippe princepe de Caílella era contente de fua liure vonta-

de de Te receber e caiar com dona Maria Ifante de Por-

tugal , e de vfar da difpenfação do fanto Padre, e con-

fintindo ambos íe tomarão as mãos, e diíTerão eílas pa-

lauras. Eu dona Maria Ifante de Portugal recebo a dom
P^ilippe principe de Caílella por meu marido bom e legiti-

mo como manda a íanta madre Igreja de Roma por vós

Luis íarmento feu efpecial e baílante procurador: e Eu Luis

farmento,eem nome e como procurador do fereniííimo

e muyto alto dom Filippe princepe de Caílella, recebo por
mim a vós dona Maria Ifante de Portugal por íua mo-
Iher boa e ligitima como manda a fanta Madre Igreja de
Roma , e o Cardeal lhe lançou logo a benção. Logo co-

mo íe acabou o recebimento, beijou a princcfa a mãoa
el Rey e ha Rainha , e após ella o embaixador , a quem
a lua Alteza pareceo bem fazer então aquella honra ,

por
quanto repreíentara naquella ora a peíloa do princepe feu

genro, e após elle iízerão o mefmo o Ifante dom Luis

primeyro , e logo o Ifante dom Anrique , e após elles a

Ifiinte dona Maria , e logo o núncio do fanto padre Papa:

os Ifantes cometerão beijar a mão ha princeía
,
porem" eJ-

]a lho não confintio , e o meímo fez também a Ifante do-
na Maria, e lha beijarão ©embaixador, eo núncio, e

após elles o íizerão a fuás Altezas , o duque de Bragança
diante de lodos , e trás elle todas as pelíoas de titu-

lo , e as damas que eílauão na fala. O que acabado
,
que

duraria huma ora ou mais, quis íua Alteza, que ouueíle fc-

rão ,pa<ra o que fe aíl^marao elle e a Rainha , cada hum em
íua
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fua almofcida, e cm outra
,
que eftáua junto da Rainha de-

baixo do mcímo dorfel de íuas Altezas , fe aíTentou a prin-

ceia, e abaixo delia a Ifante dona Maria, a par delia da-

quella mefina parte le aíTentou o Ifante dom Luis em ou-

tra almofada, e da outra parte, onde eílau.i el Rey , íe af-

íentou o Ifante dom Anrique em outra almofada , e quaíi

no andar do eílrado hum pouco mais abaixo da banda don-
de el Rey eílaua fe fez hum paind , em que íe puferão du-

as cadeyras rafas com alcatifas, encoíladas lia parede,

que vay para a varanda onde os fidalgos poufauao , cm
que fe aíTentarao o núncio , e o embaixador por íua prece-

dência , o núncio a cima, e o embaixador abaixo delle ,

começoufe logo o ferao, em que dcfpois de dançarem al-

gumas pelfoas , dançou el Rey com a princefa , e a Rainha
com a Ifante dona Maria, e o Ifante dom Lu/s com dona
Coílanca de guzmao dama da Ifante dona Maria filha de
Francifco de guzmao , e após elle outras muytns' pcíToa?,

com que o íerão durou coat ro ou cinco oras , o qual aca-

bado fe recolherão fuás Altezas com a princefa para a an<»

te camará da Rainha , e quando el Rey fe deípedio da prin-

cefa lhe tirou o barrete todo, e lhe fez huma mefura
,^ e

aíTy lhe ficou falando fempre daly por diante até que íe

foy para Caftella. Ao outro dia quis fua Alteza, que o
embaixador comeíTe com elle , e porque o núncio por ven-
tura fe níío tomaíTe

,
por não íer também conuidado , man-

dou fua Alteza aoBifpo do Algarue que como de fy lhe

diíIeíTc, que aquelle dia fe não achaííe prefente ha miíla,

porque aquillo não íe fazia por outro refpcito íenão por ci-

tar aíTy em cuílume, e íer huma regra geral fazcrfe a to-

dos os embaixadores em fcmelhantes ados. A mefa íe pós
«a íala em cima do eílrado, em que fora o recebimento ,

que para eíle dia mandou íua Alteza que chegníTe até a

parede
,
que vay para a varanda dos fidalgos: eílaua íua

Alteza aííentado comas coftas na parede, que vay para

a guarda roupa debaixo do dorfel , e abaixo delle da mef-
ma banda os Ifanres dom Luis e dom Anrique , c no topo
da mefa eílaua o embaixador com as çoílas na parede,, que

vay
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vãy para a varanda dos fidalgos , e ferviao de lhe por e

tirar os pratos dom Nuno moço fidalgo, filho de dom An-
tónio da cunha, e daualhe de beber dom Pedro dabran-

ches rambem moço fidalgo , filho de dom Aluaro dabran-

ciies , o comer para eile vinha trinchado da copa, e quan-

do lhe trazião de beber vinhão os porteyros diante fazen-

do caminho , e as íuas mifuras e as de dom Pedro íe faziâo

todas a el Rey. Acabando íua Alteza de comer íe recolheo

logo para cala da Rainha acompanhado de alguma geníç ;

porem não tardou muyro, que a não mandalTe deípejar,

e aquella tarde ouue também ícrao na fala, que vay fobre

a orta , em que dançou a princcfa com a Il"ante dona Ma-
ria , e o líante dom Luis com dona Anna da guerra dama
da Rainha noíla íenhora, filha de dom Francifco pereyra ,

e ao outro dia ouue também ferão na melma íalla , em que

dançou el Rey com a Rainha , e o Ifante dom Luis com a

Ifante dona Maria, a afora outros muytos fidalgos nobres

que em ambos os íeróes dançarão com algumas damas : c

logo aos vinte e oito dias do meímo mes de mayo veyo
ter a Almeirim dom António de rojas camareyro do prin-

cepe a vifitar a princefa de íua parte
,
que íe agafalhou em

caía do embaixador Luis farmento, onde fua Alteza aquel-

lo mefmo dia lia tarde o mandou bufcar por dom Nuno
aluarez irmão do marques de villa real

,
que o trouxe ao

paço acompanhado do meímo embaixador. Sua Alteza o
efperou em caía da Rainha com ella juntamente, e defpo-

is de elle beijar a mão a ambos , e lhe dar as cartas que tra-

zia do princepe , mandou fua Alteza deípejar a cafa , e fi-

cou com elle fó efpaço de huma grande ora, após iílo íe

foy elle ha princeía
,
que o elperou na falia

,
que vay ío-

bre a orta , acompanhado do Ifante dom Luis feu tio, que

eílaua a par delia aíTenrado em huma almofada, elle lhe

beijou a mão, e lhe deu a carta, que lhe trazia do prin-

cepe , ella lhe perguntou como elle eílaua , e com poucas

mais palauras o deípcdio , elle íe foy beijar a mão ao Ifan-

te ,
que antes que chegaífe a elle fe leuantou da almofada

em que eftaua , e cm pé o ouuio até que acabou de lhe fa-

iar ,
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lar, e lhe deu a carta, que lhe trazia, e com iílo fe recolhco

outra vez a cafa do embaixador. Daiy a fete ou oiro dias

fe partio el Rey com roda a corte para a villa de Sintra

,

e antes de chegar a ella teue auiío , que era chegado dom
João de mendoça a viíirar da" parte do Emperador a fuás

Alcezas , e darlhe os parabéns dos cafamentos j e porque
íua Alteza hia inda então pollo caminho, lhe pareceo bem
que o embaixador cíliueíle em Lisboa , e com algum acha-

que entretiueíTe o dom João de mendoça até lhe elle man-
dar recado de íer chegado a Sintra , e do dia que chegou
a dez ou doze dias lho mandou , com que o embaixador e

o dom João íe forao logo para lá , e ao outro dia man-
dou íua Alteza buícar o dom João pollo barão d'Aluito ,

que o leuou ao paço bem acompanhado de parentes íeus

:

íua Alteza^ o efperou na camará
,
que chamão das pegas , e

com elle o Ifante dom Luis e muytos fidalgos. O dom
Joáo detpois de bf^ijar a mão a fua Alteza, e lhe dar a carra

que lhe trazia do Einperador , e íe deter falando com elle

hum brcue efpaço, e fazer também ao Ifante a deuida re-

uerencia , fe foy a cafa da Rainha
, que o eílaua efperando

na camará , que chamão do ouro , com a princefa fua filha ,

onde a cada huma delias deu as cartas que trazia do Em-
perador , e ha princefi deu mais outra do princepe , e def-

pois de o deterem hum pequeno efpaço o defpidirão, e

fe recolheo. Sua Alteza defpachou primeyro que a elle

o dom António, que auia mais tempo, que andaua na
corte

,
que fe partio logo , a quem a princefa por ordem

de íua Alteza deu para fua molher huma cruz de diaman-
tes

,
que valia mais de mil e duzentos cruzados ; e ao dom

João defpachou também dentro de quinze ou vinte dias
,

a que fez mercê de hum colar de pedraria, que foy aua-
liado em mais de lete centos cruzados, com que ambos
forão bem contentes e íatisfeitos , leuando cada huma
repoíla de todas as cartas que trouxera.

Part. Ill Fff C A-
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CAPITULO LXXXIX.

Majjãa elRey nojjo fenhor ordenar a partida da princefa

(ua filha para Cajlella ; ella fe parte entregue ao duque

de Bragança , e ao Arcebijpo de Lifboa ; elles a entregao

na raya de Cajlella ao duque de Medina Sidónia^ e ao Bífpo

de Cartagena , e o rdodo que fe tem nefta entrega ; ella fa-
lece do primeyro parto.

DEípois que fua Alteza fez na vi!la de Almeirim o re*

cebimento da Ifante dona Maria fua filha co prince-

pe de Cartella dom Filippe por palauras de preíente, e fe

paíTou daly para a villa de Sintra , lhe ,pareceo que era

rezão ordenarlhe a íua partida para Caílella logo como
o tempo das calmas foíTe paílado , e detriminando que

nefte caminho a acompanhallem o duque de Bragança dom
Theodofio,eo Arcebiípo de Lisboa dom Fernando de

Vâíconcellos , feu capelão roór, mandou notificar a ambo?,
que íe fizeíl^jm preftes para iílo até a entrada do mes de Oi-

tubro feguinte , em que a princela auia de partir ; os quais

o fizerão com tâo cuítofo aparato , aíTy de muyta e muyto
luftroía gente e bem atauiada , como nos adereços de íu-

as caías, e nas largas defpefas
,
que fizerao por todo o ca-

ir.inho , que bem moílrarao o goílo
,
que tínhaô de fer-

uir a fua Alteza naqueile negocio de íua honra, e quan-

to eílimauao a mercê ,
que lhes fizera de os querer ocu-

par nelle : ao duque mandou fua Alteza
,
que quando vief-

íe a Lisboa para íe partir não trouxeííe mais gente, que

a quecuftumaua de o acompanhar ordinariamente, e que

a mais, que ouueíTede leuar comfigo, o tomaria lá no cami-

nho , e tanta foj a preíTa
,
que fua Alteza deu ao auiamea-

to deita partida da princefa lua fiiha
,
que na entrada do

mes de Oitubro feguinte, que era ao tempo em que tinha

detriminsdo que ella partiíTe , eítaua tudo preparado e

poílo em ordem^, e áHTy ordenou
,
que foííe a paríida aos

dez dias do mefmo mes
,
que era huma coarta feyra , e do-

ws dias antes deíle prazo chegou o duque de Bragança ha

corte

,
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corte ; porem ao domingo antes defta coarta feyra quis fuâ

Alteza
,
que ouueíle íerao na fa!a da Rainha

,
para o qual

todas as peíToas
, que auiao de afHílir a elle , fe viftiráo de

feíla : dançou nel!e cl Rey corna prince(a fua filha, ea
Rainha com a Ifanie dona Alaria , e o líante dom Luis com
dona Coílança de guzmiio , filha de Franciíco de guz-
nião, e outros alguns fidalgos com algumas damas; e no
cabo do feraó ouue huma farça, que durou até as onze
oras da noite : naquelle dia , e nos outros até a partida da
princeía , ouue na cidade muytas follias, pellas, e danças,

e não confentio fua Alteza que ouueíTe outras feílas de
mais cufto por eícufar os gaílos. Chegrida a coarta feyra

fe parrio a princeía dos paços dos eílaos, onde então lu-

as Altezas eftauno agaíalhados ; a Rainha nolfa íenhora

fua mãy lahio com ella até a varanda de fora, onde a prin-

ceía lhe beijou a mao , e fe dcfpidio delta com muytas la-

grimas j e a Rainha , inda que pôde reter as luas , não pode
tanto encuhrir a grande dor e faudade, que lhe cauíaua

aquelle apartamento, que íe lhe não enxergaííe de fora

claramente; após iíto fe defpidio da Ifante dona Maria
com aflaz de claras moftras em ambas do que cada hum.a
íentia: aquy íe foy também defpidir delia o Ifante dom
Duarte íeu tio

,
que a não acompanhou até fe embarcar,

por lhe mandar fua Alteza que fícaííe acompanhando a

Bainha , e querendolhe beijar a mão o não coníenlio ella,

antes o abraçou: elRey em fim, a quem eílas deípididas da-

uão bem que fintir , tomou polia mão a princefa fua fi-

lha , e a foy pôr a cauallo , acompanhado dos Ifantes dom
Luis , e dom Anrique , do núncio do Papa, de Luis far-

mento embaixador do Emperador , do meilre de Santia-

go, dos duques de Br.igança , e de Aueyro , e de todas as

outras peííoas de iitulí> , e honradas que aula na corte :

quando a princeía íe pôs a câuallo lhe tiuerão mao nas ta-

boas o duque de Bragança , e dom Jaimes íeu irmão , e o
mefmo fizerao quando íe deceo para íe embarcar. Todas
as ruas

,
por onde a princefa paíícu defd'o paço até o caiz

,

eítauão paramentadas com muytss alcatifas ricas , e muy-
Fff 2 tos
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tos panos de feda , e canta era a gente, que por todas aub
^

que íua Alteza nao podia romper por ella , e aíTy pôs hum
grande eípaço em chegarão caiz , onde eíl:aua feita liuma

ponte de madeira ricamente paramentada, e encoílada a

ella hiima grande albetoça com hum toldo de brocado , e

muyto cm^indeyrada , em que a princeía fe auia de embar-

car, e em torno delia huma grande frota de barcos e carauel-

las com muytos toldos e bandeyras de feda, que a auiaõ de

acompanhar até Alcouchete , onde fua Alteza quis que el-

la folie defembarcar
,
porque daly lhe ficaua mais peque-

na a jornada do dia íeguinte.Apeados todos no caiz, elRey
tomou a princefa polia mão, e aíTy a leuou até a meter

na albetoça , e dentro nella lhe beijou ella a mão , e após

ella lha beijarão aly todas as damas , e as mais peíloas

,

que a auião de acompanhar ate a raya , o que acabado não
fera grandes moílras de fora do que fua Alteza íentia cora

efta defpidida , fe tornou elle a terra , e poílo a cauallo fe

tornou a dccer ern parte , donde podia ver a albetoça , e

aly fe deteue até que ella foy de todo defamarrada , e ao

tempo do deíamarrar todas as nãos e nauios
,
que eílauao

no mar concertados com muytas bandeyras, lhe fizerão

huma boa falua de artilharia , que durou hum bom eípa-

qo , e o meímo fez também outra artilharia , que para ef-

te eíFeito eítaua poíla em terra : daquy fe tornou lua Al-

teza a recolher para o paço , onde por íer já tarde comeo
deípejado. Daly de Alcouchete foy a princeía fazendo

fuás jornadas até o lugar da raya , onde auia de fer entre-

gue aos que o Emperador mandaíTe em bufca delia , acom-
panhada fcmpre de muyta e muyto luílroía gente, de

nriuyta canridade de hdalgos muyto honrados , em que hia

por fua camareyra mor dona Margarida de mendoça
,
que

fora molher de Jorfe de melio monteyro mor dei Rey noí-

ío íenhor, e por feu mordomo mor dom Aleyxo de me-
nefes ,

que auiao de ficar com ella em Cauella em íeu fcr-

uiço , e por feu corregedor o licenceado Fraacifco dias do
amarai do defembargo dei Rey noíTo fenhor, e por feu mey-

riaho Affonlo botelho, porém eíles não auiao de ir com
ella
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ella mais que até a raya. Leuaua o duque ordem de íua Al-

teza para que no eílremo dantre Portugal a Caílella , on-

de era cuílume fazeremfe íemellianíes entregras , o mordo-f

mo mor da princefa co feu veador , e co corregedor Fran-

cifco dias do amarai , c co meyrinho Affonfo botcIho,e
cos corregedores das comarcas , e juizes de fora das ci-

dades e villas
,
que ahy acertaliem de fe achar preíentes ,

mandaUem fazer hum bom largo e efpaçoío terreyro , em
que íem pejo nem impedimento algum pudeílem ir bei-

jar a mão ha princeía todas as peíloas de Caílella
,
que lha

ouueíTem de beijar, e os Portuguefes tnmbem pudeíTem fa-

zer o mefmo, e eftas meímas juíliças teriao cuidado de faze-

rem eítar fempre defpejado eíle terreyro , íem no meyo del-

Jeauer peííoa alguma de pé, nem de cauallo, eentrandonel-

]e a princeía eílariao as damas de trás delia, fem antre ella e

ellas auer peíToa alguma íenão a fua camareyra mor
,
que

eftaria diante delias. Chegado o dia e a ora em que fe

auia de fazer aquelle aélo , a princeía entrou no terreyro,

onde também já eílauao o duque de Medina fidonia , eo
Biípo de Cartagena

,
que por mandado do Emperador

eráo aly vindos com baítantes poderes para íe entrega-

rem, da princefa , acompanhados de muytos fenhores e fi-

dalgos nobres de Caftella.O duque de Bragança então, por

ordem que leuaua de S, A. para tudo o que auia de fa-

zer naquellc ado , íe pôs junto da princefa ha íua mão ef-

querda, como quem auia de fazer aquella entrega, da outra

parte fe pôs Luis íarmento embaixador do Emperador

,

tão afaíhdo delia quanto foy neceííario para dar lugar has

peíFoas que lhe auiao de ir beijar a mão , e abaixo do Ar-

cebifpo de Lisboa , e o doutor Gafpar de carualho do con-

íelho dei Rey noHo íenhor , e feu defembargador do pa-

cote que dcípois foy chançarel mor, que hiao por íeus

embaixadores, e porque parecia neceííario auer aly alguc^ni

que deíle a conhecer ha princefa as pefíoas que lhe hiao

beijar a mão , fe pôs para iíto por ordem de fua Alteza

junro delia Francifco peííoa a pé daquella parte onde o •

erabaixador eílaua. O duque de Bragança então pondo os

olhoi
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olhos em todos aquelles fenhores de eftados que aly eíla-

uao lhes diíle, que el Rey íeu fenhor o mandaua aly para

entregar a princefa íua filha a quem trouxeííe poder para

a receber ,
que quem o trazia compria que o moílraíTe , o

qual fendo logo moftrado polío duque de Medina, eBií-

po de Cartagena , o duque de Bragança o entregou a Pêro

Fernandes elcriuão da camará de íua Alteza
,
que e!le lá

mandara para fazer o auto daqueila entrega , o qual o leo

em voz alta que de toclos foy bem ouuida, e fendo acabado

de ler , o duque de Bragança
,
que até então riuera a Prin-

cefa polia rédea, a entregou ao duque de Medina
,
que

era a principal peííoa naquella entrega
,

pollo poder que

trazia para ella , e le afaítou do lugar em que eílaua , e o

deixou has peífoas
,
que pollo princepe era ordenado aue-

rem de ficar nelle. E poílo então no lugar que lhe pareceo

mais conuenienteá íua peííoa, íe chegarão ha princefa to-

das as peiToas
,
que aiy eítauâo

,
para lhe beijarem a mão ,

aíTy Caílelhanos como Portuguefes, o que acabado, que

fe fez com muyta ordem e concerto, e durou hum gran-

de efpaço ,0 duque de Bragança, como não tinha aly mais

que fazer, lhe pareceo rezao não íe deter mais , e che-

gandoíTe ha princefa fe deípidio delia com muytas pala-

uras , a que ella também reípondendo com outras de agar-

decimento do íeruiço que lhe fizera naquella entrega, fe

recolheo elle com toda a fua com.panhia.Neíla jornada mo-
ftrou o duque tanto íua grandeza , como em todas as de

mais coufas cm que era neceíTario moftralla. O Arcebifpo

de Lisboa, por mandado dei Rey noíTo íenhor
,
púHou

adiante com a princcía , até chegar onde eíliueíTe o prin-

cepe , com hum regimento muyto largo do que nuia de

fazer , aíTy em vifitar da fua parte o duque de Medina e o

Bilpo de Cartagena, no tempo e lugar em que milhor

ocafiâo tiueíTe para iílo, e lhe dizer as palauras, que lhe

pareceíTe que mais curnprião a fua Alteza, como em íer pre-

íente ao recebimento da princefa co princepe, como tam-

bém em aíTiílir juntamente com dom Aleixo de menefes,

que para eíte eíFeyto íua Alteza fizera leu embaixador, e

CO
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CO doutor Gaípar de carualho ha entrega que fe fizef-

fe do dote da princcía , e has aualiações das coufas
,
que

a clle pertencião, e ha íegurança do que em Caílelía era

prometido darfe ha prlnceía
;

para o que íua Alteza man-
dou com elles dous homens bem práticos neftas matérias

,

por quem aquillo correíTe, que fizerao tudo como cumpria
a íeu íeruiço. E defpois de tudo fer feito polia ordem , que
el Rey noiTo fenhor mandara, fe recolherão para eíle rev-

no os que nao auiaõ de ficar em Caílelia em íeruiço da

princefa. O goíto deíle cafamento da princeía n?-o durou
mais a fuás Altezas que até cila vir a parirj porque
preparandoíTe na corte tantas feílas, quantas merecia a no-

ua que chegara de ella ler parida , chegou logo outra a

fuás Altezas de ella fer falecida do parto, que todas as fei-

tas e goílos conuerteo em triíles lagrimas, cuja morte cau-

íou em ambos os rejnos de Caíleila e Portugal tão cntra-

nhauel dor e íentimenfo
,
quanta era a rezao que cada

hum delles tinha para fcntir ; falleceo no anno de mil c

quinhentos e corenta e ímco , em idade de dezaíTete an-

nos c noue mezes.

CAPITULO LXXXX.

DãJJe conta de huma pratica que el Rey Francifco ãe Fram-
ça tem com dom Francifco de noronha , embaixador dei

Rey mffo fe/ibor na fua corte ^jobrc o cafamento da priJi-

ccfa CO princepe de Cajiella , e do quefobre ijioje faz 'nef-

te reyno,

NEíle meímo tempo em que fe fez eíle cafamento

_ da ífante dona Maria co princepe domFilippe,
andaua el Rej de França Franciíco valois em cruel guer-

ra co Emperador Carlos quinto, e com elRey noíío fenhor

corria com grande paz c amizade , do qual caíamento não
deu fua Alteza por então conta a el Rey de França ,

nem
ao íeu embaixador

,
que então refidia na íua corte

,
que era

dom Franciico de noronha, que deípois foy conde de li.

nha-
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nhares, como também o fora feu pay dom António de
noronha filho do marques de ViUa real , e primo fegun-

do dei Rey dom Manoel, c que feruio grandes cargos
nefte reyno. Deite cafamento não teue o embaixador dom
-Francilco ninhuma noticia , nem por via de S. A. nem de
quantas peíToas lhe eícrcuiao deíle reyno, porem as nouas
delle não deixarão de chegar por outra via ha corte de
França ^ hsv^^relhas dei Rey Franciíco , de que fe deu
-portão queixofoe afrontado, que quafi teue peníamento
de quebrar de todo com ei Rey noflo fenhor, o que eíle-

ue em condição de auer eíFeito, fe Deos o não atalhara por

meyo do melmo embaixador dom Franciíco , o qual len-

do íemprc recebido dei Rey com muyta feita , e bom ga-

lalhado todas as vezes que fe encontraua com elie, ou
em íua cafa particularmente, ou em todas as partes pu-

bricas ( porque alem do muyto, que valia por íua pcílea ,

•o trataua el Rey Franciíco tão familiarmente , por ler o
embaixador fobrinho dei Rey dom Manoel primeiro -ma-

rido da Rainha dona Lianor com quem elle era cafado ,

e o mefmo lhe fazião por eíta rezão todos os da corte

)

entrando hum dia no paço com a facilidade que cuíluma-

ua neíta conjunção que el Rey liuera as nouas deite cafa-

mento, de que o embaixador até então não tinha noticia

alguma , nem fábia a que el Rey delle tinha, achou em to-

dos os que vio no paço tão notauel dlíferenqa, que até

nos lacayos íè enxergaua tnuyto claramente, porque a

gente Francefa he a que mais fe transforma no goíto ou
deígoílo dei Rey, que todas as outras nações do mundo.
Entrando elle com tudo onde el Rey eítaua , foy recebi-

do delle não íom.ente fem o gaíalhado e feita, que elle e os

fenhores daquella corte lhe cuítumauão fazer, mas ainda

com hum icmbrante em eítremo triife e carregado , dando
moitras de ter delle alguma grande quei^^a , com que te-

ue não pequeno iobrelTalto
,
por nao íaber a caufa daquel-

la nouidade , nem ícntir em íy rezão por onde o pudeíTe

inerecer. El Rey não podendo diílimular a paixão, íe che-

gou CG embaixador para huma janella , e com muyta có-

lera
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lera , 'c moílras de eftar grandemente queixofo lhe diíTe,

que não era para íe poder fofrcr, tendo cllc com cl Rey
noílo íenhor tão firme paz e amizade , caiar íua filha co

filho de hum íeu inimigo, com quem andaua em lao tra-

uadas guerras , fem lhe dar conta do caíamenro , nem das

rezôes porque o fizera , e que também a mefmo embai-

xador o agrauara muyto em lho não fazer a íaber , inda

que ei Rey feu Icnhor lhe mandara o contrario, pois ef-

taua na íua corte , onde elle e todos íeus vaíTallos lhe fa-

2Íaõ tantos fauores e amizades , c eom eílas queixas con-

tinuou por hum grande efpaço com tais palauras
,
que

bem moltrauâo de fora o que dentro fentia. O embaixador
efpcrou que elle acabade de falar de todo , íem lhe tor-

nar repoda alguma , dentro no qual tempo fe focorreo ao

fauor diuino pollo mejo, que para iíTo lhe pareceo mais

efficaz c fuficiente, pidindo a Deos
,
que o encaminliaííe

no que auia de reíponder, poÍ3 via bem o pefo e impor-

tância daquella matéria, c quanta neceílidade tinha deíle

íeu fauor para poder dar rezôes a el Rey, que o contcntaf-

íem , aíTy pollo agrauo que moílraua ter dei Rey noflTo fe-

nhor, ao parecer não fem algum fundamento, como por ci-

tar tão apaixonado, que nem boas rezocs parecia que acei-

taria ,
principalmente por fer de tão fútil entendimento,

que auia miííer muyto para elle ficar fatisfeyro , aindi

que eíliueíTe fora de paixão , de que era leuado dcmafiada-

mente. CeíTando el Rey hum pouco no que dizia, lhe

pidio o embaixador licença para lhe refponder
,
que lhe

elle deu com difficuldade
, porque ainda queria continuar

com fuás queixas. Então lhe diííe o embaixador
,
que elle

não íabia de tal cafamento , c aíTy lho afirmou com muy-
tos juramentos , e após ilTo lhe começou a dar rezôes

,
por

onde lhe conuinha a elle me(mo não lhe comunicar el Rey
noíTo fenhor o cafamento da princefa íua filha , nem que
em França por então íe foubeífe , e que niílo mais que em
tudo moílrara

, que queria íuílentar a paz e amizade que
com elle tinha , e que fe e! Rey noíTo fenhor lhe dera
conta diíío naquelle tempo , lhe fizera hum muyto gran-

Farte 111, Cgg de
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de agraiio ,
por onde nno fe lhe dar conta daquelle cafa-

mento , era para elle mareria mais de agardccimento
, que

de queixa : quais forao cftas rezões me nao conílou polia

informação que tiuc , porque foy neccOario trataremfe

com muyto fegredo ; mas foy noflo Senhor feruido enca-

minhar a lingoá' do em.baixador , e o entendimento dei

Rey de maneyra
, que replicandolhe elle que el Rey no(-

fo Icnhor o não fizera polias rezões que lhe daua , íenao

que elle as fingia pollo defculpar , o acabou elle de pcrfua-

dir
,
que náo era poííiuí'1 fazello por outras , e ficou nillo

tão fatisfeito, que com muyto rifo e feda leuantou o embai-

xador nos braços ( porque era homem muyto grande de

corpo , e de muytas forças ) dizendo, Ah raonficur dom
Francifco , dera Paris por hum homem como vós ; e a

verdade he, que os homens daquella calidade, e que nos

negócios de importância fabem tratar de maneira da hon*

ra de feu Rey, que fique ella inteira e lem quebra alguma ,

lao muyto para eílimar , e de ineíliraauel preço. O embai-

xador naquelle meímo dia deípachou hum correo íecreta-

mente com huma carta para el Rey noíTo íenhor , em que

lhe rclataua tudo o que lhe acontecera com elReyFran-
cifco, e as rczoes que dera em defculpa de S. A., a qual car-

ta foy leuada ao conceliio , e delpois de^-largos deícurlos

fobre aquelle caio , fe veyo a concluir que S. A. cfcreuciTe

huma carta a el Rey de França , cm que lhe fizeíle a ía-

ber docaíamento da princefa fua filha , e nella Ic defcul-

pafic de fer co príncipe de Caílclla , com as mefmas
rezões que vinhaona cartado embaixador , as quais fe

treladárâo delia ao pé da letra , e fe m.andarao a França

na carta de S. A. Eíla informação veyo ter a meu poder

por huma via tão cerca e infaliucl , que não pode auer nel-

la duuida. Pareceom.e rezao não paílar por ella com íilcn-

cio, para que íe veja quanto pode hum bom entendimento

bem intencionado , ajudado do fauor diuino, e para que

daquy fique entendido quanto importa tomaríc claro e

verdadeyro conhecimento das peíloas , a que fe encomen-

darem íemelhantes cargos , e fazeríe íobre iíTo hum eftrey-

10 exame. CA-
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:, C A P I T U L O LXXXXI.

Chega a Goa buma nao do reyno da armada do anno de aft"

tes^ que intiernara em Moçambique-, o gouernador parte de

Goa com huma grojjíi armada \ fartem ejle aimo do reyno

cinco nãos , d.e que chegao três ha Índia. O gouernador che^

ga a Cochim comjús oito vauios , donde dejpois de fe ver

cos Reis de Coehm e da Pimenta ^je parte com pouca ar-

mada»

O Gouernador vendo que íe acabnua o Inuerno , efe

cliegaua o tempo de elie ir fazer a fua jornada ,
deu

logo ordem a algumas couías
,
que íe auiíio de f-azer na

entrada do verão fegulnte, em que mandou Belchior de

louía , irraao de Aleixo de íouía, veador da fazend.), andar

com três fuftas na cofta do Malauar cm guarda das nãos

de Meca , e Jerónimo de figueiredo em hum galeão e du-

as fuílas a delcubrir a ilha de ouro
,
que dizião eílar a tra-

ués da de Çamatra , e para Ceilão mandou Francifco day-

ora cm hum galeão e huma nao a bufcar a canella , -que le-

uou com.figo o embaixador de cl Rey de Ceilão, que nas

nãos deíle anno fora deíle reyno com bom deípacho de

íilgumas coufas, que o feu Rey mandara pidir a el Rey noí-

lo íenhor ; c defpachou Manoel da cunha em huma não

para ir fazer viagem a Banda, e a Jerónimo gomcz far-

mento
,
que lhe era muito aceyto, em outra boa nao para

ir haCliina carregada de pimenta , com poderes de capi-

tão mor, para que não foíle lá fenao quem elle quiíelTe; e

tendo o gouernador deípachadas eílas e outras algumas

coufas aos trinta dias de Agoílo chegou ha barra de Goa
a nao do reyno chamada Vrquinha, de que era capitão

Anrique de macedo íaluago, que da armada do anno de

antes ficara inuernando em Moçambique, a qual deu por

nouas
,
que logo em faindo de Moçambique vira huma

nao ao mar , de que aucndo fala íoubera que então chcga-

ua do reyno , donde partirão aquellc anno cinco para

carga , de que fe apartara em Guiné , e das outras não ía-

G'^^ 2 bia
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hia pnrtc. Já nefte tempo tinha o goaernador a armada toda
junta na barra

,
que era de corenta e cinco vellas , em que

aula doze galés , noue galeotas , duas albetoças , trcs ca-
rauellas latinas , deus nauios pequenos, dezaíTeis tuftas , c
caturcs , e hum bargantim, contando neílas as três cara-

uellas e gale que partirão diante. Das galés erao capitães,

o gouernador, Bernaldim de fouía, Martim correa da
íilua , Pêro lopez de foufa, Fernão de foufa de tauora,
Francifco lopez de íouía , Alonfo anFiques , Luis falcão

,

dom Joãopereyra, dom João dalmeida , e Franciíco de
íá. Nas galeotas hião por capitães Diogo de mendoça

,

dom Martinho deloula, Fernão gomez de íoufa , dom
João anriquez, Luiscayado, Diogo de reinofo

, João de
mendoça, dom Fernando de noronha , e Aiuaro de men-
doça : capitcáes das albetoças erão Miguel dayalla, e An-
tónio de íli d'alcunha o Rume; das carauellas dom João
mazcarcnhas , Fernão furtado, e Vafco da cunha, como
atrás fica dito: capitães das fuílas e catures Manoel de
vafconcellos

, Joríc de lima, Francifco de bairros de pay-

ua , Alonfo pirez, Diogo gentil, Gaípar preto , Simão
galego , Pêro de faria , António dazeuedo , Francifco men-
dez de vafconcellos , Balteíar da corta, Belchior gonçal-

ucz, Diogo fernandez, Fernão gonfaluez , Mateus pi-

nheyro, e Franciíco pereyra : do capitão do bargantim
não achey o nome ; hião nefta armada paíTante de três mil

Portugueíes foldados e homens do mar , em que auia muy-
tos efpingardeyros , e paíTante de trezentos cauallos muyto
bem concertados , e embarcados os mais delles nas fuílas :

com toda eíla armada pariio o gouernador hum domingo
dous dias de Setembro , e começando a nauegar íe arrom-
bou huma fuíla em que hião cauallos de Alonfo anriquez,

que fe tornou a Goa , onde fe paííarão logo os cauallos a

outra , e partio a mefma noite , e todo eílc tempo andou
o gouernador pairando com toda a armada , efperando

polia fuíla , e ha fegunda feira polia menham começando
a continuar feu caminho , e eílando ainda ha viíla da bar-

ra j aparecerão longe ao mar veilas grandes , com que pon-
doíle
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doíTe ao p.iyro , mandou o bargantim a faber que vellas

erão, que tornando ao meyo dia dilTe que erao as nãos

d© rcyno
,
pollo que o gouernador íurgio com toda a ar-

mada longe ao mar, porque a gente fe nâo dcfcmbarcaíTe:

e antes que paOTe daquy me parcceo rezao dar conta da
armada que cíle anno partio deíle reyno para a índia , que
foy de fós cinco nãos , de que foy por capitão mor Diogo
da filueyra, c das outras forão os capitães Simão íodré ,

Fernão daluarez da cunha , dom Roque tello, e Jacom-c tri-

ílão armador: eftas cinco nãos forao todas juntas até os bai-

xos dos abrolhos
,
que íao na paragem do Bralií , onde

fe apartarão , e a nao de Jacome triílaõ , por íe lhe abrir

Jiuma agoa numa grande tormenta que paflou , foy força-

da arribar a Lisboa y c das outras chegarão três a Mo^
çambique

,
que forão a capitaina, e a de Simão íodrc , c a

de Fernão daluarez da cunha, cada huma por fy, e jun-

tas forão ter ha barra de Goa. O gouernador, que eílaua

lurto com toda a armada , mandou catures has nãos , em
que o capitad mór e os outros capitães fe forão a e]le

, que
cm huma fuíta os foy demandar, e os leuou comfigo a

noíTa fenhora do cabo, onde Ihederãoas cartas dei Rey,
e nouas das outras duas nãos que delirarão atrás, e de-

tendoíTe aly dous dias em prover no que vinha nas cartas ,

c dar ordem has nãos para irem tomar fua carga, e aos

capitães do que auião de fazer , íe tornou a embarcar y e

aos cinco do mes fe foy na volta de Cochim , e.ao outro

dia chegou a Goa a nao do reyno , em que hia por capitão

dom Roque tello cos maílros quebrados. O gouernador
continuando feu caminho , fendo tanto auante como o ca-

bo da rama , lhe deu hum contraíte de Sul tão impetuofo
que lhe efpalhou toda a armada, de que a galé de Luis

falcão tornou para Goa co maílro quebrado, e a do go-

uernador também fem maílro fe recolheo a Angediua, don-
de defpois de ter a galé concertada fe foy outra vez na

volta de Cochim fem efperar por nimguem ,
porque a ar-

mada hia toda em desbarato y onde chegou com íós outo

vellas, e ahy efperou até que chegou a armada j e neíle

íueyo
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meyo tempo fe vlo cos Reys deCochim c da Pimenta, e

fez com elJes que aleuanraílem a guerra que traziaõ an-

tro fy , prometendolhc queda volta que aly tornaííe os

concertaria de raaneyra , que ficaíTem ambos contentes^

e com luas honras emfaluo, efe tornou logo a partir

com fós treze vellas
,
porque as outras chegarão tão deí-

troçadas, que tinhão neceffidade de muyto concerto , e por
fe darem prefia em fe concertarem íe partio íem efperar

por ellas , de que cada hum tanro que era prcílcs fc partio

logo trás cUe, até que íic partirão todas.

CAPITULO LXXXXII.

O gõuemador chega ha ilha das vacas com vinte vellas ,

oftde tendo recado que não pôde ir ao pagode de Tremelie
, fe

detém em quanto entende co Rey de lanajatao. Daquy Je
fajja a Coulão , entra em dous pagodes que ejião polia

terra dentro , e o que nelles pajfa, Vayfe a Cochim , onde

de Goa o chamão com muyta prejfa,

PArtindo o gouernador deCochim caminhou ao lon-

go da coíla, até que dobrando o cabo de Comorim ,

chegou a Beadala , que he hum lugar junto dos baixos de
Chilão, donde pafiando os baixos com pilotos da terra,

que tomou no meímo lugar , foy ter ha ilha das vacas

,

leuando já comfigo mais de vinte vellas , onde íc deteue

alguns dias efperando hum catur
,
que tinha mandado a

Paleacate, no qual lhe veyo recado, que no rio daquelle lu-

gar não podia entrar catur fenão com agoas viuas, e lhe vie-

rão também cartas do capitão e de outros homens, que

lhe não vicííe ao penfamento i~r por terra ao pagode de

Tremelle , como le dizia que leuaua detriminado ,
porque

já na terra le íoaua que hia clle a faqueallo
,
por onde

cílaua toda amotinada, e tanta gente junta no pagode
para o defender, que ainda que IcuaíTe comfigo quanta

auia na índia era impoífiuel deixar de íe perder, pollo

qual eícufaffe aquelia idii , de que não podia tirar outro

frui-
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fruito, íenão perderem todos as vidas c as honras
-,
com

que o gouernador mudando o conlelho fe deixou eftar na

ilha das vacas em quanto por António mendez de vafcon-

cellos mandou dizer ao Rey de lafanapatão , f que he na

ilha de Ceilão para a banda do fui) que , íe queria ter paz

com elle , deíTe obediência a el Rey de Portugal, e lhe

pagafTe cada anno tributo , e fe não que elle em peflba

lhe iria fazer guerra; a que o Rey , como era fraco de

poder e de animo , tomou tamanho medo ,
que obedecco

logo , e deu carta de vaílalagem com cinco mil pardaos c

dous alifantes de tributo cada anno , e do dinheyro man-
dou logo dous annos dante mão, com que lhe aíTentarão

a paz , e entregou muyta artilharia que tinha de nauios

nonbs
, que fe perdiao por aquella cofta na fua terra. O

que acabado tornou o gouernador a paíTar os baixos, e che-

gando ao cabo de Comorim , o Rey grande, que he fe-

nhor de toda aquelia terra , temendo que não paíTaíTe fem

fazer algum dano em algumas das íuas terras, lhe man-
dou ha borda d'agoa hum tamanho prefente de gado , e

muytas coufas de refreíco
,
que bem baílaua para toda a

armada ; porem o gouernador como hia com bom vento

não íe quis deter em recolher do preíente coufa alguma ,

mandandolhe com tudo por elle as deuidas graças , e com
toda a armada foy furgir em Coulao , onde por homens da

terra era informado, que daly perto polia terra dentro eíla-

iia hum pagode em que auia grande tifouro. Aquy tez dcf-

embarcar toda a gente, e ao outro dia polia mcnham ,

com ella poda em ordem ,
partio para o pagode

,
que era

daly huma legoa , cujo tifouro íe afirmaua que era todo

de pedraria , e fe difíe que já de cá do reyno Icuara com-
midaõ dcl Rey para o ir tomar, por fer aluitre que lhe

derão os capitães de Coulao, pollo qual defta emprefa

nem dera conta, nem tomara confelho com nimguem.
Paliando o gouernador hum rio que auia no caminho, co-

meçou a gente a caminhar a fio por antre huns matos ,

c palm.ares com muyto vagar
,
por íer o caminho muyto

cílreyto. Os da tcora entendendo que o goaernador cami-

nha-
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nhauão para o pagode, o mandarão cometer com cinco-

enta mil pardaos de partido porque lá nao foííe , o que

elle não quis aceitar , nem fazer com clles algum con-

certo de muyros com que o cometerão, receando fer aquil-

lo inuenção de o antreterem até íe prouerem de gente com
que fe defendeíTem , e fez marchar os íeus adiante, não con-

fentindo fazerfc algum dano pollo caminho; poremos
guias que leuaiia , ou por errarem o caminho direyto , ou

por quererem deter o gouernador, o leuarão por outro

tão dcfuiado, que andou mais de três legoas , com que era

ja tarde quando ciiegarão ao pagode, junto do qual eíla-

ua huma pouoação grande de calas de palha , em que auia

muytas fazendas de todas as fortes
,
principalmente rou-

pa branca ,
que fe faz no cabo de Comorim , onde o go-

uernador mandou lançar bandos com grandes penas
,
que

nimguem tocaíTc em couía alguma por pequena que foí-

fe, c fe recolheo com todos os léus dentro de huma alta

cerca de pedra
,
que a cafa do pagode tinha, onde logo

começou de acudir gente dã terra com arcos , c frechas , e

algumas efpingardas, acompanhadas de grandes gritas,

e cuquiadas, com que chamão huns pollos outros. Aquy
pafíou o gouernador a noite com boa vigia, que ninguém

íaiíTe fora, e grande trabalho e receyo dos feus ,
pollos

contínuos fobrelTaltos que tinhao
,
que 03 não deixa-

uão quietar ,
porém o gouernador fe raeteo dentro na ca-

ía do pagode com alguns homens do feu leyo , e fe-

chada a porta por dentro, dizem que fe derão tratos a

alguns negros, que eílauão na cafa , c do que padarão

com ellcs íe não foube nada, mas meterão dentro alguns
' cafres do meirinho ,

que eílaua cm guarda da porta , a que

mandando fazer huma coua na terra , c leuantar humas

lageas grandes , os tornarão a lançar fora , e do que acha-

rão na coua nimguem foube parte, huns dizião que pou-

co , e outros afirmauão que muyto ,
porque íe defpejarão

dous barris, que hião cheyos de poluora de eípingarda ,

que fe repartio pollos efpingardcyros, c recolhidos den-

tro na cafa íc meteo nelles o que ninhum vio dos que ef-

tauão
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tauao fora, e os embrulharão em muvtos panos de que

hia pingando agoa, dizendo que hiao cheyos de agoa por

dcnrro, mas agente não deixou de ter diílo muyio difíe-

renre foípeita. Sendo menham clara auia já muyta gente

da terra em torno do pagode , e o gouernador mandou
pôr fogo ao lugar, que ardeo com quanto auia nelle, e

nao coníentio que os foldados o faqueaílem por fe não em-
pacharem com a preía , e terem pejo no caminhar, que

nem algumas telhas de cobre, de que a cafa do pagode era

cuberta ,- quis que os homens leuafTem, e os fatisfazia com
lhes dizer que no caminho tinhao bem em que fe empre-

gar , e com a gente pofta em ordem começou a marchar
poilo meímo caminho por onde viera , cm que os efpin-

gardeyros
,
que erao muytos, hiáo afaílando os inimigos

que todavia nao deixauao de os cometer, e no meyo
defta gente hião os dous barris pindurados em paos

,
que

negros leuauão aos ombros , oito para cada hum ,
que íe

hião rcuezando , vigiados de Garcia de fá, e do fecreta-

rio. Começando eíla gente a marchar lhe faliio ao encon-

tro hum naire com manilhas e arrecâdeas douro, e cooi

íua eípada e adarga , acompanhado de outros doze ou
quinze bem veftidos, também com cípadas e adargas,

o dianteyro veyo cometer os noITos com tanto animo e

ouíadia como quem vinha a buícar a morte , e o mefmo fi-

zeráo os outros todos
,
porem em breue efpaço forão to-

dos mortos, pelejando íempre muyto esforçadamente,
fem nunca fazerem pé atrás. Eíle naire , que por íua von-

tade íe veyo entregar ha morte , era hum dos jangadas

daquelle pagode, porque os Reis e grandes fenhores
,
que

tem pagodes nas fuás terras, tem por cuíiume mandalios
guardar por dous capitães , homens honrados e animofos ,

com gente que lhe dão para iílo , a que chamao jangadas ,

os quais fao como confelheyros , e miniilros das couías

dos pagodes, e das rendas delles íe lhe pagão feus man-
timentos , e o Rey ou íenhor da terra os tira , e puem
outros quando lhe vem ha vontade , e fucedeo então o
jangada companheyro deíle morto ícr ido com dez mil

Farte III. Hhh lio-
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homens da terra em Fatior de Comorim
, que fendo aul fa-

do da ida do gouern.ídor , temendo que hia contra elle ,

mandara pidir focorro a cíle pagode, que lhe mandou o
feu jangada com todo íeu poder, e por ilTo o outro

,
que

cílaua íem gente, quis dar a fua vida e a daquelles pou-

cos companhcyros por tomar algumi pequena vingança

da afronta que fora feita ao íeu pagode , de que elle eíla-

ua em guarda. Continuando o gouernador íeu caminho
os da terra o forao fcguindo , e metidos por antre os ma-
tos defparauáo nelle m.uytas frechas e efpingardas

, po-

rem de longe com medo das noíTas , mas onde o caminho
vinha a fer eftreyto

,
que os noílos fe ajuntauao , (c ache-

gauao os inimií^os mais perto , e cos íeus tiros lhe fazião

muyío nojo , e tantos dellcs acudirão íôbre a retaguarda ,

em que o gouernador hia, e com tanto Ímpeto cometiâo

os noílos
,
que algumas vezes íe achaua o gouernador fó

íem poder ter agente, por mais palauras que lhe dizia

brandas nem afperas , chamando a cada hum por feu no-

me , a que fc náo dauao orelhas , andando quanto mais

podião , com que o gouernador algumas vezes fe vio bem
apertado , mas fempre muyto feguro íem mudança no

roíto , nem moílra alguma de tomor , nem apreíTar o paí-

ío mais cm hum lugar que em outro , e deíla maneyra ca-

minhou até oras de meyo dia
,
que fahio dantrc os matos

e palmares a hum campo raio, defcuberto por todas as

partes, onde os inimigos níío oufarao a lair cos noíTos :

aquy mandou o gouernador fazer alto para agente deí-

canfar e comer junto de liuma fonte de boa agoa,eíen-

do oras de vefpera fez marchar a gente por outro cami-

nho, por onde foy ter' a outro pagode grande , que tam-

bém eftaua telhado com paílas de cobre , no qual íe

achou hum cepo em que fe dlíle que auia muyto dinhey-

ro , que foy arrancado aíTy como eílaua , e leuado has co-

fias de muyíos negros no meyo de toda a gente , íem o

abrirem , nem procurarem por íaber o que tinha dentro ,

«chegando ha praya, mandou o gouernador abrir o ce-

pq perante toda a gente , em que fe achou huma canti-

dudc
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dade de moedas de prata de pouca vn]ia

,
que o gouer-

nador deitou a arrebatinas em cima da gente , com que
defpois de le ter hum pouco de paíTatempo, diíTe o go-
uernador pubricamente que cl Rey noíTo íenlior fora enga-

nado por homens da índia, que neíle reyno lhe deríío a en-

tender
, que naquelle pagode auia hum grande tifouro , e

lhe mandara em feu regimento que o foíTc tomar
,
para o

que fizera tanto gafto , e dera tanto trabalho ha gente , de
que nao tirara mais proueyto que huma panella de folha de
ouro

,
que podia peíar até dous mil pardaos, que aly man-

dou moílrar logo: porem a gente
,
que hia com outras cí-

perançcis, não^lhe deu credito, antes íe começou a murmu-
rar que naquella panella eílaua a pedraria , a qual com muy-
to dinheyro, que também fe achara , hia elcondida nos bar-

ris, o que íe negaua ha gente por lhe nao darem fuás partes,

mas o teftimunho da cubica em couía de ftu intereííe de-

ue íer muyto foípcito. Aquy teue o gouernador humas fe-

bres, de que eíleuc dous dias na cama, e foy langrado

algumas vezes, e achandoíie bem íe foy a CoulaÓ, c da-

hy com toda a armada a Cochim, onde eílando pro"

uendo algum.as coulas neceíTarias lhe chegou hum ca-

tur de Goa com recado
,
que importaaa paílarfc p;jra lá

com rauyta brcuidade.

CAPITULO LXXXXIIL

O capitão de Goa dom Garcia de caftro faz- vir de Cam-
baya a Goa o Mcale irmão ynais velho do Idalcao , de que

o làalcão fe manda queixar com elle e com a cidade. Daf'
Je conta do que o Idalcao pajja co Acedecao jobre ejie ne-

gocio. O Acedecao paffa o feu tifonro jecretamente a Ca-

nanor»

rOm efte recado que o gouernador teue de Goa . dei-

xando cm Cochim o veador da fazenda Aleixo de
fouía para acabar de dar auiamento ao que cumpria, em-
barcado nua fufta bem eíquipada, íe partio para Goaj

Hhh z . dando
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dando ordem a toda a 3rm;vja que íc foíTe trás elle de
íeu vagar, onde chegando em poucos dUs achou que o
xlcedecao noílo vizinho e amigo , vaífallo do Idalcão,
mandara dizer a dom Garcia de caílro capitão de Goa
por hum Kuy gonçaluez de caminha

, que corria cos ícus

negócios
,
que elle, pois era como vaííallo dei Pvey de Por-

tugal, e por obras tinha bem moílrado quão verdadeyro
amigo era e fora ícmpre dos Portugucfes , e do? goucrna-
dores daqueíle eílado , lhe pidia muyto e requeria da parte

delRey de Portugal
,
que pollo que cumpria a feu feruiço,

e o bem de toda a índia , mandaílc a C;ímbaya huma boa
embarcação , em que vieire o Meale irmão mais velho do
Idalcao , a quem de direyto pertencia o reyno

,
que elle ri-

ranicamente lhe tinha vfurpado , e o fníTe meter de poíle

do reyno do Balagate
,
pois lhe pertencia , o que enráo po-

dia fazer facilmente, por quanto o Idalcao eílaua fem for-

ças de gente , nem de dinheyro
,
por eítarem todos os íe-

aihores leuantados contra elle por fuás tiranias , e o que
tinha em guarda o íeu tifouro lhe não queria obedecer,
por onde todos em o vendo fe iriío para elle a lhe dar

obediência , como a feu verdadeyro Rey e fenhor pidido

ç defejado de todos, pollo qual o próprio Rey daria pa-

ra fempre a el Rey de Portugal as terras vizinhas a Goa,
e elfe de fua cafa Ih^ daria huma grande fomma de parda-

os douro para trazerem a eíle reyno , e muyto dinheyro
para pagamento da gente que fofle co Meale, e tantos forao

os recados que o Acedecão mandou , e requerimentos
que fez íobre iílo ao capitão dom Garcia, acompanhados
(Ic fe ha de crer a praguentos) de íecretas obrigações, que
o forqarão a mandar fazer preíles huma fufta, contra pa-
recer do biípo , e dalguns fidalgos , e doutras peíloas gra-
nes com quem communicou o negocio , e mandar nella a

Cambaya hum caiado de Goa chimado Baft:ão lopes lo-

bato , em bufca do Meale, que fendo crazi lo aGo), o
foy receber ao caez o capitão com rodos os fida'go« , co'n

rnuytas honras
, porem fem feílas por n^o anojarein o ídal-

caÕ , e foy apofentado na fortaleza em cafas íobre íy , oa-

de
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de lhe foi feiro o gaílo hirg^mente pnra elle , e para os de
feu íeraiço, que erao poucos. Em quanto iíio íe irataua cm
Goa, o IJalcáo com fauor do ínizemaluco enírando po-
derofo pollo feu reyno, apagou todas as rebellióes que
auia nelle , e com perdão gerai , e mimos e fauores que fez

aos rebeldes , os reduzio todos ha íua obediência, e ficou,

lenhor como dantes: e lendo auifado do que paííaua em
Goa acerca do Mea!e , fe mandou queixar co capitão

dom Garcia de íer rao efquecido da amizade que elle tinha

com noíco , e das boas obras que os nolTos tinhao. rece-

bido dellc, que queria engeiíar a fua amizade polia ter co
íeu cícrauo Acedecao

,
que lhe prometia o que nao rinha,

c lhe daua o que não era feu , o qual com feus enganos
e mintiras pudera ranto com eíle que o fizera mandar a

Cambaya buícar o Mealefeu inimigo, e agaíalhallo cori-

ílgo na fortaleza; ao que o capitão lhe mandou tao boas
deículpas

,
que o Idalcaõ ficou íatisfeyto. E como o feu

principal intento era auer has mãos o Acedecao pollo cf-

candalo que tinha delle
,
por faber que fora o autor de vir

o Meale a Goa , abalou logo contra elle com hum pc?de-

roío exercito , com que o apertou tanto
,
que o veyo a en-

cerrar na fua cid de de Bilgão , onde lhe pôs cer^io,

porem deixou de lhe dar aílaltos por cartas que lhe forâo.

do capitão dom Garcia, e da cidade, em que lhe pidlao que
íe ouuede brandi.mcnte co Acedecao , c nao quileíle chegar,

com elle ao cabo , eotiueifeafly cercado até a vinda do
goucrucidor

,
que era muyfo feu amigo, e faria antre elles

concercos, de que elle folie lâo contente, que fem fangue

nem combates le acabaíTe aquella contenda ; e que quando
o gouernador ally o nao fizcíTe , ahy tinha em feu poder o
íeu vaífillo para fazer delle o que quiíeííe, a que o Idalcao

refpondeo, que por fer muyto nollo amigo fazia o que ihe

pidião de boa vontade, e efperarja polia vindp. do go*
uernidor: então pôs fobre o Acedecao tao eílreyta guar-

da , que nem carta nem recado podia entrar, nem íair da
cidade. O Acedecao quando começou a fe ver apertado

do Idalcaõ ihs; mandou pidir licenja para íe ir a Meca^
onde,.
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onde por fer ji mu/ro velho queria ir acabar a vida
,
po-

rem o Idalcao cubicando o feu riíoufo, que morrendo eilc

em (ua terra lhe ficaua todo por naô ter erdejro , e fe íe fof-

le a Meca, e o leuafíe comfigo , o naô poderia auer ha mao

,

diílimuirindo com elle lhe refpondeo
,
que por clle fer ho-

mem taó principal no Teu reyno , e de tanto confelho , o
naó podia eícuíar então nelle

, que lhe era forçado ir a Bif-

naga
,
que em tornando lhe daria a licença , e que entre

tanto mandafle fazer prefl-es fua embarcação onde quifef-

fe , de que lhe deu hum cartaz, com que o Acedecao
mandou hum feu criado , de que muyto fe fiaua, que era

feu tiíoureyro , chamado Cogexemecady, com dinheyro

a Cananor para lhe fazer huma grande nao cm que fe em-
barcaiTe, e leuou também carta do Idalcaõ para o Rey de

Cananor o fauorecer e ajudar nillo em tudo o que pudef-

íe , a qual o idalcao concedeo ao Acedecao que lha pidio ,

auendo que o tinha aíly mais íeguro
,
porque ditriminaua

nao o deixar partir fe lhe naô deixaíTe todo o feu tifouro ;

porem o Acedecao entendendo bem a tenção do Idalcao

por meyo do feu criado Cogexemecady, que cora acha-

Que de fazer a nao hía e vinha rauytas vezes a Cananor,

iez lá paíTar hum copiofiífimo tifouro de dinheyro amoe-
dado . e de pedraria , o que o mouro íoube fazer com tan-

to fegredo e diíTimulaçaô , c o efcondeo em lugares taô íe-

cretos 5
que ninguém) íabia delle fenaô elle fomente, e

podeo bem paílar com elle fegredo de huma terra para a

Outra
j
porque como era conhecido por criado do Acede-

cao , ninguém atentaua nelle , nem era bufcado em. algu-

mas terras do Idalcao por onde pafíaua. Chegando o go-

uernador a Goa , e fibendo que eílaua ahy o Meale ,
que

viera de Cambaya , o mandou logo villtar pollo capitão ,

e dizerlhe que o naô hia logo ver por vir mal deípoífo do

mar, que o firia tanto que lhe deíTe lugar a deípofiçaô,

o que elle affy fez por cumprir com a cortefia que fe dcuia

ao Meale , e para tomar informação do que era paliado, q^ie

foy o que atrás fica dito com outias muytas particulari-

dades pouco importantes para a hiiloria.

C A-
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CAPITULO LXXXXIIÍT.

O Idalcao e o Acedecao mandão feus embaixadores a Goa
com procurações baílantes para alegar cada hum de feti

dlreyto perante o gouernador ; dajje a fentença pollo Idal-

cao , e o que elle por ijjofaz. O Acedecao morre em poucos

dias , o idalcao dd todo feu tijouro para el Rey m/Jofe-
nhor , e o que o gouernadorJaz jobre ijjo , e o dinheiro que

então arrecada.

SAbendoíTe polias terras vizinhas que o gouernador era

chegado a Goa, o Idalcao e o Acedecao, que náo ef-

perauaõ outra couía, lhe mandarão logo feus embaixado-
res fobre eíle negocio de que íe trataua , alegando cada

hum de íeu direyro como procuradores das partes. O em-
baixador do Idalcao requeria que lhe guardaíTem a pas e

amizade que tinha com nolco de que eílaua em poíle, mere-
cida por muytas boas obras , de que moltraua apontamen-
tos , e confirmada e retificada por todos os goucrnadores
paflados

,
por virtude das prouifões dei Rey noíTo fenhpr

que aprefentaua, as quais Te lhe nao podia quebrar fem
muyta quebra da verdade dos Portugueíes , que erão obri-

gados ao ajudarem contra o feu tredro vaflallo Acedecao,
que com mão armada fe leuantara contra ellc para lhe tcmar
o feu reyno , e dallo ao íeu inimigo chamado Meale , que
eílaua dentro em Goa , a que elle punha nome de Idalcao.

O embaixador do Acedecao , que era o feu tifoureiro Co-
gexemecady, veyo acompanhado de corenta mil pardaos

douro, que de fua parte deu em pubrico ao gouernador,

e outra grande íoma íe diíTe que lhe mandara em fegre-

do , eíle alegou por parte de feu íenhor, que o Meale, que

eílaua em Goa , era o verdadeyro Idalcao, pois era direy-

to erdeyro do reyno do Balagate
,
pollo qual naô fomen-

te não era falta nem erro, mas era rezao e juíliça , e obriga-

ção da verdade dos Portugueíes darlhe fauor e ajuda con-

tra quem tiranicamente lhe tinha vfurpado o íeu reyno , o
que íe o gouernador fizeíle lhe dana hum conto douro

para
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para mandar ao reyno, e outro para as deípcfas que fe nlfTo

lizeííem , e afora as terras de Goa , llie daria mais outras

com que fizeíTe cem mil pardaos de renda para íempre :

a que o embaixador do Idalcao replicou , que das promeí-
fas do Acedecaõ fe naó deuia fazer conta, pois prometia

o que nao tinha , e daua o que eftaua em poder doutrem ,

que o Idalcao para as deípeías daua a el Rey de Portu-

gal para fempre as terras de Bardens e de Salfete
,
que

rendiáo feíTenta mil pardaos cada anno , fobre o que de

huma parte e de outra ouue muvtos debates e contendas

,

que durarão alguns dias, e de tudo o que pafl.ma hiao con-

tinues auifos a cada huma das partes. E o Acedecaó como
era manhofo , fabendo que o Idalcao prometia as terras

de Salfete e Bardens, teue maneyra com que fez alcuantar

os tanadares , e toda a gente daquellas terras
, que não obe-

deciáo aos mandados do Idalcao , nem de outrem alguém ,

e cada hum tomaua para íy o que as terras rendiao , a que
o Idalcao não podia então acudir pollo cerco que tinha

poílo íobre o Acedecão , o qual mandou dizer ao gouer-

iiador , que íe nao íiaíTe nas terras de Bardens e Salíete

que lhe daua ,
porque fecretamente mandara aos mora-

dores delias que não obedeceíTem aos íeus mandados ,

e que tudo o que trataua erão enganos e falfidades , e tan-

tas eraó as coufas que íe alegauão e requerião por ca-

da huma das partes
,
que o gouernador íe naõ fabia dar a

coníelho ,
porque em cada huma delias achaua rezoes vr-

genres , a que íe inclinaílc , de que as do intereííe, que fe

alegauaò por parte do Acedecão , eítiuerão muyto perto

íle ler as de mais força , fe naõ acudira a iíTo o Idalcao com
nouos proteílos e requerimentos ao gouernador e ha cama-
rá da cidade, pidindo que fe pufeílc o negocio no pare-

cer dos fidalgos , e dos que niíTo pudefíem ter voto, cm
que fe lhe achou tanta rezão, que vencendo a força do in-

tereííe mandou o gouernador pôr o Mcale a bom reca-

do , e lhe deu por guarda Pêro vaz de fiqueyra com gen-

te que de dia e de noite vigiaíTe as caías em que pcufaua

de maneyra
,
que neni elle nem peíToa de íua caía pudeííe

falar
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falar com outra alguma , e mandou então aos embaixado-
res que para hum dia certo , que lhe finalou , ajuntaflcm

todos feus papeis, para pubricamente alegarem de fcu

direyto , e fe tomar concrufaô naquelie negocio ; e no dia

íinalado aparecerão ambos nas caías do gouernador, on-

de eílauáo juntos todos os fidalgos , e officiais da camará,

da juíliça , e da fazenda
,
parante os quais cada huma àss

partes alegou as rezões que por ly tinha , de que fendo

feitos os autos neceflarios íe lairao para fora, e fendo

as rezôes de cada hum bem vidas, e praticadas de vagar
,

íe detriminou no coníeiho
,
que a paz e amizade do Idal-

cão fe lhe guardaíTe , e coníeruafle para iempre , e que o
Mcale , como princepe que era , íicaíTe em fua liberdade

para fazer de iy o que quifelTe, de que fe fez hum auto

em que aílinou o gouernador e officiais da camará cos prin-

cipaes fidalgos , e fe ordenou que afsy fe pubricaííe pol-

ia cidade. E logo ao outro dia foy lançado hum pregão

com grande folenidade, que dizia, que Abrahem Ale Idal-

cão lenhor do reyno do Balagate , amigo verdadeyro dei

Rey de Portugal, e dos feus gouernadorcs do cftado da ín-

dia, era agora confirmado para iempre neíle feu reyno pollo

fenhor gouernador Martim Afonfo de íouía, e polia cama-

rá da cidade de Goa , e por todos os fidalgos e caualeyros

que então nella fe acharão , do qual pregão fe fez auto

pubrico , e de tudo o mais que paílou íe tirarão eílromcn-

tos que íe leuaraô ao Idaicaõ, a quem alguns Portuguefes

a cauallo, com a mayor preíía que puderão ,
leuarao a no-

ua da fentença que fora dada por elle , e ao primcyro que
lhe pidio as aluifíaras fez mercê de quatrocentos pardaos

douro, e hum fermofo cauallo, e que cm quanto viueíTe

pudefie tratar em todas as íuas terras mil cruzados de mer-
cadorias , e comprar e vender liureniente íem pagar por
ilTo cireyto algum , c o feu embaixador em Goa vfou tam-
bém de grandes liberalidades, e quando ao ídalcao che-
garão as cartas do gouernador e da cidade , cm que noua-
irente lhe confirmaua a amizade

,
que tinha com nofco ,

mandou feíTenta mil pardaos douro para papamicnto dos
Faru lII. . lii folda-
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íoldacios , c dizem que vinte mil ao goucrnador para Iiu-

mas manilhas para íua mollier, e dez mil para dar hum
banquete aos fidalgos e oííiciais dã camará , e outras muy-
tas inercés groíTas que fez particulares , c ricas peças que
mandou aos fidalgos e outras pefToas que foraó em íeu fa-

uor. O Acedecão em lhe chegando a noua do que pallaua

tomou tamanho nojo ,
que em breue tempo acabou a vida

,

que para o Idalcao foy de grandiíTmio gofto , e todo o
dinheyro e f^^zenda

,
que elle tinha em Cananor, deu liure-

meatc para cl Rey de Portugal
,
porque eftaua ja fora do

feu reyno, donde o elle não podia hauer ha mão. O go-

vernador tratou logo deíle liíouro co embaixador do Ace-
decão, que ainda ellaua em Goa, o qual afsy polias mer-
cês

,
que elle lhe prometeo , como pollo receyo que tinha

que tornando ao Balagate o Idalcão o meteíTe a tormento
para auer delle o tifouro do Acedecão, defcubrio ao go-

ucrnador, que em Cananor tinha o tiíouro , e fe meteo nas

íuas mãos
,
pidindolhe

,
que ainda que o Idalcao o pidif-

fe o naô entregaíTe ,
porque nelle tinha a morte rruyto

certa, o que o goucrnador lhe prometeo , e nao de gra-

ça íegundo então íe foou polia terra, o que também abran-

geo a alguns fidalgos, e outras peíToas aceitas ao goucr-

nador, o qual mandando o mouro em companhia do íe-

cretario com cartas e prcíentes para o Rey de Cananor ,

íe deu taÕ boa manha, que pacificamente e íem contradição

alguma tirou do tifouro huma grande íoroa de dinheyro ,

que íecrctamcntc entregou ao íecretario , e elle daly logo

ieuou aCochim trezentos mil pardaos douro, que por man-
dado do gouernador os entregou a três dos capitães das

nãos da carga para os trazerem a eíle reyno , que partirão

cm JÁiizyro do anuo de 1544, e o mouro foy tornado a

•Goa»

CA»
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CAPITULO LXXXXV.

ElRey mjfojenhor manda vir ha corte ofenhor dom T>uar^

tefeu filko natural , o modo de que o recebe , e o modo de

que o recebem a Rainha nojfa Jeuhora , o princcpe , a prin-

cefa^ e a Ijante dofia Maria. Dahy a pouco tevipo faílece ^

o dó que el Key e a Raynha toniaõ por elle,

NO mes de Agofto deftc anno de i^AZ detriminou el-

Rcy iioflo fenJior mandar vir ha corre o íenhor dom
Duarte feu filho natural

, para lhe ordenar cafa e feruiço de

íua peíloa conforme a quem cila era
,
porque a fua idade

já o requeria, e para iflo o mandou buícar com o apara-

to e autoridade
,
que íe lhe deuia , ao moeíleyro da cofta

da ordem de fam Jerónimo , que eftá junto da villa de Gui-

marães, onde até então le criara o mais do tempo da íua

idade , e mandou que vicíTe pollo caminho de Leiria terá

Sintra , onde S. Alteza então eílaua com toda a corte ; e

porque neíla conjunção leue nouas que a armada do tur-

co dccia aquelle anno ha coíla deEípanha, le paííou lo-

•go a Lisboa para íocorrer a cidade de Ccura , íe as nouas

foílem certas , c com tudo deixou ordem que o íenhor

dom Duarte não mudnííe o caminho
,
que trazia para Sin-

tra, e ahy fe detiueíTe deícanlando dous ou três dias; o qual

chegando aly fabbado ha tarde primeyro dia do m.es de
Setembro, fez o que íua Alteza deixara ordenado , e ha
terça feyra íeguinte, em que S. A. quis que elle o folTe

ver, fe foy ouuir miíTa , e jantar ao moeíleyro de bem fi-

ca da Ordem de S. Domingos , acompanhado fomente do
Ifante dom Luis íeu irmaõ , e dalguns fidalgos

, que cuílu-

maua ieuar comílgo quando queria ir aforrado , e ás três

oras deípois de meyo dia foy recado a íua Alteza , que
era chegado o Íenhor dom Duarte , com que o Ifante dom
Luis , cos fidalgos que eíUuão na caía com S. A. , íe clie-

gou ha elcada que decia para o campo , e quando vio que
o íenhor dom Duarte chegaua peito delia a deceo até bai-

xo com muyta preíía a lecebello , de queauendo vifta o
lii 2 íenlior
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Çenhor dom Duarte , fc apeou logo , e fe chegou a elle pnra

]he beijar a rano, porém elíe co barrete na iiião olleuou nos
braços com muyta corteíia de parte a pane, a qual acabada,

deu lugar para lhe falarem os fidalgos e algumas peíloas ,

que vinhão co Ifanie , onde o conde da C^ílanheyra
,
que o

dia dantes o fora ver a Sintra , e entaô viera com elle, lhe

dana a conheceras peíToas que lhe falauao , e querendolhe
todos beijar a mao , elle com a cabeça defcuberta lho não
coníentia : o que acabado íe foy em companhia do IfVinte

demandar Sua Alteza rogandoíle íempre hum ao outro , ao
entrar das portas, ambos cos barretes nas mãos, porém fem-

pre o Ifanre entraua diante , e entrando na caía onde S. A.
os eílaua efperando fez o ífante huma miíura, e S. A. lhe ti-

rou o barrete todo como cuftumaua, e após elle fez o íenhor

dom Duarte outra mifura , e S. A. tirandolhe o barrete qua-
ú todo , deu três ou coatro paílos ate o meyo da caía , e aly

lhe beijou a mao o fenhor dom Duarte , e fe deixou eílar

em joelhos ate que fua Alteza o Icuantou , e com iílo fe re-

colheo o ífante com elle para outra caía , onde eftando am-
bos fós qu.ifi huma ora e meya , fe forao has veíporas, as

quais acabadas fe recolherão rodos para a cidade, onde che-
garão já com tochas , e S. Alteza fcm fe deter em outra ni-

nhuma parte , íe foy a cafa da Rainha
,
que achou na íua

primeyra camará efperando por elle acompanhada do priri-

cepe e da princefa de Caftella íeus filhos , e todas as damas
de íua cafa, on Je o ífante dom Luis fe chegou ha Rainha
co Íenhor dom Duarte como que lho aprefentaua

,
que po-

Ito dejoelhoslhe quis beijar a mao, porem ella lha nao quis

dar com quanto elle perfiou nillo algum eípaço femore de
joelhos, nem íe leuantou até lho nao mandar a Rainha,
e podo e;n pé comerco beijar a mao ao príncepe e ha pria-

ceía polto tambaai em josllios, porem ninhum delles lha

quis dar, e quando fe leuantou de diante da princefa e Ihs

fez fua miíura , ella lhe refpondco com outra , e chegando
daquy ha ífante dona Maria , que também eítaua na mcí-
ma caía, e fazendo moílra de lhe querer beijara mao, fe

afaílou. ella algum pouco delle , e íizeraô cada hum íua mi-
íura.
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fura. Após iílo fubindoíle cl Rej e a Rainha em cima do
eílrado , e ficando a huaia ilharga delle, em baixo o Ifanre

e o fenhor dom Duarte , vierao logo as cair.areyras inórcs

da R.ainha e da princeía , e após ellas as damas rodas ca-

da huma por fy a lhe falarem , e fazendo todas nioílra de
lhe quererem beijar a mao elle a ninhuma a quis dar, an-

tes as recebeo a todas co barrete na m.ao, e ao delpidir fez

a cada huma delias fua mifura , o que acabado , c recoliii-

do cl Rey para íua cala íe defpidinio dclle o Ifante e o íe-

nhor dom Duarte, donde o Ifante o acompanhou até o pôr
em fua caía , e fe recolheo para a fua : logo ?.o outro dia

polia menham foy o íenhor dom Duarte vifitado de to-

dos os íenhores de tituloí, e de todos os fidalgos, que
auia na corte , cos quais aíly no modo de os receber , como
de os mandar aíTentar, guardou a ordem que S. A. lhe ti-

nha dado. Porem eíle fenlior, que com tanto goílo foy re-

cebido de todos na corte , permetio Deos pollo que elle

fó íabe ,
que duraííe pouco tempo viuo em cafa dcl Rey

leu pay, que então eílaua nos paços dos eftaos, porque
antes de íerem paíFados dous mezes inteyros , adoeceo de
humas bexigas de tão má calidade

,
que logo lhe começa;-

rão a por a íaude em rauyta duuida , fobre as quais lhe fo-

breuierão humas camarás
,
que de todo o puferão em def-

confiança da vida , e aíTy dcípois de receber todos os Sa-

cramentos da Igreja (agrada, tendo muyto conhecimento
da íua morte, e conformidade com a vontade diuina veyo
a falecer dentro em dez dias, que foy aos onze do mes
de Nouembro do rnefmo anno de mil e quinhentos e co-

renta e três , em idade de vinte e dous annos , não lem
notauel íentim.ento de toda a corte

,
polias boas partes

que naquelle pouco tempo que durara nella de fy tinha

moílrado. Sua Alteza o mandou enterrar no moeíleyro de
Belcm, abaixo da fepultura do Ifante dom Duarte íeu irmão,
afaftado hum pouco delia. O feu corpo

,
que hia metido

num ataúde, foy leuado por religiofos de fão Dommgos
(que afíy o ordenara fua Alteza ) da cafa donde falleceo

até o porem íobrc huma azcmala, em que a-iiia de íer le-

uado.
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uado a Belém , que eílaua cuberta com hum p^no de ve-

ludo preto , e por cima do ataúde hia outro pano do mef-

mo veludo preto , com huma cruz decitim branco que a

a cubria toda
,
partio da-Jy has Aue Marias com acapella

dei Rey fomente , todos os capeliães a cauallo com tochas

acefas nas mãos : foy acompanhado do meftre de Santia-

go , Tem (er chamado para iflo , e de todos os Bifpos , Con-
des , e os mais fidalgos que então íe aciíarao na cidade

,

aíóra outra muyta gente popular, que era tanta
,
que nao

cabia polias ruas, e em todas as janellas , e portas por on-

de paíTaua , derramauao muytas lagrimas todas as peííoas

que a ellas eílauão, donde íe entendeo bem o geral amor
que todos lhe tinhao. Sua Alteza eíleue retirado cinco dias

íem entrarem com clle mais peííoas
,
que os feus officiais :

tomou por do hum capuz pelote, e carapuça de arbim
cardado; a Rainha noíía íenhora tomou huma vaíquinha do
mcímo arbim cardado, e hum volante comprido tinto em
preto. Trouxe lua Alteza a carapuça quinze ou vinte dias ,

tirou o capuz dia de natal , e pôs capa aberta com barrete

redondo, pantufos de couro , e elpada inuernizada cora

bainha de couro.

CAPITULO LXXXXVI.

O capitão de Arzila íiom Manoel mazcarenhasjã'Z huma
entrada em terra de mouros , e ofucejjo delia. Corremlhe

os mouros duas i^ezes j e o quefucede em ambas,

DOm Manoel mazcarenhas capitão de Arzilla , tendo
nouas por hum mouro íeu conhecido , de cuja ver-

dade em lerneniantes negócios tinha ja experiência ,
que

poderia ir tomar huma aldeã
,
queeílaua fobre o ferrobo ,

partio da villa com toda a gente de cauallo aos onze dias

de Setembro deíle anno de mil e quinhentos e corenta e

quatro, e mandou diante Franciíco collaço a pé com cen-

to e vinte, ou cento e trinta homens de pé beíteyros e ef-

pingardeyros , aencaualgar a íerra por cima para dar-na

aldea
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a-ldea de madrugada, o qual porfer fentido quando chegou

ha aldeã a achou de todo deípcjada, mas nem por iíTo dei-

xou de dar nella com os que o pudcrão ncomp-^nhar, e inda

foy a tempo, que matarão coatro ou cinco mouros, c cati-

uarão hum, e tomarão todo o gado da aldeã , c lhe puferao

fogo has caías, que arderão com tudo o que tinhaõ dentro;

riclle tempo começando já os mouros de acudir a rebate,

mandou o capitão dom Nuno mazcarenhas filho do capitão

dos ginetes
,
que então aly eftaua por fronícyro , com cin-

coenta de cauallo a íocorrer os de pé , e elíe com íeus fi-

Jhos íe abalou logo nas íuas coitas com toda a mais gente ,

c os recolheo todos a fy, e íe tornou liuremente fem receber

dano para a villa em couía alguma. Logo ao outro dia

fendo o capitão fora da villa a ver huma cáfila que vinha

entrando, para fiber delia algumas nouas do que paíTa-

na antre os mouros, lhe correrão almogauares da banda
da ferra, que deixauão em coílas três bandeyras huma le-

goa e mcya da villa , e como o dia d'antes tinha vindo no*

ua que a ferra eílaua fegura , e da outra parte não aula foí-

peita de poder auer gente no campo , o adail Antónia
íVeyre íem ter ordem do capitão , nem lhe mandar pidir

licença , nem menos auer vifta delle eílar fora da villa , al-

gum tanto deíuiado, fe foy trás os almogauares, e emi

lua companhia forao dom Fernando |>€reyra filho de dom
João pereyra , e dom Nuno , e dom Pedro, e Jerónimo
mazcarenhas íobrinhos do capitão, e dom Fernando leu

filho com outros doze ou quinze de cauallo
,
que corre-

rão após os almogauares até irem dar com a gente
,
que

eftaua nas três bandeyras , em que foy morto dom Fernan-
do pereyra que hia mais diante , e dcfapareceo hum cria-

do do capitão
,
que hia com elle fem faber então i"e era

morto, fecatiuo, e forao mortos outros dous homens
da villa, e os outros rodos efcaparão

,
porque o capi-

tão acudio a roda a preíTa a rccolhellos até paílar o por-

to de Álgarife, onde íe pôo fobre hum outeyro com trin-

ta de cauallo até os meter todos comllgo , cos quais vinha

também dom Fernando íeu áJho , que em ou?ro outeyrOi

ha
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ha viíla de feu pay com alguns de cauallo eíleue efpévãn-

do pollos que vinhão mais atrás
,
porque indo após os

mouros lhe canfara aly o cauallo de raaneyra
,
que náo pu-

dera paílar a diante. O capitão vendo recolhidos comfigo
todos os Teus , fe tornou a demandar o porto de Algari-

fe para o paffar , onde todas as três bandeyras dos mou-
ros apertarão com elle de maneyra

,
que lhe fugio toda a

gente , e com lòs doze ou quinze de cauallo , que achou
comfigo j voltou cos mouros no porto , onde os noíTos

matarão cinco ou féis dclles , e ferirão alguns , afora muy-
tos

,
que derrubarão na agoa , e lhe matarão também al-

guns cauallos , € dos noílos morrerão hum criado do ca-

pitão , e hum morador da villa. Neíia briga fe acharão
dom Joríe da filua filho do conde de portaiegre, e dom
Fernando filho do capitão , e fcus fobririhos , dos quais

Jerónimo mazcarenhas ficou mal ferido de huma fetada.

Dos outros
,
que fe aquy acharão co capitão , não digo os

nomes , porque elle os não pôs na carta que eícreuco dif-

to a fua Alteza , em que lhe diz que os nomes deites to-

dos lhe manda por outra via em hum rol aífmâdo por el-

les, que não chegou ha minha noticia. Nefte meímo anno
aos fete dias do mes de Nouembro has dez oras da ma-
jiham correo a eíla villa de Arzilla o alcaide de Alcacere

quibir com a mais gente do algarue , e todos os turcos de cl

Rey de Fez , de que muytos erão frecheyros e arcabuzey-

ros,que poderião fer dous mil de cauallo
, já deípois de

eílar o campo feguro: ao rebate diílo acudio o capitão

dom Manoel maícarenhas a recolher a boyada , e ainda

que trabalhou quanto pôde pollo fazer fem contenda,
lhe não foypoíliael, porque como o campo eíl a ua fe-

guro, andauão os lauradores efpariiados fazendo íuas fa-

zendas, e ainda que llie não ficou nada por recolJier , to-

dauia quando entrou com tudo diante de fi polias tran-

queyras do facho , eftauao já os mouros tão pegados com
elle

,
que por fe lhe não perdera genre que vinha a pá , lhe

foy forçado voltar com elles, e indolhe os noíTos pondo
as landas , e iaiicandoos já por hum portal fora , que cila-.
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ua no vallo da tranqueyra de baixo , vio o capitão o feu

guião quafy derrubado na tranqueyra , e as lanç;as dos

mouros poftas nelle, com que largou logo o portal para

lhe ir acodir , mas como as lanças dos mouros erão muy-
tas o derrubarão do cauallo , e no chão forao tantas as lan-

ças e encontros dos cauallos dos mouros íobre elle ,que o
tratarão muyto mal , e lhe dcrao huina lançada muyto
grande por hum coadril , e outra que lhe paíTou o capa-

cete, e lhe chegou ha cabeça , mas com pouco dano, e

outras muytas liie derão por cima das armas, que ainda

que o não ferirão , não deixarão de o tratar pior do que

já eftaua , e eftando nefte aperro fe lançou fora do caual-

lo hum esforçado caualeyro criado de íua Alteza ciiama-

do Franciíco coliaço, que auia poucos dias que deyxara
de ícruir de adail ,e tomandoo nos braços o íaluou dan-

tre os mouros , e após elle acudio logo também Balteíar

Bianfo criado do câpitão , e logo após elle alguns fidal-

gos e caualeyros, que o defenderão de maneyra que não
correo mais perigo, na qual reuoltâ foy também derru-

bado dom Jorfe da filua
, que com muyto animo e acor-

do , e íem ninhum dano , (e tornou logo a pôr acauallo. O
capitão

,
que eílaua já pofto de todo em íaluo , lhe foy for-

'çado irle curar por íe lhe ir muito langue da ferida,

e porque não andaua ainda bem Ião de huma doença que
tiuera , e íe recolheo para a villa acompanhado do Fran-
ciíco •<;ollaço , e do Baltefar manfo feu criado , porem o
Franciíco collaço fe tornou logo para dom Fernando fi-

lho do capitão , que ainda eílaua pelejando, acompanha-
do dos fidalgos e caualeyros

,
que fe com elle acharão , a

quem foy forçado fazerem duas voltas cos mouros, em
que derrubarão muytos delies , e todos moftrarão bem o
grande valor dos feus ânimos , cujos nomiCs aquy não po-

nho pollo deícuydo ordinário de alguns dos capitães dos
lugares de Africa em os não porem nas informações que
das coufas deíla calidade mandauao a íiia Alteza. Em todo
eíte recontro morrerão dos mouros dezoito, e alguns

dei les cios principais, e forão feridos muytos , de que fe

Part. III. Kklc nao
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náo foubc o numero , e foráo miiytos cauallos mortos , e

íe cariuou hum mouro; dos noííos forão também feridos

muytos
,
que receberão faude , e na briga forão três mor-

tos , Pêro lopes eícriuao do almoxarifado , homem muyto
velho, que íe perdeo por fer curto de vifta, e Brás fer-

nandcs , e hum barbeyrojdos noílos cauallos forao mor-
tos cinco ou íeis , e outros tantos Icuados; e dos inimigos

tomarão os noíTos contro. Deíle mouro catiuo íe loube,
que auia muytos dias que eítauao aquelles mouros apo-
ftados a pelejarem co capitão nas iranqueyras

,
por íabc-

rem que eíkua então aquella villa íem Toldados, que os

fazem meter muyto por dentro , e a eíla conta trouxerão

comíigo os turcos frecheyros e eípingardcyros
,
que eíles

forão então os que fizerão mais dano aos noííos aíTy nos

homens , como nos cauallos, c a falta que aly auia de íol-

dados os fez chegaremíe has tranqueyras com tanta íol-

tura e atreuimento, e recolheremíe com lao pouco dano.

CAPITULO LXXXXVir.

O gouernaãor paga algumas ãiutàas que el Rey ãeue ^ mafi'

da laurar bazarucos de inenos "caíia que os que correm,

Ma7ida Simão botelho a Malaca ; ordena alfandega. Vai-

fe CO mouro Cogexemecady a Cananor , e o que nhyjaz com
elle , tornafjc a Goa , e deixa ahy o mouro , dejpois bufea
maneyras para o tornar auer has ynaos

^
para o qtre elle

empeJjToa torna a Cananor , donde je torna outra vez a
Goa,

VEndoíTe o gouernador tao bem prouido de dinheyro ,

derriminou í^ízer na paz luim íeruiço a el Rey, que em
íeu modo não foi de menos calidade , nem de menos mere-

cimento
,
que quantos lhe íizera na guerra

,
pois acudio has

obrigações de lua honra ,e de íua conciencia
,
para o que

mandou lançír bandos por "Gòa
,
por Cochirn , e por todas

as fortalezas, que toda a peííoa a que elRey deueíle dinhey-

ro , ou foííe de orfaòs , ou de emprertimo , ou de qualquer
ou-
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outra forte de diuida, o vieíTe receber, em que pagou hu-

ma grande cantidade; e querendo também pagar todos os

ioldos atrafados ( que também fora hum grande feruiço

de Deos e dei Rey) achou poUos liuros da matricola vir

ifto a montar tanto, que não fe achando com cabedal para

iuprir a tudo , lhe pareceo milhor coníelho diííimular por

então com hum negocio , em que não podia deixar de auer

muytos queixofos e agrauados , e mandou então que em
Cochim fe tizeílem bazarucos como em Goa, e que cor-

reííem a cincoenta por tanga. Mandou Simão boteílio a

Malaca, com ordem para fazer ahy alfandega , onde to-

dos os mercadores
,
que ahy foíTem , não pagalTem mais de

direyto, que a féis por cento, e não confentiíTe, que
foliem feitas forças nem auexaçocs , com que íe atalha-

rão rauytas extorfôes e fem rezoes que continuamente
fe fazião aos mercadores , antes mandou o gouernador a

Simão boteiho
,
que a todos, depois que pagaíTem feus

direytos na alfandega , fizeíTem muytas larguezas e fauo-

res, e o mefmo mandou em Ormuz , e em Dio , e em to-

das as fortalezas em que auia alfandegas. Porem como
acoufa, que então daua mais cuidado ao gouernador, era

oiiíourodo Acedecão
, por fer negocio de tanta Impor-

tância, e proueyto daquclle eftado e deíle reyno , dizem
que íingio humí carta do Idalcâo para ellc em que lhe di-

zia , que fe eípantaua muyto delle não auer de Cogexeme-
cady o grande tiíouro que tinha em Cananor,que íe lhe

quifeíTe entregar o mouro lhe daria por iíTo dous contos

douro, porque efperaua auer delle mais de dez
,
pollo

qual como amigo lhe aconfelhaua, que o metefíe a tormen-

to , e elle lhe confefíaria a verdade do tifouro, e lho en-

tregaria ; e moílrando eíla carta ao mouro lhe difíe ,
que

ainda que íabia , que o Idalcão lhe f^ilaua verdade ,
por

]ho terem já dito algumas peíToas em fegredo,elIe era

tanto feu amigo, que não queria delle mais que o que lhe

clle quifeíTe dar , nem detriminaua tomar o coníelho do
Idalcão cm o pôr a tormento, antes fazerlhe toda a honra

que pudeíle , e que íe por liTo foíTe caluniado ante d Rey
Kkk 2 nof-
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fo íenhor, antes queria todos os trabalhos que dahy lhe
podião íuceder, que fiiltarlhe da palaura que lhe tinha

dado. O mouro , inda que íoípeitou que podia aquiUo fer

inuençao do gouernador, todauia naô deixando de ter al-

gum receyo , lhe refpondeo
, que do mal que o Idalcao

lhe faria tendoo em íeu poder naô tinha duuida , mas pois

cílaua debaixo da fua proteicaô , íabia que naô tinha que
recear

,
que elle tinha muyto deí^ejo de feruir fua le-

iThoria,eíem falra lhe daria quanto tinha em Cananor

,

mas que o naô podia nem deuia fazer fem coníentimento
do Pvey da terra, pois eílaua nelia

,
que também o po-

deria pôr a tormento , e tomarlhe tudo fe íem íua licença

buIiíTe no que aly tinha , pollo qual deíTe fua fenhoria or-

dem com que elle pudeíFe ir a Cananor íeguro de El Rey
lançar maõ por elle, e logo feria muyto bem íeruido. K
praticando co mefmo mouro no modo com que íe aquil-

ío poderia fazer , alTentou ir elle em pefloa a Cananor,
e grangear el Rey de maneyra

,
que confentiíTe no que el-

Je pretendia
,
para o que mandou fazer preíles íeis galés

e doze fuftas , em que íe partio para Cananor a doze dias

de Março, acompanhado de alguns fidalgos c capitães, e

ào mouro Cogoxemecady , onde chegado mandou logo
vifitar el Rey pollo capitão da fortaleza , e dizerlhe que
folgaria de le verem ambos para praticarem em coufas de

importância , de que íendo el Rey contente , fe ajuntarão

num dia, que para ilTo íinalaraô
, junto da fortaleza, co-

mo he cuflume , onde ficando ambos fós e o mouro Co-
gexomecady com elles

,
parante elle tratou o gouernador

com el Rey íobre a matéria de cobrar efte tiíouro por
taô bons termos , e taô boas rezôes , que el Rey lhe pro-
meteo fazer de íua parte quanto cumpriííe para cl Rey
noílo fenhor auer ha rnao tudo quanto daquclla fazenda eíli-

ueíTe em íuas terras , a que refpondendo o gouernador cos

diuidos agirdecimentos, e cortefias fe deípidiraô, e o mou-
ro defpois de fazer a el Rey hum preícnte de peças ricas ,

mandou em pubrico ao gouernador muyros í:iCos de parda-

os douro , em que íe diíle que auia coatroccntos mil , mas
aíir-
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aftrmoufe , que em fcgredo lhe prefizera huin milhão de

pardaos , e em pedraria lhe dera muyto mais , em que
fora hum diamante de muyto preço, porem a inueja fem-

pre cuílumou a fer muyto hirga eímadora do alheyo , em
que, como cega, as mais das vezes fe engana. O mouro to-

dauia como era muito entendido
,
parecendolhe que íe eíli-

ueíle em poder do gouernador fempre teria nouas opreí-

íóes e importunações pordinheyro, naò fomente deile,

tnas de todos os íeus aceytos , e de muytos fidalgos e gen-

te pobre que continuamente o importunauaò , e receando
também

, que vindo outro gouernador tiuelle com elle

os meímos trabalhos eopreítoes, para remédio difto íe

meteo em praticas íecretas co gouernador , em que lhe

ioube taô bem ganhar a vontade
,
que ouue por bem dei-

xallo aly em Cananor quando íe foííe para dar auiamcnto
a humas nãos

, que auia de mandar a algumas partes carre-

gadas com mercadorias luas
,
para o que lhe deu quantas

Jiberdades e fanquezas lhe pidio , mandando que ninguém
lhe tocaííe em coufa daquellas nãos , e encomendando
muyto a el Rey e ao capitão que lhe fízeíTem muytas hon-
ras e fauores , o que feria de muyto goílo para el Rey
noíTo fenhor. Obrigou também o gouernador a fazer ifto

a elle mouro , darlhe elle a entender que ficando aly hon-
rado e fauorecido, poderia ter maneyra com que no in-

uerno tiraíTe pouco a pouco todo o tiíouro donde o tinha,

e o meteria diílimuladamente na fortaleza, donde deípois

nao ouueíle impedimento para o leuarem cada vez que
quiíeftem, a que dando o gouernador credito , e deixan-

do ao mouro ordenadas fuás couías como lhe cumpria ,

defpois de vifitar o Meale
,
que para aly fora paííado , e

Jhe darás milhores delculpas e fatisfaqões ,
que pôde , do

que paíTara no feu negocio , íe íoy a Goa , onde achandoí-

ie alcançMdo do erro que fizera em largar de fy o mouro
Cogexemecady 5 trabalhou por quantas vias pode pollo

tornar a auer hamao, para o que mandou a Cananor por
algumas vezes peíToas de quem lhe parecco podiao trazer

o mouro a Goa , mas tudo foy íem proueyto, até que por

cl erra-
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derradeyro eícreueo a Belchior de íoufa
,
que andaua com

três fuíías na coita doMalauar, que trabalhaile por to-

dos os modos que pudcHe ou de bem ou de mal, por auer

o mouro has mãos , e leuarlho a Goa ; Belcliior de íoufa

,

que tinha eílreyta amizade co regedor de Cananor, clia-

mado Pocaralle , lhe veyo a dar conta do que o gouerna-
dor lhe mandaua, tomandolhe primeyro grandes juramen-
tos do fegredo com que auia de tratar o negocio , e fazen-

dolhe largas promeílas da parte do gouernador íe vierão

ambos a concertar, que Belchior de fouía entraííe hum dia

com gente na alfandega
, onde o Cogexemecady aíTiília

muytas vezes deípachando íuas mercadorias, e o tomaf-

fe e leuaíTe has fuílas, a que o regedor náo fari.a refiiten-

eia , antes fugiria, e faria recolher a gente, fingindo que
o fazia de medo , mas que era neceíTario para aquillo

auer eíFeito acharfe aly o gouernador em pefloa , do que
fendo elle auifado por Belchior de foufa , e lançando fa-

ma que tiuera de Dio hum recado apreílado , fe partio em
huma armada de galeões e carauellas, c algumas fuft-.s

,

e catures , em que com pregoes fez embarcara gente,

e começando a fazer o caminho para Dio le tornou a fa-

zer na volta de Cochim, moftrando muyta payxao de não

poder feguir o caminho que leuaua por falta de gente,

e íe fez na volta do fui até auer viíla do monte Dely , donr

de mandou amainar muyto longe ao mar , e nas fuftas e

catures fe foy demandar a terra, onde achou Belchior

de fouía ,
que auia dous dias que o eíperaua , e deípois de

lhe dar conta do que eílaua concertado , íe foy diante nas

fuás fuílas, e o gouernador fe foy nas íuas coitas de feu

vagar nas outras fuílas , fazendo também vir a outra ar-

mada
,
que com a viração hia demandar o porto ; porem

chegando Belchior de foufa ha alfandega a achou de todo

fem gente , e as portas fechadas , e com muyta diíFimula-

ção le tornou ao gouernador darlhe conta do que pafla-

ua ,
que diíTimulando também fe foy ha fortaleza , e pol-

lo capitão delia mandou vifitar o Rey
,
que era então feito

de nouo por fer o outro morto , com oíFereciraentos de

boa
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boa amizade, e que por eftar ainda encerrado pollo nojo ,

e o auia de eftar muytos dias , o não pode ir vifirar por

fua pefloa, por fer aÓy cuílume daquella gente, derendof-

lealy alguns dias por diílimular fe tornou a Goa
j
porem

eíle eícarneo
,
que o regedor Pocaralle fez ao gouernador,

lhe cuftou dcfpois a vida, porque por íeu mandado o ma-
tou Belchior de íoufa dentro na alfandega de Cananor ,

com cuílo de hum Português morto e alguns feridos , e

não foy mayor o dano, com quanto ha reuolta . que en-

tão ouue, acudio muyra gente dos inimigos
,
porque ouue-

rão os mouros medo que lhe queimallem os noílos al-

gumas nãos que tinhao no porto com íuas fazendas,

mas por então ficou a terra ieuantada.

CAPITULO LXXXXVIIL

O gouernador manda ao reyno hum nauio carregado de dro-

gas , e o que lhe fucede. Vayfe a. Cambaya^ e o que pafja com
dom Manoel de Uma capitão de Baçaim, Chega a Cochim
huma nao do reyno ^e após ella Fernão perez dandrade ca-

fiíão mór da armada daquelle anno
^
que partira com

cinco nãos , de que não chegarão ha índia mais de três, O
gouernador manda fazer bazarucos de menos pefo que os

ordinários , e o que Jobre ijjo pajfa,

ACouía que o gouernador neíle tempo mais trazia di-

ante dos olhos era ter verdadeyra informação da
vinda dos Rumes ha índia , ea procuraua por todas as

vias
,
que podia, mas erao tão vários os nuifos que tinha

delia
, que a ninhum podia dar credito , e aíTy , conforme

ha vaViadade das nouas , que tinha dos Rumes , eraõ tam-
bém varias as ocupações, que tomaua nos apercebimen-
tos, que tomaua contra elles, ora com mais preíía, ora com
menos , mas em raeyo deíle grande cuidado íe não eíque-

ceo do que cumpria ao bem defte reyno , porque vendo
que erão ja quinze d'Citubro , e que na índia nao auia no-

uas de nãos do reyno , fez preíles hum nauio ,
que car-

icgou



44-8 Terceyra Parte da Chronica

regou de drogas em Goa, em que mandou por capitão
Martim correa da íilua, que partio a dez de Noucmbro,
c eílando fazendo preíles íiuma nao noua

,
que Garcia de

fá tinha feyta , lhe chegou recado de Cochim do veador
da fazenda aos quinze de Nouembro

,
que aos oito do

mefmo chegara a nao Santo Efpirito, de que era capitão
Luís de calataud

,
que auia hum mes que andaua na para-

gem de Calecut vinte legoas ao mar,femter vento coni
que chegar a terra , e aos onze do mefmo mes chegou aly

Fernão perez dandrade
,
que eíle anno partio deíle reyno

por capitão mòr de cinco nãos , e das outras coatro erão

capitães Simão perez dandrade feu filho , Luiz de cala-

taud , de que agora fiz menção, Simão de mello para ca-

pitão de Malaca, ejacome triítaó: deílas nãos a de Si-

mão perez por gouernar mal arribou a eíle reyno , e a do
capitão mor Fernão perez foy tomar em Porcaa treze le-

goas alem de Cochim , com tanta gente morta e doente
quejaquafi nao tinha quem lhe mareaííe as vellas , onde
chegando a elle alguns tones

,
que andauao pefcando, em

hum delles,a que pagou largamente, mandou por hum
homem íeu fazer a íaber ao veador da fazenda a íua vin-

da , e o eftado em que eílaua , ao que elle com grandiíH-

ma breuidade mandou duas fuftas 'com cincoenta mari-

nheyros da terra, e trinta homens do mar Portuguefes,

com muyto mantimento para os faos , e tornarão carre-

gadas dos doentes que por ícrem tantos
,
que nao cabiao

no efprital , fe ordenarão outros dous em outras caías

,

onde todos foraó muyto bem curados , e prouidos de to-

do o necefíario , e fendo faós a cada hum mandou o vea-

dor da fazenda pagar dez cruzados do feu foldo para fe

veíllrem , e ao outro dia chegou a nao ao porto , as quais

duas nãos deraõ por nouas
,
que aquelle anno partirão cin-

co do reyno , e que das outras eraõ capitães Simaó perez

dandrade filho do capitão mor Fernão perez
,
que por go-

uernar mal arribou ao reyno , ejacome rriílao , e Simaõ de

mello para capitão de Malaca , e já em Mayo partirão do

reyno. O veador da fazenda fe deu grande preíTa em def-

pe-
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pejar eftâs nãos , e concertallas para fe tornarem com a

carga, e em quanto iíto fe fazia o capitão mor fe foy a

Goa em lium catur ver co gouernador, que fendo delle

breuente dclpachado fe tornou a Cochim , onde aconte-

ceo, eílando as nãos tomando a carga, que com huma tro-

uoada, que fe leuantou huma noite, cahio lium rayo
,
que

fcndco o maílo da capitania de alto abaixo até a cuberta

,

e tornou a íair fora íem fazer dentro mais dano
,
quebran-

do hum grande pedaço do bordo , ehuma enteiia que cíla-

ua da banda de fora do mefmo bordo, o que íendo reme*
diado logo íe partirão aqueilas duas nãos ambas juntas,

e a de Garcia de fá, que ficou ha carga, pouco deípois

delias. O gouernador tanto que deípachou Fernão percz
para Cochim fe partio para Cambaya em oito galeõens e

coatro carauellas , e defpois de vifitar e prouer Dio , fe foy
fazer o mefmo em Baçaim e Chaul : eftaua então por capi-

tão em Baçaim Dom Manoel de lima
, que por alguns

agrauos
,
que tinha do gouernador, o não foy receber ao

mar como era cuílume , e em terra , inda que o acompa-
nhou até fua caía, não continuou com as cortcfias que nas

fortalezas fe cuftumão fazer aos gouernadores , e mandan-
doo o gouernador chamar fe efcuíou de ir lá com rezoes

de pouca fuílancia, de que tomado o gouernador lhe

mandou tomar a menagem
,
que não íaiííe da fortaleza fem

leu mandado, porem elle nem quis dar a menagem, nem
eftar mais na fortaleza , de que íe logo fahio , e íe foy me-
ter em huma das carauellas , e aly difíe que daria a mena-
gem, íe o gouernador lha quifeíTe mandar tomar, e que cm
quanto elle goucrnaíTe não queria íer mais que íoldado

particular. O gouernador o mandaua daly tirar e mctcllo

na fortaleza , mas não faltarão bons coníeiheiros
,
que o

apazigoarão de maneira
,
que mandou chamar dom Ma-

noel para fe reconciliar com elle, porem elle não íómcn-
te não foy , mas lhe mandou pidir licença para (e embarcar
para o reyno com tanta inílancia, que o gouernador lha deu^

c fez capitão de Baçaim dom. Franciíco de nieneH's , que
i:om. IIL LU. já



45'o Terceyra Parte da Chronlca

ja fora
,
por fer miijío bem quiílo de toda a gente , e dòm

Manoel eip. hum cafur fe foy a Cochim e com Fernão pe-

rez íe veyo a efce reyno, e o goucrnador fe foy a Goa , on-
de já em Mayo teue nouas por hum nauio , que vinha de
Melinde , de que era capitão Baliiao riícado

,
que com el-.

le partira de Meliade Jacome triftao na nao faó Filippe,

jde que fe apartara trinta legoas afaílâdo da terra, e qus
neiia vinha Simão de mcllo com a geniG , e alguma fazen-

da da nao Graça , de que vinha por capitão
,
que fe perde-

ra na coíla de Melinde, e vinha também Martim correa

da fii:Ua com alguma gente do feu nauio em que vinha pa-

ra o reyno carregado de drogas, que também fe perdera

jna coita, a qual nao chegou daly a oito ou dez dias , e

foy metida em Goa a veiha., para ahy inuernar. Nefte in-

uerno, por auer grande falta de bazarucos
,

polia grande
íaca que auia delles para a terra firme, mandou o goucr-
nador ( dizem ,

que por coníelho do vcador da fazenda

A'eixo de foufa) fazer outros tantos mais pequenos, que
íahia o quintal de cobre feito em bazarucos, em preço

de trinta e féis pardaos, que fâo da moeda deite reyno
vinte e fete cruzados, e logo mandou apregoar com gra-

Ues penas, que não correflem os outros bazarucos gran^

dcs , e quem os tiueííe os foflc entregar na feitoria , on-

de iiie darião outros tantos dos pequenos, fem darem
refeição ha gente da perda

,
que auia de huns para os

outros
,
que era bem grande

,
porque cincoenta dos gran-

des tinhão de pefo íetenta dos pequenos , com que a ci-

dade veyo ater grande falta de todas ascoufas, que fe

cuftumão vender napraça, porque como na terra firme,

onde fe hião comprar, lhe não queriao tomar os ba-

zarucos íenão dous dos peguenos por hum dos gran-

des , eo gouernador tinha poíta'pena que as coufas íe

vendeíTem polia taxa dos bazarucos grandes , nao auia

íjuem as quiíefíe ir comprar, poila grande perda que
jiiíTo recebião os compradores

,
que roy cauía de -em

£odo o inucrno auer grandiíTima careítia de tudo o qua
acerr
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acertaua de vir ha praça com grandes queixas e clamo-
res do-poiío, a que acudio a cidade com muytos reque-

rimentos e proteílos aogouernador, de que tirou efíru^

mentos para mandar a elRcy, mas tudo foy íem proueito.

Fim da Terceira Farte,

»y •V' "V 'V* "V "V* 'V"V*
"V. ^ A-- ^^• f^ ^ it)<.
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4S^ Erratas.

Pag. y[. Cio. 20 l\n. 4. a coirgcJor It^-íc co i-egedor.
IbiJ. Cap. 31 lin. 4 Talouco lea-fe Tolouco ou Tolloce ^ e ^^xm. em toJo

o C.ip. a pag. 143.
IX. Cíp. 4.6 lin. 7 e 8 f/,.tr/f lea-fe /«-/.^f/í.

XVII. Cap. 86 Yln. j^ e prjjia em ordem ka-fe e polia em ordem
... 19 Iic. 3. na Epigrafe do Can. 3 Campanel lea-fe Chainpancl

47 lin. 15 efpingarJeyros /-v-/!- eípi.ngardeyios , e adarcjcyros
59 Hn. 13 deile K?-/? dslla ^ => ^ - ^

72 lin. 6 a Goletas ha-fe a Coleta
84 lin. 32 quai /cJ-yí- quaij

90 lin. 6 daEpigrafe do Cap, 19 g-f;/vo y;;;. lej.fc ge.nte , e o nus
116 lin. 12 rapa todo o corpo lea-fi rapa o cabcllo de todo o corpo
158 lin. 31 cada humu Icci.Je cada huin

Í93 lin. 12 Pedrauares leã-fc Pedraluares
J99 lin. 7 e 8 rebebjdo lea-fe recebido

235 lin. 4 do Cap. 49 do pa; ao /ta-^/ír dos paraos
256 Hn. 34 kgo3 lea-je legoas

270 li.n, 30 vida lea-fe vinda

271 lin. 31 632 para o acompanharem 7i'j-/f para acompanharem
296 lin. 16 e 17 barcar íea-fe barcas

298 lin. ult. e todos os niais lea-fe e todos oii os mais

315 lin. 27 de hum lea-fe de largura de hum
333 lin. 4 do Cap. como nofco lea-fe com nofco

352 lin. 27 foldados lea-fe foldos

357 lin. 3 do Cap. em treze lea-fe e em ^rere

365 lin. 25 , e 366 lin. 15 eftreyto lea-fí efteyro

372 lin. 7 a todos leafe atados

37Ç lin. 21 mendonça lea-fe mendoça

381 lin. I do Cap. 83 Cegando lea-f Chegando

393 lin. 15 Vicence ha-fe Vicente

408 lin. 31 acompanhado íea-fe acompanhada

A13 lin. 3 entregras lea-fe entregas

4,9 lin. 8 do Cap.de ouro Ica-fe do ouro

426 lin, 22 tomor lea-fe temor

433 lin. 31 mil lea-fe com mil

^39 lin. 22 citar Ica-fe por eílar.

445 lin. 15 fofle para dar lea-fe foíTc parj Goa daf

449 lin, 4 breuentc Ua-fe breuemcnts.

I
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